
 

 
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 

را به انجام (  ۴۴)تا دخان ( ۹۲)هاي عنكبوت  حمد و سپاس ربّ كريم را كه توفيق داد ترجمه و توضيح سوره
 .گيرد سوره را در بر مي ۶۸مجموعاً ده جزء انتهائي قرآن شامل  ,رسانيم و به اين ترتيب مجلدات يك و دو

باشد، با چنين روندي و با  هاي متوسط و بلند قرآن مي بخش باقيمانده كه مشتمل بر بيست جزء ديگر از سوره
كه اگر عمر و امكاني  ،شود چهار جلد و چهار سال ديگر نياز داشته باشد بيني مي هاي محدود، پيش فرصت و فراغت

 .كنيم به توفيق و هدايت الهي آن را تقديم عالقمندان عزيز مي ،باشد

تر است، از آنجائي كه  ايم، نسبت به جلد نخست بيشتر و مفصل هاي اين جلد آورده توضيحاتي كه در پاورقي
اي راحتي خوانندگان و پرهيز از ارجاع شود، به ناچار و بر هاي ديگر تكرار مي بعضاً در سوره ،توضيح هاي نيازمندِ واژه

به خواست خدا پس از . ايم كه مختصري بر حجم كتاب افزوده است ها تكرار كرده اي ديگر، در زيرنويس به صفحه
هر آيه، در انتهاي كتاب  ةهاي ويژ ها را با عالمتي متمايز از پاورقي توان ارجاعات مشترك سوره اتمام اين ترجمه، مي

 .آورد

خوانيم كه توفيق فهم و تدبّر در كتاب هدايت و اخالص در عمل به آن  ذكر حكيم را مي ةيم، نازل كنندربّ كر
 .را به ما عنايت كند

 بمنه و توفيقاته

   عبدالعلي بازرگان

 ۹۴۳۴رمضان / ۹۳۲۹مرداد ماه 
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 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

  .ميالف، الم، م

 ۹قرار نخواهند گرفت؟ شيو مورد آزما شوند يرها م( است و يكاف) ميآورد مانيا نديكه بگو نيمردم پنداشتند هم ايآ

راست گفتند و ( مانيا يدر ادعا)را كه  يتا خداوند كسان ميآزمود زيرا ن( سابق يها اُمت نيمؤمن)آنها  انينيشيكه پ يدر حال
 (.را معلوم و محقق سازد شان تيهو) ۹را باز شناسند( مانيا انيمدع) انيدروغ گو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصل كلمه . كرده است انيب... و ض،يتمخ ص،يفتنه، ابتالء، امتحان، اختبار، تمح: همچون يمتفاوت يها را قرآن با واژه يآدم شاتيآزما - ۹
 يها بتيدر مورد مشكالت و مص يو به طور مجاز هاست يرگيو ت  يختگيخالص شدن از آم ي، قرار دادن طال و نقره در آتش برا«فتنه»

 .۶۹تا  ۴۴ص  ۴ج « در قرآن يپژوهش»ر ك به كتاب . رود يبه كار م كند، يم دهيرا آبد يكوره آتش آدم مچونكه ه ،يزندگ

خدا »: كلمات عدول كرده و ترجمه يظاهر يبه معنا يدار از وفا ميا ترجمه نخواسته نيما در ا. باشد يم( تا خدا بداند)، «اهلل علمنيفل» يمعنا - ۹
 .ميساز نيگزيجا اند، دهيبرگز نيرا كه اكثر مترجمان و مفسر« معلوم شود تا بر شما» اي ،«داند يحتما م
لمّا »، و (ميتا بدان)« لِنعلم»، (تا بداند) «علَميلِ»: ، افعال(۹۹و  ۳ اتيآ)بار در سوره عنكبوت تكرار شده است  ۴كه  «علَمنَيلِ»بر فعل  عالوه

، ۴۴ ده، مائ۹۸۱و  ۹۸۸و  ۹۴۹و  ۹۴۱عمران  ، آل۹۴۳بقره )در قرآن آمده است « علم خدا»بار در مورد  ۹۳كه ( هنوز ندانسته است) «علمي
 يدگاهيخود، به اتكاء د يظاهر يموجود از معنا يها تماما در اغلب ترجمه( ۳۹، محمد ۹۹، سبا ۴۴، حج ۳۲، نحل ۹۹، كهف ۹۸توبه 
 .ندا برگردانده شده يريتفس
 نهيهر آ)« قد نَعلمُ»، (۴۲حاقه  - ميدان يحتما م)« لَنَعلمُ»: ، افعال(ميتا بدان)« لِنعلمُ» يبه جا توانست يم خواست يكه اگر خدا م يحال در

حتما خدا ) «علَمَيلَ» :يدي، افعال تاك(تا خدا بداند)« اهلل علميلِ»: يبه جا ايو . برد يرا به كار م( ميدان يما مسلما م)« انا نَعلمُ»، (ميدان يم
وجود دارد  يليها، دال تفاوت نيمسلما در ا. برد يرا به كار م( داند يخدا م نهيهر آ) «علميقد »، (داند يمسلما خدا م) «علميان اهلل »، (داند يم

 .ميكن انيخود را ب ريتفس يمگر آنكه در پاورق ميستيدر ترجمه ن ،يبشر اتيبه اتكاء نظر شان، رييگرفتن آنها و تغ دهيكه ما مجاز به ناد
با علم مطلق خدا، كه بر گذشته و « تا خدا بداند» يمترجمان در ترجمه ظاهر ياست كه برخ يتعارض ،يلفظ فيو تحر ريتفس نيا علت

 يبرا انيربه عمل آدمبه گذشت زمان و تج يازيدرست است كه خدا خالق زمان و مكان است و ن نند،يب ياشراف دارد، م ندهيحال و آ
، كار (اسباب آنها بگذراند يخدا امتناع دارد كه امور را جز از مجرا)« االمور االّ باسبابها يجرياهلل ان  ياب»: ادشناخت ندارد، اما به استن

 يو درك و فهم ما از ابعاد يقرار داده و به زبان بشر( يجيتحول و تحقق تدر ر،ييدر تغ)آن  ريها را در بُعد زمان و تأث و عالم انسان عتيطب
 .سخن گفته است ميكن يم يكه در آن زندگ

از  يكرده، مستقل و آزاد از نظامات اجبار تيكه خدا به او عنا يارياخت ليبر آن است كه اعمال انسان به دل دهيرا عق ينماند برخ ناگفته
 (.واهلل اعلم)امتحان بدهد تا خدا بداند  ديو با ابدي يخدا تحقق نم در علم يزياز او سر نزند، چ يتا عمل نيبنابرا باشد، يشده م نييتع شيپ
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 ۴!كنند يم يچه بد حكم اند گرفته يشيپنداشتند كه از ما پ( نيچن) كنند يبد م يكه كارها يكسان ايآ

 ۱.و او بس شنوا و داناست ۸است يحتما آمدن ي، اجل خدائ(مطمئن باشد ديبا) ۴خداست يبه لقا دواريهر كه ام

 ۲.است ازين يب انيخدا از جهان ديترد يو ب كند يجهاد م شيكه به سود خو ستين نيجز ا ۶د،يو هر كس جهاد نما

و مسلما بهتر از آنچه  ۹۹ميزدائ يرا م شانيها يبد( آثار)مسلما  ۹۱كردند، ياصالح يآورده و كارها مانيكه ا يو كسان
 .ميده يشان م پاداش كردند يم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلط شدن  ،يكس اي يزيرفتن از چسبقت گ. و تكبر است يمحور خود يكردن از بزرگان، نوع يشدستيسبقت گرفتن از خدا، همچون پ - ۳
 (.رديگ ينم يشياز ما پ يكس) «نيما نحن بمسبوق»: جستن بر اوست، اما خدا فرموده يو برتر

 .دارند يخود درباره امور اعالم م صياست كه به تشخ ينظر ست،يدر كار ن ياختالف انيم يداور «حكمونيساء ما »: ةدر جمل - ۴

 يلقا تواند ياند، اما م گفته امتيمالقات او در روز ق نيلقاء ربّ را مفسر. است يربوب يدر لقا ديترد نيقرآن، هم يمشكل آنها در ناباور - ۴
 .باشد( ايدر دن)خودشان با خدا  يلقاء و امكان ارتباط قلب اي( مسئله نبوت)با ربّ  امبريپ

كه در آن  ينيدارد، اجل عمر ما مرگ است و اجل زم نيعمر مع يا هديهر پد. شده و سرآمد آن است نييعمر تع انيهمان پا ز،ياجل هر چ - ۸
 .دينگاه كن زين ۹۳۴ هيبه سوره انعام آ. است ياست كه حتما آمدن يزيو رستاخ امتيق م،يبر يكه در آن به سر م يو جهان ميكن يم يزندگ

به رشد و  دنيرس)مالقات با او  ياست كه تقاضا و تالش برا قتيحق نيبشارت دهنده به ا ه،يآ نيمطلق خدا در ا ييو دانا ياشاره به شنوائ - ۱
 .ستيو غافل از بندگان ن داند يو او م شود يمسموع واقع م( شيبه سو يتعال

از اشكال آن  يكي ياست كه جهاد نظام تيو محروم يبه كار بردن حداكثر تالش با قبول رنج و سخت ،يجهاد در زبان عرب يمعنا - ۶
و  يآگه شيكه پ اتيآ نيهر چند در ا(. ۴۹فرقان )است  يگريآموزش قرآن، جهاد د قياز طر زين يو فرهنگ يغيتبلجهاد  باشد، يم

 .است يمنظور همان مقابله به تهاجمات دشمنان و جهاد نظام شود، يمحسوب م( بعثت ۹۱سال ) نهيهجرت به مد يبرا يساز آماده

 ديحم يغن: شده است، مثل بيترك يگريصفت عمدتاً با صفات د نيآمده است، ا زيعمران ن آل ۲۱ هيدر آ ن،يبودن خدا از عالم ازين يب - ۲
 .آمده است يبه تنهائ يصفت غن زيبار ن ۴. ذوالرحمه يو غن م،يكر يغن م،يحل ي، غن(بار ۹۱)

اعمال صالح در هر . ل افساد استصالح مقابل فاسد و اصالح مقاب. ، نوع عمل صالح مشخص نشده است«عملوا الصالحات» ةدر جمل - ۹۱
 .است يزيفساد به هم خوردن نظم و تعادل در هر چ يآن تناسب دارد و معنا( ياخالق ،يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياسيس)با نوع فساد  يزمان

كار  نيبا ا كند، يم يكيو ن آورد يم مانيكه ا يكس. و آثار سوء آنهاست ها يپوشاندن و پاك كردن بد ريگرفتن حق و تكف دهيكفر، ناد - ۹۹
پروردگارا )« ...ئاتنايس ناربنا اغفرلنا ذنوبنا و كفّر ع»: ميكن يما دعا م. ديزدا يگذشته را از روح و روانش م رهيداده و آثار ت تيشخص رييتغ

آل عمران )ه شده است بار در قرآن به خدا نسبت داد ۹۴ ينعمت پاك ساز نيچن(. يرا از ما بزدا مانيها يآثار گناهان ما را بپوشان و بد
 (.۶ ميحر، ت۴، طالق ۲، تغابن ۴، فتح ۹، محمد ۳۴، زمر ۹، عنكبوت ۹۲، انفال ۹۱۹، بقره ۳۹، نساء ۸۴و  ۹۹، مائده ۹۲۴و  ۹۲۳



 

 3               قرآن حكیم
 

كه  يزيكه در چ( تو را وادار ساختند) دندياگر كوش( حال نيبا ا)و  م،يمادر و پدر سفارش كرد( در حق) يكيو ما انسان را به ن
از آنها ( صورت نيدر ا ،يبر خدا فرمان رياز غ اي يخالف حق انجام ده يكار) ۹۹يدر مورد من مرتكب شرك شو يندار يبر آن علم

 .آگاه خواهم كرد ديكرد يشما را به آنچه م( امتيدر ق)من است و  يبه سو ماش( يهمگ)اطاعت مكن، بازگشت 

 ۹۳.ميآورد يگران در م اصالح ةاند در زمر كرده ياصالح يآورده و كارها مانيرا كه ا يما كسان مسلماًو 

مردم را  ةفتن رند،يكه در راه خدا مورد آزار قرار گ نياما هم. ميا آورده مانيبه خدا ا نديگو يم( به زبان)از مردم  يبعض
 ياز سو ياگر نصرت( و برعكس كنند يم ياز ابراز حق و مبارزه با باطل شانه خال نياز ترس مخالف) ۹۴كنند يم يهمچون عذاب حق تلق

(. ميدار ميپس سهم در غنا) ميما هم همراه شما بود: ، حتما خواهند گفت(گردد بينص يمتيو غن يروزيپ)پروردگارت بر تو رسد 
 ست؟ين( از هر كس)داناتر  گذرد يم( منافق و دورو)خدا به آنچه در دل مردم  ايآ

 (.آنان را معلوم سازد تيهو)شناسد ب زيرا ن( مانيا انيمدع)اند و منافقان  آورده مانيرا كه ا يتا خدا كسان( ديايب شيامتحانات پ نيا ديبا)و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميدان ي؟ م!ستيبه خدا تحت فشار قرار دهند؟ منظور از شرك چ دنيشرك ورز يفرزند خود را برا يچگونه ممكن است پدر و مادر - ۹۹
و آنها  شدند يقرآن م يديتوح يها امياز پ يرويو پ امبريفرزندان خود به پ وستنيمانع پ ياسالم در مكه، پدر و مادران امبريدر آغاز رسالت پ

 يهائ يپرست بساط چنان بُت نكيا ساختند، يوادار م يو چوب يسنگ يها و توسل به بُت يدر شفاعت طلب يفرهنگ آباء و اجداد نرا به هما
 ايبه فرزندان  نيوالد هياز ناح يباطل دهيعق ليهر نوع تحم اي شود؟ ياشكال خالصه م نيشرك به هم ايشده است، اما آ دهيبرچ

 شود؟ يو عدالت را هم شامل م حق ريمغا يها هيها و توص درخواست

خود  ةگر جامع امت كه اصالح ستگانيو شا دگانينسبت داده است، پس از آن، به برگز اءياست كه قرآن عمدتا به انب يعنوان «نيصالح» - ۹۳
 وسفي، ۶۴مائده )آرزومندان بوده است  يد زبان و دعااست كه ور يبه جرگه صالحان و ملحق شدن به جمع آنها، سعادت وستنيپ. اند بوده
 (.۲، عنكبوت ۹۲، نمل ۱۴ اءي، انب۹۱۹

 وستنيو پ يآباء و اجداد زيآم شرك ديگرداندن از عقا يرو دارند، يروا م نياست كه بر مؤمن يا و شكنجه تيمردم، همان آزار و اذ ةفتن - ۹۴
 نيو چن شود يمواجه م افتد يبه خطر م يديتوح شهيشان با اند كه منافع يمانعت كسانهمواره با مخالفت و م ،يديبه آرمان و حركت توح

توجه  دياما با. و ادامه راه باز دارد مانيبه لوازم ا يبنديكار را از پا و محافظه صبر يمؤمنان ب يممكن است برخ يهائ بتيو مص ها مزاحمت
آن ( تيمحروم)« عذاب»دارد كه  يدر نفس آدم يعواقب و آثار كند يم جابيا مانيو ا يكه آگاه يفيكردن از تكال يداشت شانه خال

 .ستين رسد يكه از ستمگران م يبا عذاب سهيقابل مقا
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ما  نياز آئ) ديراه ما باش رويپ: آوردند گفتند مانيكه ا يبه كسان( گرفته و پوشاندند دهيرا ناد قيحقا) دنديكه كفر ورز يانسو ك

آنها بر دارنده  كه يدر حال م،يريگ يتان را به گردن م ما حتما بار گناهان( حق باشد يخالف رضا ديو اگر هم نگران ديكن تيتبع
 ۹۴.و مسلما دروغ پردازند ستنديآنان ن ياهااز خط يبار نيكوچكتر

و  ديعالوه بر بار خود را به دوش خواهند كش يگريد يخود و بارها( گناهان)مسلما بار ( ندارند، بلكه يتوانائ نينه تنها چن)و 
 ۹۸.بازخواست خواهند شد بافتند يبه دروغ م( باطل خود كه يادعاها)از آنچه  امتيمسلما روز ق

آنان به سر برد،  انيدر م ۹۱پنجاه سال يهزار سال، منها( تيمأمور نيدر ا)پس  م،يقومش فرستاد( تيهدا) يو ما نوح را برا
 (.ستنديز يدر غفلت از بازتاب كردارشان م)كه ستمگر بودند  ياما سرانجام آنها را طوفان فرا گرفت در حال

 .ميقرار داد انيجهان يبرا( زيانگ عبرت) يا و آن را نشانه ميرا نجات داد يكشت نانيسرانجام او و سرنش

شما  يبرا( وهيش) نيكه ا د،يزياو بپره( ينافرمان)و از  ديكن يخدا را بندگ: آنگاه كه به قومش گفت( ميفرستاد زيرا ن) ميو ابراه
 .ديبهتر است، اگر واقعاً بدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: جمالت. ما مشهود است يمناسبات اجتماع به انواع و اشكال مختلف در مسئوالنه ريغ يها يانگار و سهل بندهيفر يها وعده نيچن - ۹۴
 .شود يم دهيمردم فراوان شن انيدر م... من و يبه پا سيبنو دهم، يگناهش به گردن من، كارت نباشد جوابش را من م

 ليتفص) كند يم نايب هيبه آ هيآ ريز بيدر راه خدا به ترت يهر مبارز موحد يرا برا ياصل اساس ۹۹، (پس از الم)سوره  نيا ةمقدم هيآ ۹۹ - ۹۸
 (:دينيبب «يسرو آزاد هيدر سا»كتاب  ۹۱۱تا  ۹۱۲صفحات « در قالب سوره عنكبوت ينيحس اميق»: در نوشته ديتوان يمطلب را م

 ازيرنج و تالش، ن -۴خدا؛  يلقا يآماده شدن برا -۴ستمكاران؛  يقطع تيمحكوم -۳فتنه؛  يخياستمرار تار -۹ مان؛يمالزمت فتنه با ا -۹    
از  مانيشناخت ا دانيم -۹۱راه؛  مهين قانيرف -۲به جبهه صالحان؛  وستنيپ -۶موانع راه؛  -۱ ؛ينفسان يپاكساز سميمكان -۸انسان؛  يذات

 .بكارانيسرنوشت فر -۹۹منكران؛  يبكاريفر -۹۹انفاق؛ 

باشد كه عدد هزار در ذهن مردم  ليدل نيبه ا ديپنجاه آمده است، شا ينهصد و پنجاه سال، هزار سال منها يبه جا هيآ نيچرا در ا نكهيا - ۹۱
 (.واهلل اعلم)نداشتند  ياز اعداد فرع يمردم درك درست سواديب يها هم توده ديداشته است، شا يشتريب تياهم
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كه  يآنهائ(. در عالم ندارند يقتيحق) ديساز يواژگونه كه خود م يو پندار ستندين شيب يبُتهائ د،يپرست ياز خدا م ريآنچه به غ
و  ديرا نزد خدا بجوئ يپس روز ستند،يشما ن يبرا يرزق چيمالك ه ۹۶(بتكده انيمتول ن،يفرشتگان، قدس) ديپرست يخدا م ريبه غ

 .ديشو ياو بازگردانده م يبه سو( يهمگ ديبدان و دينعمات او را خرج اهداف باطل خود نكن) ديشكر كناو را د و يتنها او را عبادت كن

 امبريكردند و پ بيتكذ( را شان امبرانيپ) زياز شما ن شيپ يها امت( ستين يظهور حركت نو) د،يكن يم بيتكذ( رسالت مرا)و اگر 
 ۹۲.ندارد( خود اميپ)جز ابالغ آشكار  يا فهيوظ

 بر( ينيباز آفر) نيمسلماً چن گرداند؟ يسپس آن را باز م كند، يرا آغاز م نشيكه خدا چگونه آفر( توجه ندارند) ننديب ينم ايآ
 ۹۱.خدا آسان است

 ۹۹(آمده ديپد چگونه نيزم ةدر كر اتيح)را آغاز كرده است؟  نشيچگونه آفر دينيو بب( ديو سفر كن ريس) ديبگرد نيدر زم: بگو
 .است( قدر و اندازه گذار)توانا  يمسلماً خدا بر هر كار. آورد يم ديپد( ريتدب نيبا هم) گريد ياتيسپس خدا ح

مشمول رحمت قرار ( بداند ستهيشا)و هر كه را خواهد  كند يعذاب م( اعمال سوء فريطبق نظاماتش در ك)هر كه را خواهد 
 ۹۳.ديشو يم( متحول و منقلب)و رو  رياو ز يبه سو( همه شما)و  ۹۹دهد يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نظر (. ديپرست يكه م يآنهائ)« تعبدون نيوالذ»: از يبعد مهيسخن گفته و در ن( ديپرست يآنچه م)« ما تعبدون»از  هيآ نياول ا ةميدر ن - ۹۶

 .ديگو ينظام شرك سخن م انيمتول ايو  شوند يم دهيكه پرست «ياشخاص »دوم از ةميو در ن «ءاياش»اول از  مهيدر ن رسد يم

كه به  ن؛ياال البالغ المب ناياال البالغ، ما عل كيالرسل اال البالغ، ان عل يالرسول اال البالغ، فهل عل يالبالغ، ما عل كيفانما عل: جمالت - ۹۲
  .دهد ياست نشان م نيو انتخاب مخاطب ارياخت يرا كه متضمن آزاد امبريپ ياجرائ ريات در قرآن آمده است، به وضوح نقش غكرّ

 .است اهانيگ زيدر رستاخ اتيح ديتجد نيگاه هم به خصوص در بهاران، جلوه عت،يطب ةصحن - ۹۱

دارد، اما منظور  خيدر طول تار نيشيپ يها از سرانجام امت يريگ آمده است كه عمدتاً جنبه عبرت نيدر زم ريدر قرآن هفت بار فرمان س - ۹۹
در كره  اتيح يها نشانه هياول شيدايپ يو چگونگ يدر شناخت چرائ ن،يريو آثار د ها ليكشف فس يشناسانه برا نياست زم يريس هيآ نيا

 .سال اردهايليم ولدر ط نيزم

خدا  تياشتباه شود، اما مش يمصطلح در زبان فارس« دلبخواه»ترجمه شده است، ممكن است با « به هر كه خواهد»كه  «شاءيمن » يمعنا - ۹۹
ردّ  ايمعلمان هر كس را بخواهند قبول  زيدر مدرسه ن. برد ياوست كه هر كس خود را با آن هماهنگ سازد سود م نيهمان نظامات و قوان

 .ها نه به دلخواه، بلكه بر اساس لياقت اام كنند، يم

تقلبون  ةاند، اما در واژ ترجمه كرده «ديشو يم دهياو بازگران يبه سو»اغلب ... تُحشرون، و هيتُرجعون، ال هيال: را همانند« تُقلبون هيال» ةجمل - ۹۳
 .ايدن يقدرت و ثروت در زندگ اضعاز نظر مو يانقالب ايرشد و كمال  يبه سو يمشهود است؛ انقالب يانقالب نفسان ينوع
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و  اري چياز خدا ه ريشما به غ يو برا ديستين( فرشتگان -و نظامات خدا  روهاين)و نه در آسمان عاجز كننده  نيو شما، نه در زم
 .وجود ندارد ياوري

 .دارند شيدردناك در پ يو عذاب ۹۴اند گشته دياو را انكار كردند، از رحمت من نوم يخدا و لقا اتيكه آ يو كسان

اما خدا او ! ديبسوزان اي ش،ديبُكش: نبود كه گفتند نيجز ا( باطل آنها ياتش از باورها او و انتقاد يديبه دعوت توح) ميپاسخ قوم ابراه
 (.هستند ريپذ تيهدا) آورند يم مانيكه ا يمردم يهاست برا بس نشانه( ماجرا) نيدر ا يبه راست ۹۴.را از آتش نجات داد

شما  انيم يهائ يموجب دوست( البته) د،يا خدا انتخاب كرده يكه شما به جا يهائ بُت: گفت( ديتهد نيالعمل به ا در عكس ميابراه)
( يائيدن يها ديو تمج دييتأ يبه جا)را  گريكدي امتيشده است، اما سرانجام روز ق يدر زندگ( باطل يدر امر يو همدل ياساس همفكربر )

 .داشت دينخواه ياوري چيآتش است و ه تان گاهيكرد و جا ديهانكار و لعنت خوا

 يمن به سو: گفت( بود افتهي اوري كيهمه قومش تنها  انيكه از م ميابراه)آورد و  مانيلوط به او ا( از آتش ميبا معجزه نجات ابراه)پس 
 .است ميكه او مسلماً همان ابرقدرت حك كنم يمهاجرت م( گريد ينيعبادت آزادانه در سرزم يبرا)پروردگارم 

  ←  كتاب را( افتيدر)و  يامبريپ ۹۸(داستعدا)دودمانش  انيو در م ميديرا به او بخش عقوبياسحق و ( پس از هجرت)و ما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه  يجانكاه يها و همه درد و رنج وسفيبه رغم گم شدن  عقوبي. است( قتيگرفتن حق دهيناد)كفر  يها از رحمت خدا از نشانه أسي - ۹۴
كه مسلماً جز مردمان  دينشو وسيهرگز از رحمت خدا مأ: گفت فرستاد، يم اش وسفي يكشاند، به فرزندانش كه به جستجو اش ينائيبه ناب

 وَال تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اهللِ إِنَهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اهللِ إاِلَ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ... - ۶۱ وسفي :شوند ينم دينوم اوناسپاس، از رحمت 

 .دينيبب ديتوان يم اءيانب ۱۱ يال ۸۶ اتيرا در آ (ع)ميبه آتش افكندن ابراه شتريب اتيجزئ - ۹۴

 بخشد، يبزرگ، م يبه پاس گذراندن ابتالئات م،يرا به ابراه« امامت»مقام سوره بقره، پس از آنكه خداوند  ۹۹۴ يةبر حسب مضمون آ - ۹۸
عهد من به : دهد يدوام خواهد داشت؟ و خدا پاسخ م يامامت نيمن هم چن( يبعد يها فرزندان و نسل) هيذرّ انيدر م ايآ: پرسد يم ميابراه

 .تو تداوم خواهد داشت، مشروط بر آنكه ظالم نباشند هيدر ذرّ ياستعداد نيچن ،يآر يعني! رسد يظالمان نم
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 .گران خواهد بود اصالح ةو مسلماً او در آخرت در زمر ميداد ايدن( نيهم)و پاداش او را در  ۹۱ميقرار داد →

 يشيبر شما پ آندر  انياز جهان كي چيكه ه ديكن يم يشما كار زشت: آنگاه كه به قوم خود گفت( آور اديبه )و لوط را 
 ۹۶.نگرفته است

 يمرتكب كارها شيخو( باطل يها يگردهمائ)و در محافل  ديكن يرا قطع م( تداوم نسل)و راه  ديرو يشما به سراغ مردان م
 !اوريعذاب خدا را ب ييانگوراست از اگر : نبود كه نيپاسخ قوم او جز ا ۹۲.ديگرد يزشت م

 .كن ياري گرداسروردگارا، مرا در برابر مردمان فپ: گفت( لوط)

 نيما مردم ا ۳۱:گفتند( بشارت نيپس از ا)را آوردند، ( فرزند دار شدن)مژده  ميابراه يبرا( آور اميفرشتگان پ)و چون فرستادگان 
 .كنند يستم م وستهياهل آن پ رايكرد، ز ميشهر را هالك خواه

اش را  ، او و خانواده(نگران نباش) ميشناس يما ساكنان آن را بهتر م: گفتنداست؛ ( ساكن)شهر لوط  نيدر ا: گفت( ميابراه)
 ۳۹.خواهد ماند يباق( همراه منحرفان)جز همسرش را كه  ميده يحتماً نجات م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمعنو يها يبه آگاه دنيرس يو استعداد روح تيهمان قابل رسد يبه نظر م م،يمنظور از قرار دادن نبوّت و كتاب در دودمان ابراه - ۹۱
 .باشد( كتاب) عيو تشر نياز نظام تكو ينياصول و قوان افتيو در( نبوت)

 يشيپممكن است . نا محسوس بوده است، به گونه نادر وباشداز قوم لوط در اقوام گذشته هم سابقه داشته  شيپ يگرائ همجنساگر  - ۹۶
 .باشد بوده پناه يو مسافران ب ها بهيبه غر يانحراف، برداشتن قباحت آن و تجاوز علن نيظاهراً در توسعه ا گر،يقوم بر اقوام د نيگرفتن ا

و قمار و  يگساريو به م نشستند يگفته شده كه مردم دور هم م ي، به مجالس و محافل انس(جمع شدن)« ندو» شهياسم فاعل از ر «يناد» - ۹۲
 .شد يگفته م« دارالنُدوه» زيو مشورت در زمان نزول قرآن ن يبه محل گردهمائ. پرداختند يم ياخالق ريامور غ

ان ابتدا خبر عذاب قوم لوط را مطرح كردند، سپس مژده بشارت فرزند را كه فرشتگ ديآ يبرم نيسوره هود چن ۱۸تا  ۸۲ اتياز مضمون آ - ۳۱
پس از  زين يدر بوستان هست نشاند، يگُل در آن م يها آنگاه بوته كند، يزائد پاك م يها همچنانكه باغبان ابتدا باغچه را از علف. دادند

 .گردد ياز فاسدان است كه امكان رشد صالحان فراهم م طيمح دنش يخال

. خود دست برنداشت يآباء و اجداد زيآم شرك ديارتباط داشت، دست از عقا يو معلم خدائ ياز همه با آن مرب شيهمسر لوط با آنكه ب - ۳۹
است كه از  يغابر كس. باشد يم شهيزن تكرار شده، با غبار كه گرد و خاك هواست، همر نيكه هفت بار در قرآن درباره ا «نيغابر»لفظ 

 .نديكاروان كمال باز ماند و همچون غبار هوا بنش ازرفتن و رشد و 
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در ) يو ناتوان يتنگاحساس حال شد و  آنان بد( سوء نظر و قصد بد قومش نسبت به ميب)نزد لوط آمدند، از  و چون فرستادگان ما

مگر  م،يده يرا نجات م( خانواده و همفكرانت)ما تو و اهلت . مباش نيمترس و اندوهگ: گفتند. كرد(دفاع از مهمانان خود
 .كه از بازماندگان خواهد بود اهمسرت ر

 .ميفرست يفرو م ۳۳از آسمان ي، عذاب(اخالق ةپرد دنيدر) ۳۹حق ميحرمستمر نقض  فريشهر به ك نيما بر مردم ا

 ۳۴.ميگذاشت يباق( رنديگ يبهره م يبشر اتياز علم و تجرب) كنند يكه تعقل م يمردم يبرا ينشانه روشن( يخيتار داديرو) نيو از ا

 دواريو ام ديكن يقوم من، خدا را بندگ يا: پس گفت م،يرا فرستاد بيشع ۳۴برادرشان نيمَدْ( قوم اي نيسرزم) يو به سو
 .دينرو يكار مفسدانه به دنبال تبه نيو در زم ديباش نيروز بازپس

 ۳۸.خود فرو خفتند يها آنان را فرا گرفت و در خانه يزلزله سخت( بيدر بازتاب تكذ)اما او را دروغگو شمردند، پس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كربيموجب نفوذ م كه وهيهمچون پاره شدن پوست م. گردد يم« فساد»پاره كردن پوسته محافظ است كه موجب  ،يدر زبان عرب« فسق» - ۳۹
است كه ما را به محافظت از  يروئيتقوا ن. است يمانيو نظامات ا يو حدود شرع ميپوسته انسان همان حر. شود يآن م يدگيو فساد و گند

 .مجاز يو فسق به پاره كردن آن و تجاوز از مرزها كند يم رو حدود وادا ميحر

اعراب . سازد يو متوقف م ريگ نياست كه شخص را زم يرجز اضطراب و لرزش يمعنا. است دهينام« رجز»را  يعذاب آسمان هيآ نيدر ا - ۳۳
 نازلكه بر قوم لوط  يعذاب. بردند يبه كار م افتاد يم يو به درد و لرزه و ناتوان شد يم بيدچار آس يشتر يپا يكلمه را وقت نيا تيجاهل

 .شان ساخت مدفون يآتشفشان يها گدازه ريو ز ريگ نيآنها را به لرزه درآورد و سپس زم يها بود كه موج انفجار آن كاخ يشد، آتشفشان

و خردمندان « اهل خرد» اي« عاقالن»ترجمه  زين نجايدر ا كند، يفعل است و داللت بر كاربرد عقل در امور م وقنونيهمچون  زين عقلوني - ۳۴
 شيعقل به فرما يمعنا. شود يصِرف خالصه نم دنِيشياند يعنيآن،  يذهن هم در بُعد« عقل» يدر ضمن معنا. ستين ييبرگردان رسا

 قيحاصل از طر)و كاربرد علم  شود يحاصل م« علم»با تفكر در امور  يعني. هاست حفظ تجربه( نهج البالغه ۳۹ ةدر نام) (ع)يحضرت عل
ما  يالبته با فهم امروز يمعنائ نيچن. كند ياست كه به علمش عمل م يپس عاقل كس. نديگو يتعقل م يرا در زندگ( يتجربه عمل اي يتئور

 .گرفته فرق دارد اصلهها از سرچشمه ف از عقل كه فرسنگ

 .بود شياند و مآل رخواهيخ يآن مردم نبود، برادر يبرا بهيو غر گانهيب يفردنه  بيشع. همان روابط برادرانه است ،يمنظور از برادر - ۳۴

 ۸۱، هود ۲۹و  ۱۶اعراف )تكرار شده است  «نيجاثم( ارهميد يف: اي)دارهم  يفاصبحوا ف»با عبارت  قاًيبار در قرآن دق ۴جمعاً  «نيجاثم» - ۳۸
 .باشد يم ريبه زانو در آمدن است كه نشانه ذلت فراگ ايدر افتادن  يبه رو« جَثَمَ» يمعنا( ۳۱، عنكبوت ۲۴و 
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شما قابل  يآنها برا يها خانه( يها خرابه)از  يكه قسمت( ميبه خاطر اعمال تباهشان هالك كرد)عاد و ثمود را ( اقوام نيهمچن)و 
از راه  جهيدر نت( كنند يم بد دنديكه نفهم)جلوه داد  كويشان را در نظرشان ن اعمال طانيش( بود كه نجايمشكل ا)و . است صيتشخ

 .بودند شده(يمانيا يققاحاز)كه آگاه و مطلع  يالبازشان داشت در ح( حق)

آنها  يبرا يروشن يها نشانه يكه موس( ميهالك كرد زيرا ن ريزر و زور و تزو: مثلث نيا) ۳۱قارون و فرعون و هامان( نيهمچن)و 
مردم داشته  هيبا بق يمساو يحقوق نيسرزم كه در آن دندياز آن د خود را بزرگتر) دندياستكبار ورز نيدر زم( آنها رشياز پذ) يآورده بود، ول

 .باشند( ياز قهر و عذاب اله) رندهيگ يشيپ نتوانستند يول( باشند

 يها گدازه اي ديشد يگردبادها) از آنها طوفان شِن يبر بعض ۳۶م،يرا به آثار گناه خودش گرفت( هالك شده يها متاُ)از آنها  كيهر 

و  ميفرو برد نيدر زم( همچون قارون)را  يبرخ، (يين موج انفجار آتشفشاننط)ين گسهم يرا صدائ يبرخ م،يفرستاد( يفشان آتش
 .كردند يستم م كسرهيخود  حقخدا نبود كه بر آنها ستم كند، بلكه خودشان در  نيو ا. ميغرق كرد زيرا ن يگروه

 يا خانه( خود يبرا)همچون مثل عنكبوت است كه  رند،يگ يم ايدر دن( يهائ گاه هيتك) يائيخدا اول ريكه به غ يمَثَل كسان
 .دانستند يم( كنند يم هيكه به آنها تك يكسان) ياگر به راست ۳۲ها، خانه عنكبوت است خانه نيتر سُست ديترد يو ب سازد، يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامان  ،ياعتقاد بيو فر ينيد انينماد طغ اش، يخدائ يبُعد بودند؛ فرعون با ادعا كيدر   انينماد طغ كيمنحرف هر  تيسه شخص نيا - ۳۱
. يمال انيوابسته به دستگاه فاسد فرعون، نماد طغ يا و باالخره قارون ثروتمند افسانه يقدرت نظام انيفرمانده لشكر فرعون، نماد طغ اي ريوز
و اختالف  يسوره قارون را مقدم بر فرعون ذكر كرده و فساد اقتصاد نياما در ا. غافر ابتدا از فرعون نام برده و در آخر از قارون ةسوردر 

و طال و  غيت ر،يزر و زور و تزو: است در يعتيشادروان شر يادماندنيآور مثلث به  اديسه عنوان  نيا. را در ابتدا قرار داده است يطبقات
 ...مالك و مَلِك و مال، استعمار و استثمار و استحمار ح،يتسب

 .كردن عوارض گناه است يگناه دارد، نه اصل گناه؛ و غفران، پاك كردن و خنث جهياشاره به دنباله و نت« ذنب» ةكلم - ۳۶

 رانيكه عنكبوت درباره اس يكار نياول. باشد يبه چنگ آوردن طعمه م يبرا زياو ن بيآنكه خانه اوست، دام فر نيعنكبوت در ع ةخان - ۳۲
تجسم استثمار  يبرا يمثال ايآ! مكد يجان آنان را م رهياست، آنگاه سر فرصت ش ينشدن جدا يآنان با تارها يبستن دست و پا كند يخود م

 عرضه كرد؟ تواند يم نيتر از ا ها و جبّاران روشن طاغوت طتوس انيآدم
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 .ميو اوست فرا قدرت حك داند يم خوانند يم( شان برآوردن حاجات يبرا)او  ريخدا هر آنچه را كه به غ

 ۳۴(.و به كار بست ديفهم ديبا) بندند يآن را به كار نم انياما جز دانا م،يزن يمردم م( تيهدا) يها را برا مثال نيما ا

 .مانياهل ا ياست برا يا نشانه( مند بودن جهان هدف) نيمسلماً در ا. دهيرا به حق آفر نيو زم( ها عالم كهكشان)ها  خدا آسمان

زشت  يكه مسلماً نماز از كارها ۴۹و نماز را بپا دار ۴۱شده است تالوت كن يكه بر تو وح( قرآن)كتاب  نيآنچه را از ا
 .داند يم ۴۹د،يكن يم( تظاهر يو برا اكارانهير)و خدا آنچه را ( هر كس داياز )خدا باالتر است  ادي ديترد يو ب دارد يو ناپسند باز م

است  و ممكن ستنديكه اهل منطق ن)شان  مگر با ستمگران وه،يش نيكوتريجز به ن ۴۳ديمجادله نكن( انيحيو مس انيهودي)با اهل كتاب 

است و  يكيو معبود ما و شما  ميا آورده مانيبه آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ا ديو بگوئ( سوء استفاده كنند
 (.ها و پرداختن به اشتراكات است تفاوت رامونياز بحث پ زيپره وه،يش نيكوترين) مياو هست ميتسل( خود، بلكه ينه تابع تعصبات قوم)ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از فهم و  شياز حكم آن نهفته است و ب يرويو پ شود ياز آنچه خوانده م تيدر مفهوم تالوت، تبع. با قرائت دارد فيظر يتالوت، تفاوت - ۴۱
نه هر نوشته و  شود، يبه كار برده م ينيد يها تالوت معموال در مورد كتاب. دارد تيتدبّر در آن، عمل كردن و به كار بستن آن اهم

 .شود يتالوت محسوب نم ،يهر قرائت يقرائت هم هست ول ،يهر تالوت نيبرابنا ،يكتاب

، اقامه (سنجش و عدالت)مه وزن اقا: مثل. گرفتن دارد يو جد( انداختن نيدر برابر زم)برپا داشتن  يمعنا« اقيموا الصلوه»در « اقامه» ةكلم - ۴۹
 ...و( يدر زندگ يريهدف گ)شهادت، اقامه وجه 

كه  شود يگفته م يكه با تصنع توأم است، به رفتار صنعونيوجود دارد؛  يفيتفاوت ظر فعلونيو  علمونيبا افعال  «صنعوني»فعل  انيم - ۴۹
 (.۸۳مائده ) نيددكان داران  يو تقدس ظاهر يكار ايهمچون ر. شود يآراسته و حق به جانب انجام م يمردم با ظاهر بيفر يبرا

جهت  نيبه هم. است يو محكم يكلمه سخت نياصل ا. شود يگفته م يگريغلبه بر د يدو نفر برا يبه جدال لفظ( در باب مفاعله)مجادله  - ۴۳
اطالق  زيمحكم دست و پا ن يها و استخوان دهيچيبه عضالت پ نيهمچن شود، يكه موجب استحكام م سوانيبافتن گ ايطناب  دنيبه تاب

كه از  يسمانيطرف مقابل را همچون ر كنند يم يسع شوند، يم ريكه با هم درگ يريگ يمثل دو كشت كنند، يمجادله م هدو نفر ك. گردد يم
خود برگردانند و تار و پود  دهيو عق ياو را از رأ يو استحكام خارج ساخته و در مباحثه لفظ ياز استوار گردد، يم ختهيو گس دهيهم واتاب

 ۴۳، اسراء ۲۶تا  ۲۸، مؤمنون ۳۴و  ۳۳فصلت : از جمله) يمتعدد يها در سوره نيگفتگو با مخالف ةويقرآن ش در .را از هم بگسلند اش يفكر
 را دعوت نيالفكه هدف از بحث با مخ افتيسوره نحل  ۹۹۶تا  ۹۹۴ اتيرا بتوان در آ هيتوص نيتر روشن ديشده است، شا نييتب( ۴۴و 

 يبه طور كل. اندينما ياز تعصب م زيبر نقاط اشتراك و پره يمبتن يكويمشفقانه و مجادله ن نآنان به راه پروردگار همراه با حكمت و زبا
 .كه آگاه ساختن آنان از مشتركات و تذكرات مؤدبانه مهربانانه است وه،يش نيباتريمجادله با اهل كتاب مطلقاً ممنوع است، مگر با ز
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 زيو ن ۴۴آورند يم مانيبه آن ا ميا كه كتاب به آنها داده يپس كسان. ميكتاب را بر تو نازل كرد نيگونه ما ا نيو بد
 ۴۴.كنند يما را آگاهانه انكار نم اتيآ( تيناسپاسان به نعمت هدا)و جز كافران  آورند يم مانيا( مشركان)گروه  نياز ا يبرخ

صورت، ابطال كنندگان  نيكه در ا ينوشت ينم يزيو به دست خود چ يخواند ينم يكتاب چيه( قرآن)از آن  شيتو پ
 ۴۸.كردند يم دايپ يزيدستاو( با استناد به آن شمارند، يرا باطل م يآنان كه هر سخن حق)

دانش به آنها داده شده و ( موهبت)است كه  يكسان يها نهيدر س يروشنگر اتيبلكه آ( ستيتو ن يكلمات تراوشات ذهن نينه تنها ا)
 ۴۱.كنند يما را آگاهنه انكار نم اتيستمگران آجز 

( فرستادن: )بر او نازل نشده است؟ بگو( (ع)يسيو ع( ع)يهمچون موس) يچرا معجزات: گفتند( كه نيمنكران، ا يها يريگ از جمله بهانه)و 
 .ستمين شيب( تان از عواقب سوء اعمال) يخداست و من جز هشداردهنده آشكار اريمعجزات منحصراً در اخت

 نيدر ا گمان يب ۴۶شود؟ يكه بر آنها خوانده م ميا نازل كرده يكه ما بر تو كتاب ستين يآنان كاف يبرا( معجزه نيهم) ايآ
 (.دارند يحق گرائ زهيانگ) آورند يم مانيكه ا يمردم ياست برا يدارباشي، رحمت و ب(تينزول كتاب هدا)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اند بوده بنديپا لياست كه واقعاً به تورات و انج يمنظور كسان اوردند،ين مانيبه قرآن ا يا شناسنامهاهل كتاب مسلم است كه همه  - ۴۴

 .و عناد است يآگاهانه توأم با لجباز يجحود، انكار - ۴۴

جوامع  تيجامعه خود و با مطالعه وضع ديشد يافتادگ كردن در فقر و جهالت و عقب شهيبا اند (ص)محمد ايباورند كه گو نيبر ا يكسان - ۴۸
 نينوشته بود كه بتوان ا يقبال خوانده و نه خط يكه او نه كتاب كند يم ديتأك هيآ نينهاده است، اما در ا انيرا بن يهائ آرمان نيچن شرفتهيپ

 مانيو نه ا ستيكتاب چ يدانست يتو اصال نه م»: كه كند ياضافه م زيسوره شورا ن ۴۹ هيدر آ. شمرد يسخنان را محصول چنان مطالعات
 .«بندگانمان تيهدا يبرا ميقرار داد يو آنرا نور ميكرد يرا بر تو وح شياز امر خو( ياستعداد) يكه روح ميما بود! چگونه است

و روح و  قتياما حق شد، ياز پوست و امثال آن ثبت و ضبط م يصفحات نازك اي نينازل شده در صفحات حافظه مخاطب اتيگر چه آ - ۴۱
 .ساخت يرا م نيو صفات مؤمن گرفت يم ياهل دانش جا نهيجان آن كلمات در صندوق س

در كف دست، حركت دادن  گيالقمر، سخن گفتن ر اسالم، همچون شقّ امبريپ يبرا يحسّ يا همچنان اصرار دارند معجزه يكسان - ۴۶
ت اثبا يمعجزه بودن قرآن برا دهد، يبه وضوح نشان م هيآ نينامطمئن اثبات كنند، اما در ا اتيروا يبا استناد به برخ... و ها شهيدرخت با ر

 .شود يم يناش يبه معجزه عقل يمعجزه حسّ حياز كم بها دادن به قرآن و ترج يهائ است و چه بسا چنان تالش يكامال كاف اونبوّت  تيحقان
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است  نيها و زم او بر آنچه در آسمان( رايز. )است يكاف( كتاب نيا تياثبات حقان يبرا)من و شما  انيگواه بودن خدا م: بگو
 .ندانكارانيكردند، آنها همان ز يو خدا را ناسپاس دنديكه به باطل گرو يدارد و كسان يآگاه

( ايعمر آنها در دن يبرا)مقرر شده  يو اگر سرآمد كنند يزودتر آمدنِ عذاب را از تو طلب م( مشركان با انكار عواقب اعمال خود)و 
 .۴۲ديرس يبر آنان م افلند،كه از آن غ يدر حال ،يناگهان( به صورت)و حتما  گرفت يشان را م نبود، حتماً عذاب دامن

 ۴۱.دوزخ بر كافران احاطه دارد ديترد يكه ب يدر حال كنند، ياز تو زودتر آمدن عذاب را طلب م

 .ديكرد يم سرهكيآنچه را كه  ديبچش: ديگو( خدا)و  ۴۹رد،يآنها را فرا گ شانيپا ريكه عذاب از فرازشان و از ز يروز

 ۴۹(.ديو هجرت كن دينچسب نيبه زم) ديكن يمن پهناور است، تنها مرا بندگ نيزم گمان يب د،يا آورده مانيبندگان من كه ا يا

 .ديشو يمن بازگردانده م يبه سو( يهمگ)آنگاه  د،يچش ديمرگ را خواه( طعم) يهر كس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و امكان جبران و اصالح  اريو اخت يآزادمهلت،  نيو در ا شود يدوره مقرر داده م انيدر پا يكارنامه عمل هر كس يدر مدرسه هست - ۴۲
 تيرضا ليشان را دل و به اصطالح سكوت خدا در برابر اعمال يپرست نداشتن شرك و بت يبازتاب فور نيمشركان هم. گذشته وجود دارد

بازتاب اعمال نبود، بالفاصله  قيدر تعو يسميكرده است كه اگر چنان مهلت و مكان حيقرآن بارها تصر. پنداشتند يكار خود م ياو و درست
 امبرانيمعاصر پ نيبود كه مشرك ينشيانتظار و ب نيچن با (.۴۶كهف : از جمله) گرفت يدامن شخص را م يستيشا و عذاب هر عمل نا جهينت

سوره  ۳۱ هيآ ديشا. را نقل كرده است يمختلف چنان شتاب اتيبار در آ ۹۲و قرآن  كردند يعذاب را م شيشاپيمعموال از آنان مطالبه پ
 (.واهلل اعلم)موضوع نباشد  نيارتباط به ا يب( تسعه عشر هايعل)فرشته شمرده « نوزده»مدثر كه موكالن بر دوزخ را 

پس جهنم نه از . شود يم يوجودش آتش ابد،ي« احاطه»بر او  شيكند  و خطاها« كسب» يسوره بقره آمده است كه هر كه بد ۶۹ هيدر آ - ۴۱
 .ديگو ياز احاطه جهنم به كافران سخن م زيسوره توبه ن ۴۲ هيآ. كشد يكاران، بلكه از درون آنان زبانه  م تبه رونيب

و  رديگ يآنها را فرا م نيهم عذاب بدكاران از آسمان و زم. است نيظاهرا همان آسمان و زم« مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ»: منظور از - ۴۹
 مانياگر مردم شهرها ا: اعراف ۲۸ هيترِ آ روشن ريو به تعب...( ألَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ: ...۸۸مائده ) وكارانكيهم رزق ن

 .ميگشود يبر آنان م نيرحمت را از آسمان و زم يمسلما درها كردند، يم شهيو پروا پ آوردند يم

 .باشد نهيبه مد زدهميهجرت سال س يبرا يآمادگ جاديو ا يساز نهيال دهم بعثت در مكه، زمدر س هيآ نينزول ا رسد يبه نظر م - ۴۹
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كه  ۴۳منازل بهشت نيتر يدر عال( كوشانين يبا دستاوردها)كردند، مسلماً آنها را  ستهيشا يآورده و كارها مانيكه ا يو كسان
  .پاداش عمل كنندگان كوستيچه ن ست،يو جاودانه در آن خواهند ز ۴۴ميده يم ياست جا يآن جار رياز ز نهرها

 ۴۴.و به پروردگارشان توكل كردند دنديورز يبائيشك( مانيراه ا يها يدر برابر سخت)كه  يهمان كسان

 يخداست كه آنها و شما را روز( بلكه) ۴۸كنند ينم( رهيو ذخ ينگهدار)را حمل  شيخو يكه روز ياز جنبندگان اريچه بس
 ۴۱.داناست يو او شنوا دهد يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند، كه در زمان ما به قسمت بلند  برگردانده صورت نيبه هم ناًيرا ع« غرفه»است، كلمه  دهيقلم د نيكه ا يمترجمان قرآن، تا جائ - ۴۳
. است ژهيمهمانان و يبلندتر آن برا يها بهشت، مكان يها غرفه اياند كه گو كرده ريتعب نيو چن شود، يممتاز گفته م يها خانه و مكان مهمان

« دستاورد»جا  نياست كه ما در ا« برداشته شده»و غرفه همان  دهد ياخذ كردن و برداشتن با دست م ي، معنا«غَرْف» شهياز ر غرفهاما 
 .كرده است نييمعنا را تب نيهم قاًيسوره بقره دق ۹۴۲ هيو اتفاقا آ. ميا ترجمه كرده

در قرآن، . كند يم دايتحقق پ يمتعال ياست كه در آخرت در مقامات يائيدن يكوين يدستاوردها( هيغرف مبن)ساخته شده بهشت  يها غرفه
 (.۱۴فرقان ) كند يممتاز م گاهيكه داللت بر جا( معرفه)آمده است و هم، الغرف ( نكره)غرفا  ايهم وصف غرفات و غُرَف به صورت جمع 

و سبز و  اتيح يداشتن دائم انياست از جر يتكرار شده كه نماد« من تحتها االنهار يتجر»: بار در وصف بهشت، جمله ۳۴در قرآن  - ۴۴
تا بوده  زتريانگ تر و دل مطبوع اريبس ريكو هيسوزان عربستان و مردمان حاش يصحار نيساكن يبرا يوصف نياست چن يهيبد. بهشت يخرم

 يآن نهرها ريكه از ز يهائ باغ يمتوقف ساختن ذهن خود رو يجاه ب نيبنابرا. اهايها و سواحل در جنگل نينش هيشحا ايمردمان ساكن 
 يزندگ يآن را كه داللت بر سبز و خرم يامروز اميپ ات،يآ نيا يو قالب فرهنگ يو مكان يبا شناخت ظرف زمان دياست، با يآب جار

 .كرد افتيدر كند يم يخرمعامل چنان  يداشتن دائم انيو جر انيبهشت

 جهيو سپردن نت فهيو توكل كه انجام وظ ها بتيصبر در برابر مص كند؛ يم يرا معرف نيعامل شود، يآغاز م «نيالذ» كه با موصولِ هيآ نيا - ۴۴
 .و عمل صالح شمرده شده است مانيشرط ا نجايدر ا يآن به خداست، گرچه ممكن است به نظر ما از جمله اعمال محسوب نشود، ول

هر چند  كند، يكه تو را طلب م يو رزق ،يكن يكه تو طلب م يرزق دو گونه است، رزق»: است كه (ع)ياز امام عل زيآم سخن حكمت نيا - ۴۸
 يآن را برا افتن،يو پس از  كنند يخود تالش م يروز يدر جستجو واناتيح شتريب(. ۴۳۹نهج البالغه حكمت ) «يدنبالش نبوده باش

به  ازشانينروزانه است و دائماً دهان  ها، انوسيو هوا، به خصوص در اق نياز موجودات در زم يارياما رزق بس سازند، يم رهيزمستان ذخ
 ياز هجرت به كسان شيپ يها است در سال يپروردگار، تذكر يعام و دائم تيآموز به رزاق عبرت ةاشار .گشوده است ميرزاق كر يسو

 .رنديدر غربت بم يو رها كردن كار و كسب، از فقر و گرسنگ يپدر نيكه نگران بودند با كندن از سرزم

دعاها و  ياو شنوا ست،ياست كه خدا غافل از احواالت شما پس از هجرت ن يدبخشيام يدلگرم م،يو عل عيصفات سم يادآوري - ۴۱
 عيسم اي م،يو عل عيصفات سم اء،يانب يدر دعاها. كامل دارد يتان آگاه شماست و به اوضاع ريضم اوردهين ايبه زبان آورده  يها درخواست

است كه  يدارد، گوش و چشم ابزار محدود دنيد يبرا يو نه چشم دنيشن يبرا ياست خدا نه گوش يهيبد. شده يتكرار م اريبس ريالبص
 .ما گذاشته و گرنه خود مطلقِ شناخت است اريشناخت در اخت ياو برا
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كرده ( موجودات ريخدمتگزار شما و سا)و ماه را رام  ديو خورش دهيرا آفر نيو زم ها آسمان يچه كس يو اگر از آنان بپرس
 ؟(روند يم يمعكوس و عوض ريمس) ۴۶شوند يم دهيچگونه به قهقرا كش( يباور فطر نيبا چن)خدا، پس : است، حتما خواهند گفت

تنگ  ايو  ديبخش يم يفراخ( متناسب با تالش او يطبق نظامات)از بندگانش كه بخواهد  كيهر  يرا برا يخداست كه روز
 (.دست خداست، نه ارباب قدرت و ثروت يروز)آگاه است  يزيمسلماً خدا از هر چ گرداند، يم( محدود و به اندازه)

زنده ( يخشكسال ايدر زمستان )را پس از مرگش  نيكه زم فرستد يم( ر بركتپُ) ياز آسمان باران يچه كس يو اگر از آنان بپرس
  ۴۲.كنند يتعقل نم شترشانيب ي، ول(باطل شما ينه معبودها)خداست  ةژيو شيستا: خدا؛ بگو: حتماً خواهند گفت كند؟ يم

( يواقع) يآخرت، همان زندگ يو مسلماً سرا ستين شيب يا چهيو باز يجز سرگرم( اند دهيكه به آن چسب) ايدن يزندگ نيو ا
 .دانستند ياگر م ۸۱است،

 ۸۹.خوانند يم يبندگ وهيش نيتر خدا را، به خالصانه شوند، يم( و گرفتار طوفان و ترس مرگ) يسوار كشت يوقت( ناسپاس يها آدم)
 (.گذارند يم گرانيتالش خود و د اينجات خود را به حساب شانس ) ورزند يكه به ساحل نجاتشان رساند، در آن حال شرك م نياما هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اخالق و قانون شرع و عرف انجام  تيكامالً خالف آدم يكار يعني. كند يرفتار م ي، داللت بر واژگونگ«اِفـْكْ»از ماده « يؤفكون» - ۴۶
 .د و هشتاد درجه وارونه عمل كردنص گويند يامروز م. دادن

و  آيد يم دي، از تفكر علم پد«حفظ تجارب است»عقل  يمعنا. اندازند يعقل خود را به كار نم گويد يو فهم ندارند، م« عقل» ديگو ينم - ۴۲
 .نامند يبه كار بردن علم و تجربه را تعقل م

آنكه صفت  يبه جا هيآ نيدر ا. مشتق شده است اتيو مصدر ح «يَحَ» ةشياست كه از ر واناتيَموجود زنده و جمع آن حَ يعني وانيَحَ - ۸۱
 .است دهيآخرت نسبت داده شود، اصال آن را زنده نام يبه سرا( اتيح) يزندگ

نشان  يامر را در خداپرست نيالعاده ا فوق تيبار در قرآن تكرار شده است كه اهم ۹۹« خالص كردن دين در عبادت خدا»موضوع  - ۸۹
برخالف  امبر،يمعاصر پ نيمشرك. امر پرداخته است نيابه ( ۹۴، و ۹۹، ۳، ۹: اتيبار در آ ۴)ها  سوره هياز بق شيب« زمر»دهد و سوره  يم

 زين ميو عل زياعتقاد داشتند و او را خالق و رازق خود دانسته و به صفت عز« اهلل»از قرآن، به  ياديز اتيبر حسب آ مردم،از  ياريتصور بس
 .سپرده است ند،يان، كه دختران اورا به فرشتگ ايبوده و اداره امور دن« االرباب ربّ»خدا  پنداشتند ياما م ستودند، يم

 نيبه ا. كردند يم يشان قربان دفع ضرر و جلب منفعت آنها را پرستش و در آستانه يكه برا دانستند يها را نماد فرشتگان م در واقع بُت آنها
 زيمردم ن يها و توده گشت يها سپرده م به بُت عيبه عنوان واسطه و شف ،يو نقش اصل شد ينقش خدا عمال به عالم ملكوت حواله م بيترت
  ←  و يكه آفت خداپرست ،يخدائ ينه ب قتيشرك در حق. شدند يو به آنان متوسل م شناختند يخود م يها را مؤثر در زندگ واسطه نيهم
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كنند، اما  يكامجوئ( ايدر دن يچند صباح)و تا  رنديبگ دهيناد ميا را كه به آنان داده يتا نعمت ۸۹شود يموجب م( يا وهيش نيچن)
 (.اند برده انيكه خود ز)خواهند دانست  يبه زود

كه  يدر حال م،يا قرار داده( مكه يبرا يتيامن ميحر) يكه حَرَم امن ميمائ نيا ديترد يكه ب نگرند ينم( نعمت بزرگ نيبه هم) ايآ
باز هم  يتيامن نيبا وجود چن اي؟ آ(هاست يناامنجان و مالشان در معرض قتل و غارت و ) ۸۳شوند يهمواره ربوده م شان رامونيمردم پ

 رند؟يگ يم دهيو نعمت خدا را ناد آورند يباور م( ها تشفاعت بُ)به باطل 

را كه بر او عرضه شده دروغ  يقتيحق اي ۸۴را به خدا نسبت دهد يدروغ( زيآم شرك يها بافته)ستمگرتر از آنكه  ستيو ك
 ۸۴ست؟يانكارورزان ن يبرا يگاهيدر دوزخ جا ايشمارد؟ آ

كرد و  ميخواه شان يخود رهبر يها مسلماً به راه زيما ن كوشند، يم( ها تيو محروم ها بتيبا قبول مص)كه در راه ما  يو كسان
 ۸۸.است كوكارانيمسلماً خدا با ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يآميز آباء و اجداد آلوده به فرهنگ شرك يمانيمگر ا آوردند، ينم مانيا نيمشرك شتريقرآن ب ريبه تعب. است مانيكننده شجره ا خشك →
 (.۹۱۸يوسف )
 ريناخالص و غ زهيو چرا هر انگ( ۹۹۸و  ۴۶نساء )از شرك  ريبه غ بخشد يشده خداوند همه گناهان را م ديچرا در قرآن تأك نكهيا

انسان در پرستش  رسد يبه نظر م. است يبس اساس يا نكته كند، يدر عبادت داشته باشد، آن را باطل م يهر چند مشاركت اندك ،يتوحيد
 يا رهي، به محض آنكه دستگ(۳ ديحد)است  زيو اول و آخر و ظاهر و باطن همه چ( ستين زيچ چيه هيبش) «ئليس كمثله ش»كه  يخدائ
كه فقط در پرستش خالص خدا،  يو از آنجائ بندد يو به او دل م بيند يكند، خدا را در همان م دايمحسوس و ملموس پ يا و واسطه يذهن

 يبرآورده شدن حاجات، نه تنها رشد و كمال دياو، به ام يها دهيدل بستن به آفر كند، يم ياو در وجود انسان تجل يكويصفات و اسماء ن
 .سازد يمتوقف م يرا در حوائج مادّ يبلكه آدم آورد، ينم ديپد

 .شود يم يمنته ايدر دن ييو كامجو يبه ناسپاس يچنان رفتار يعني، است جهيو نت تيالم غا ،«تمتعوايل»و  «كفروايل»حرف الم در  - ۸۹

يَكَادُ  -۹۱بقره ) «ديچشم آنان را بربا ييناياست ب كيبرق آسمان نزد»: در قرآن آمده است. ربودن و به سرعت اخذ كردن است« خطف» - ۸۳
از شهر  م،يقرآن شو تيهدا روياگر همراه تو پ»: گفته است مانيا رشيكاران مردد در پذ از زبان محافظه نيهمچن(. الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

 (.مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا ٰوَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَى - ۴۱قصص ) «كشند يو م كنند يم ريما را دستگ نيمشرك - ميشو يربوده م شيخو

 (ع)وسفيحضرت  يدر قرآن آمده است كه ماجرا. و اساس و بافته شده است هيپا يو ب يمن درآورد يسخنان ،«يفَرَ» شهياز ر «يافتر» - ۸۴
 (.۹۹۹ وسفي: )است دهيذكر گرد زين نيشيپ يها است كه در كتاب يقتيبلكه حق ست،ين يبافته شده و ساختگ يا قصه

در  ايآ»: جمله است كه نيدر ا يچه حكمت ديد ديبا كرد، ينم يتفاوت ظاهراً ،«ستيانكارورزان در دوزخ ن گاهيجا ايآ»: شد ياگر گفته م - ۸۴
 «؟...يگاهيدوزخ جا

 (.بار ۹) نيو محسن( بار ۳) نيپس صابرس، (بار ۴) نيقاز همه متّ شي؛ ب قرار گرفته ديخدا با سه گروه مورد تأك( تيّمع) يدر قرآن همراه - ۸۸

 



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

  ۹.ميالف، الم، م

 ۹شكست خوردند،( رانيدر نبرد با سپاه ا) انيروم

 .شوند يم روزيپ يشان به زود و آنها پس از شكست ۳(اياز نظر ارتفاع نسبت به سطح در) نيزم نيتر نيدر پائ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رود، يبا حروف مقطعه الم به شمار م يها سوره از مجموع سوره نيسوره سجده، كه آخر ۹شماره  يحروف در پاورق نيدر مورد ا - ۹
ملفوظ  اتيآ) يعيتشر اتيآ يبه معنا« كتاب»از ( عمران، لقمان، سجده بقره، آل)سوره  ۴تفاوت كه در  نيبا ا. ميا الزم را داده حاتيتوض

كتاب،  ياصل ياصوال معنا. است يجار يكه در جوامع انسان يو نظامات نيروم و عنكبوت از قوان يها و در سوره هسخن گفته شد( قرآن -
 .است( يكتاب هست) عتيو طب عتيو نظامات ثبت شده در شر يبنائ ريهمان اصول ز

 يبا استفاده از آشفتگ يپادشاه ساسان زيخسرو پرو. سال نهم بعثت در رانياز ابر قدرت ا ،يروم شرق يامپراطوراست به شكست  يا اشاره - ۹
 منستان،اردر و كشته شدن امپراطور و خاندانش، به قلمرو آن دولت  ينظام ي، پس از كودتا(زانسيب) يروم شرق ياسياوضاع س

 لينويكنستانت يكيو به نزد ريرا تسخ ميگسترده، اورشل يها يروزيو مصر حمله كرد و سرانجام پس از پ هيسور ر،يصغ يايگرجستان، آس
 .كرد يو زندان ريرا اس وسيو هراكل ديرس يقلمرو دوران هخامنش يعني ،يروم شرق تختيپا( هيقسطنطن)

 جيبه تدر ۸۹۹ يالدياز سال م شوند يقوا موفق م ديبر اختالفات خود فائق آمده و با تجد جيشكست بزرگ، به تدر نيپس از ا انيروم
خسرو  ،يساسان تختيپا سفونيسرانجام با اشغال ت. كنند رانيآتشكده بزرگ آذرگشتسب را و يو حت رند،يمناطق از دست داده را پس بگ

و  كند يمردم بود، فرار م يها ارتش و توده ديشد يتيدر جنگ كشته و مورد نارضا تيكه اكثر سرداران خود را به بهانه عدم موفق زيوپر
 درشامكه  هيرويو پسر او ش شود يكشته م يالديم ۸۹۶و در سال  يو زندان رياز بزرگان دستگ يو گروه سفونيپادگان تتوسط فرماندهان 

سال  كي زيبود، خود ن دهيرا جلو چشم پدر در زندان سر بر زيكه تمام پسران خسرو پرو هيرويش. رسد ي، به قدرت مبودروم  صريدختر ق
 (.ماه ۴متوسط هر كدام ) رسند ينفر به سلطنت م ۹۹جمعاً  ز،يو در طول چهار سال پس از مرگ خسرو پرو شود يساقط م ييبعد در كودتا

 ياهاياز سطح در نينقطه زم نيتر نيپائ دانان يكه از نظر جغراف نيفلسط (مُرده يايدر) «تيبحرالم» هيدر ناح يالديم ۸۹۴در سال  انيروم - ۳
 رانيبه تصرف ا اچهيدر يلومتريك ۹۱در فاصله حدود  نيفلسط تختيپا ميخوردند و اورشل يشكست سخت رانيآزاد است، از سپاه ا

 يالديم ۹۲۳۴كه در سال  باشد يم اياز سطح در تر نيمتر پائ ۴۹۹ ، قرن قبل به آن اشاره كرده ۹۴قرآن در كه  منطقه نيا عارتفا. درآمد
از  يبرخ. قرار دارد( نيتر مرتفع) «ياعل»در برابر  ي، از نظر لغو(نيتر نيپائ) «يادن». است شده دييتأ قاًيمحاسبه و امروز با كمك ماهواره دق

به  كيبود، نه نزد انيكه تمام مناطق متصرفه متعلق به خود روم ياند، در حال گرفته انيمحل نسبت به روم نيتر كيرا نزد «يادن» نيمفسر
محل با مكه، مركز  نيا! بود كيكه به قلب قدرت نزد ميريبگ( لينويكنستانت - هيقسطنطن)آنان  تختيرا به پا تر كيآنان، مگر آنكه نزد

 .به آنها هم باشد كينزد تواند يفاصله دارد و نم لومتريك ۹۹۱۱حدود  زيمسلمانان ن
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و در آن روز ( يروزيشكست و پ نياز ا)، چه قبل و چه بعد (ها نه ابرقدرت)زمام امور به دست خداست  ۴.(ندهيآ)چند سال در 
 ۴.خوشحال خواهند شد( كه بر آنها سلطه داشت يابر قدرت فياز تضع) نيمؤمن

و  ۱(نظاماتش عمل كند منطبق)آن را كه بخواهد  دهد يم ياري ۸.خدا ياريبه ( شوند يم دواريام زيخودشان از شرّ ظالمان ن يخالص يو برا)
 .اوست قدرتمندِ مطلق مهربان

 ۶.ندارند ياطالع( خدا يها از وعده)مردم  شتريب يول كند، يتخلف نم شيخو ةخداست و خدا در وعد ةوعد( يروزيپ نيا)

 ۲.غافلند( گرشيد يو رو ايباطن دن)شناخت دارند و از آخرت  ايدن ياز زندگ يتنها بر ظاهر( آنها)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اند سال گفته ۲را كمتر از  «نيبضع سن»لغت اهل . باشد يم ۸۹۹ يحوال انيروم يروزيو پ يالديم ۸۹۴در سال  انيبر روم انيرانيا يروزيپ - ۴

پس از شكست سخت اعراب، به ( كتافذواالَ)بودند و شاپور دوم  رانيمختلف ا يها دولت طرهياعراب در آن دوران تحت نفوذ و س - ۴
از  شيبه مراتب ب ياعراب با ابر قدرت ساسان يدشمن نيبنابرا! اسارت سوراخ كرده بود سمانيعبور ر يآنان را برا يها كِتف يتيروا

 .آنها بود نيدور با سرزم اريبس يا در فاصله( زانسيب) يحكومت روم شرق

است كه  يعيطب نند،يرا بب گريد يخوردگان شكست يروزيو شكست او و پ فيتضع برند، يرنج م يكه از ظلم و ستم ابر قدرت ياگر مردمان - ۸
گرفتن مظالم نظام  دهيامروز ما، در ند يستيوناليهر چند با نگاه ناس شوند، يو خوشحال م دواريبر نجات خود از چنگال ستمگران ام

 .باشد نديناخوشا ،يساسان

خدا همان  تيّاشتباه شود، اما مش يمصطلح در زبان فارس« دلبخواه»ممكن است با  شود، يترجمه م« به هر كه خواهد»كه  «شاءيمن » يمعنا - ۱
ردّ  ايمعلمان هر كس را بخواهند قبول  زيدر مدرسه ن. برد ياوست كه هر كس خود را با آن هماهنگ سازد سود م نينظامات و قوان

 .ها به دلخواه، بلكه بر اساس لياقت نهاما  كنند، يم

بار در قرآن تكرار شده  ۹۴( بَل أَكْثَرَهُم ال يَعْلَمُونَ: اي)« كِنَ أَكْثَرَهُم ال يَعْلَمُونَٰوَلَ»: ةبار و جمل ۹۹« كِنَ أَكْثَرَ النَاسِ ال يَعْلَمُونَٰوَلَ»: ةجمل - ۶
 .از نداشتن علم و اطالع است ياز خطاها ناش ياريبس دهد ياست كه نشان م

باطن گذاشته  يرا به جا« آخرت»اشاره كند، كلمه  ايدن« باطن»ز آنكه به غفلت آنها ا يبه جا ا،يدن« ظواهر»در برابر علم مردم به  ه،يآ نيا - ۲
 .استيهمان باطن دن بيو غا دايكه آخرت، ناپ افتيدر توان ينكته م نياز ا. است
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و آنچه  نيو زم( ستارگان عالم)ها  خدا آسمان( كه ابندي يو در نم كنند يبا خودشان خلوت نم) ۹۱شندياند يخودشان نم( وجدان)در  ايآ
و  ۹۹است؟ دهيافرين( محدود يعمر) نيمع يسرآمد يو برا( برنامه و هدف يرو)را جز به حق ( ها كهكشان نيب يفضا)آندوست  انيم

 ۹۹.كنند يپروردگارشان را انكار م يلقا( امتيق زيجهان و رستاخ يدار هدف يبا ناباور)از مردم  ياريهمانا بس

كه قبل  يسرانجام كسان ننديتا بب( اند نكرده يرا بررس خيتار)اند  و سفر نكرده ريهم س نيدر زم ايآ( رسد يها نم شان به آسمان اگر عقل)
 يبرا)را  نياند و زم بوده نانياز ا تر رومندين( كههمانها ) ۹۳چگونه بوده است؟( منقرض شده يها و تمدن نيشيپ يها متاُ)از آنها بودند 

 شان امبرانيپ( آنان تيهدا يالبته برا)و  ۹۴آبادش ساختند؟ شانياز ا شيو رو كرده و ب ريز( ها احداث كاخ يكشت و زرع شخم زده و برا
خدا نبود كه بر آنها  ني، پس ا(شان شدند آور اعمال كردند، گرفتار عواقب عذاب اما چون انكار)عرضه كردند  شانيروشن برا يها نشانه

 ۹۴.كردند يستم م( ت عمردر مدّ) شيدر حق خو خودشانستم كند، بلكه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا به ذات : ، مثلكند يت بر ذات و درون اشخاص مبار در قرآن تكرار شده، دالل ۹۹كه جمعاً ( فِي أَنْفُسِهنّ: اي)« فِي أَنْفُسِهِمْ»: ةجمل - ۹۱
نساء )اثر كند  شانگفت كه در عمق جان يسخن دي، با(۴۹، مائده ۹۴۴عمران  آل)است  ي، مخزن اسرار شخص(۳۹هود )آگاه است  يآدم
 (.۸۴نساء ) يساس راحت درون، اح(۶روم ) ي، تفكر درون(۶مجادله )، با خود سخن گفتن (۹۹فرقان ) اند نيذاتاً خود بزرگ ب ي، بعض(۸۳

بار در قرآن تكرار شده است، از سرآمد مهلت قرض گرفته تا  ۴۱ (۳x۹۲)است كه مشتقات آن  يزمان ديرس سر اياجل همان سرآمد  - ۹۹
اشاره شده  يبه سرآمد عمر كل هست هيآ نيدر ا... و ديسرآمد عمرِ ماه و خورش ا،يجوامع، سرآمد دن اي، سرآمد عمر افراد  مانيسرآمد زا

 .ديد توان يم ناًيسوره احقاف ع ۳ هيرا در آ ناست كه مشابه آ

 دهيناد)كفر  ب،يدر قرآن از تكذ. كند يخدا و ربّ م امت،يروز ق: به دنيرس يتماماً داللت بر نوع... مالقات و ،يتلق ،يلقاء، تالق - ۹۹
نقش  ز،يكرده است و در جهت مقابل ن ادي يربوب اي يخرت، لقاء الهلقاء آ: نسبت به يديو نوم دي، شك و ترد(يفراموش) اني، نس(گرفتن

 .لقاء ربّ، اهلل و آخرت برشمرده است:به نيقيو  مانيا د،يانذار به آخرت، ام: يرا برا اتيآ ليو تفص والنكتاب و رس

، به (كنند يو سفر نم ريچرا س) «روايسيافلم »: با جمله زين( عدد كامل)بار  ۱آمده و ( ديو سفر كن ريس) «روايس»بار فعل امر  ۱در قرآن  - ۹۳
سرنوشت  ينظاره در چگونگ يبلكه برا ح،يگردش و تفر ينه صرفاً برا ،يسفر نيچن !اند مذمّت شده احتياز س همت يب دگانيچسب نيزم

عنكبوت ) زين كباريبار تكرار شده است و  ۹۹گذشتگان كه  خيتار يبررس يعني. است( من قبلهم نيكان عاقبة الذ فيك) نيشيپ يها امت
 .شده است هيتوص نيدر كره زم اتيح شيدايپ هيكشف آثار اول يبرا ،يشناس نهيريو د يشناس نيبه منظور زم احتيو س ريس نيا( ۹۱ هيآ

 يها ساخته گريباغات و د ادها،يبناها، بن تِايو حفظ ح يدگيرس ،يو نگهدار( عمر دادن) ري، تعمجاديعُمر، احداث و ا ةعمران از كلم - ۹۴
 .باشد يمراسم در طول سال م نيزنده نگه داشتن ا دارند، يآتش مقدس را روشن نگه م انيهمچنانكه زرتشت زيعمره حج ن. است يبشر

، عنكبوت ۲روم )بار در قرآن تكرار شده است  ۹۱مشابه،  ريبا تعاب اي ناً،يكه ع« كِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَٰفَمَا كَانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَ»: ةجمل - ۹۴
ها،  ها و عقوبت عذاب يتمام دهد ينشان م( ۹۱۹، و هود ۹۹۱عمران  ، آل۴۱، بقره ۹۸۱، اعراف ۱۱، توبه ۴۴ ونسي، ۹۹۶و  ۳۳، نحل ۴۱

 رود؟ يبه شمار م ياله ريم تخلف ناپذاعمال شخص در نظا يعيو عوارض و آثار طب كند يبه خود م ياست كه آدم يظلم
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 ۹۸.ديرس( ها سرنوشت) نيبه استهزاء گرفتنش، سرانجام بدكاران به بدتر كسرهي( بدتر از آن،)خدا، و  اتيآ بيسپس، با تكذ

 .ديشو ياو بازگردانده م ي، سپس به سو(كند يتكرار م) گرداند يو سپس آن را باز م كند يرا آغاز م نشيخداست كه آفر

 ۹۱.شوند يم دينوم( از خدا و خلق، از نجات خود دگانيبر)برپا شود، در آن روز مجرمان ( امتيزمان ق)كه ساعت  يو روز

آنان نتوانند كرد  يبرا يشفاعت( خدا ساخته بودند كيشر ،يخواه حاجت يكه برا ينيمعبودان دروغ) شان كانياز شر كيچيه( در آن روز)و 
 ۹۶.خواهند شد شان كانيشر( نقش)منكر ( در آن روز)و ( آنها وجود ندارد يبرا يواسطه نجات)

 .شوند يجدا م( شان از هم اعمال زانيها بر حسب م انسان)آن روز برپا شود، در ( امتيزمان ق)كه ساعت  يو روز

 و كوين)برخوردار از آثار اعمال ( سرشار از نعمت) ياند، در بوستان كرده ستهيشا يآورده و كارها مانيكه ا يپس كسان

 ۹۲.خود خواهند شد( بخش يشاد

آخرت را دروغ ( در قياعمال و آشكار شدن حقا ةجينت)به  دنيما و رس اتيانكار كردند و آ( گرفته و دهيرا ناد قتيحق)كه  يكسان يول
 .در عذاب احضار خواهند شد( دخول يبرا)شمردند، آنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رسد يبه دنبال آن، به نظر م( بدتر= مؤنث اسوء ) «يسُوآ»آمدن . دهد يم« بد كردند» ي، معنا(كردند يكين)« احسنوا»، مثل «اساؤا»فعل  - ۹۸

 . بدتر شد كردند،كه بد  يسرانجام كسان يعني دهد، يكاران رقم زده بود نشان م ستم يقبل برا هيرا كه در آ يعلت سرنوشت اي جهينت

 .است تياز خدا، خلق و مسئول دنيآن بر ليچرا كه دل شود، يگناه جرم محسوب م. است يدگي، انقطاع و بر«جرم» يا شهير يمعنا - ۹۱

 يپژوهش»قلم در كتاب  نياز هم ديتوان يرا م( شرك زده)نسبت به عابدان  امت،يتر درباره انكار و اعتراض معبودان در روز ق بحث مفصل - ۹۶
 .ديمراجعه كن ۹۲و  ۹۶ ونسي، ۹۴و  ۹۳، فاطر ۶۹و  ۶۹ ميمر اتيبه آ ماًيمستق اي دينيبب ۹۳۹صفحه  ۹ج « در پرتو قرآن

 يبستن كف دست از كار، باق نهيپ: مثل. در آن، در انواع مشتقاتش، نمودار است «يرگذاريتأث»مفهوم « حَبَرَ» شهياز ر «حبروني»فعل در  - ۹۲
 جوهر. نيجانور در بدن، آثار ابر در آسمان، آثار باران در زنده كردن زم دنيدندان، اثر گز يكتك در پوست بدن، زرد ايماندن اثر زخم 

اهل كتاب را احبار  يكه قرآن علما نيا ديشا. گذارد يم ريكه در كاغذ تأث نديگو يم« قلم الحِبر»را  سينو حُبُور و قلم خود زيو مركب را ن
بروز و  ايگو «فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ»وصف  اما .در جامعه بوده باشد كوشانين يآثار عمل اي يآثار قلم نيهم لياست، به دل دهينام( جمع حِبر)

نقش و نگار كردن، آراستن و . دهد يم يجا يبهشت يها و عمل صالح در آخرت باشد كه آنها را در بوستان مانياهل ا يكويظهور آثار ن
 .تندخود نگاش يكه مؤمنان برا يبائياست نقش و نگار ز نيچن. دهند يواژه نشان م نيسخن، خط و شعر را با هم نيتزئ
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( يروشنائ آغاز)به صبح ( شب را)آنگاه كه ( چه)و  ۹۱د،يرسان يم يكيبه آغاز تار( روز را)آنگاه كه ( چه)پس منزه است خدا، 
 (.و نقص است بيع نيتر از كوچك يمنزه و مبرا يخدا در جهان هست ريتدب ،يلحظات شبانه روز ةدر هم) ديساز يم يمنته

و نقص و تنها  بيخدا منزه از ع) زيو ن( نه معبودان باطل)منحصر به اوست  نيو زم( عالم ستارگان)ها  در آسمان شيستا( ليدل نيبه هم)و 

 .ديرسان يم( كامل يروشنائ)كه روز را به ظهر  يو هنگام ۹۹،(شب)كامل  يكيدر تار (حمد و سپاس است ستهيشا
 

اشاره به مرگ )زنده ( موجود)را از  جان يب( مواد)و  آورد يم ديپد( عتيدر طب) جان يب( مواد)زنده را از ( موجودات) كسرهي( چرا كه)

را پس از مرگش  نيو زم( شأن يهو ف وميكل  -دارد  يا خدا در هر لحظه يسلول در بدن جانداران، كه نشان از دست اندر كار اردهايليم يدائم اتيو ح
 ۹۹.ديشو يخارج م( از دل خاك زيدر روز رستاخ) نيچن نيا زيو شما ن كند يزنده م( در زمستان، به لطف باران)

 

 .ديشو يمنتشر م( نيدر زم) يسپس به صورت بشر ۹۳د،يآفر ياوست كه شما را از خاك يها و از جمله نشانه

 ←شما  نيو ب ديريتا در كنارشان آرام گ ديشما آفر ياز جنس خودتان برا ياوست كه از همسران يها و از جمله نشانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. است يكيبه نظام تار ينظام روشن ليكه سرآغاز و آستانه تبد شود يداخل شدن به شب گفته م ايبه اول شب « مساء» ةشياز ر« تُمسون» - ۹۱
 .دارد يمعكوس يهمچنانكه تصبحون معنا

( تظهرون نيو ح اًيعش)، و وسط شب و روز (تصبحون نيتمسون و ح نيح)آستانه شب و روز سرآغاز و (: يزمان)دو حالت مختلف  انيم - ۹۹
تا  باشد داشته يا حمد،  حالت جمله معترضه« مكان»با ذكر  ، هيآ نيدر وسط ا «السموات و االرض يو له الحمد ف»: ةجمل رسد يبه نظر م

 «نيح»كلمه ( چهار بار يبه جا)چرا سه بار  نكهياما ا. و نقص شمرده باشد بياز ع يهر دو را مبرا دنيو به اوج خود رس ،روز ايآغاز شب 
خواب  ليبه دلممكن است به كار رفته است،  «اًيعش»وزن تمسون، تصبحون، تظهرون است، وصف  تعشّون، كه هم يتكرار شده و به جا

در  ي،آدم(ظهر)وسط آن  و (و عصر صبح)روز  و انتهاي حال آنكه آغاز. دباش يم ي آنكيگسترش تار خودآگاه بهنا شخص كهباشدشب 
اند، اما  نماز دانسته نييدر تع ۹۳۱و طه  ۱۶ ءاسرا اتياز آ يگريد انيرا ب هيآ نياز مترجمان ا ياريبس. تحوالت است نيو شاهد ا يداريب

 .حكم اقامه نماز ياست در جهان و دوم يتقيحق انيب ياول. مذكور تفاوت دارد هيدر آ« و اقم الصلوه»با جمله « فسبحان اهلل»جمله 

 .۹۴، و اعراف ۹۹، زخرف ۹۹ق : ديابيها ب سوره نيدر ا ديتوان يرا م( ينه روح يماد يا دهيبه مثابه پد زيرستاخ)مضمون  نيمشابه هم - ۹۹

 -از خاك  يا دهيچك) نيمن ط هسالل: اصطالحات. از آن است يا دهيبلكه برگرفته و بركش ،يخاك معمول ني، نه هم«تراب»منظور از  - ۹۳
مورد نظر بوده، با الف و  يدر قرآن هر گاه خاك معمول. است يژگيو نيهم انگريب( ۹۹صافات  -گِل چسبنده )الزب  نيو ط( ۹۹ نيمؤمن

 .شده است انيب( ناًيط نٍ،يط)است، به صورت نكره  نشيآفر هيموارد، كه مربوط به مواد اول هيدر بق يذكر شده، ول( نيالط)الم معرفه 
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 ۹۴.كنند يكه تفكر م يمردم يهاست برا بس نشانه( ثاريعشق و ا) نيدر ا ديترد يب ۹۴نهاد، يو دلسوز يدوست →

 نيشماست، مسلماً در ا يها ها و رنگ و تفاوت زبان نيو زم( عالم ستارگان)ها  آسمان نشياو آفر يها و از جمله نشانه
 ۹۸.دانشمندان يهاست برا بس نشانه( نژادها يگوناگون)

 و  خواب ةديپد) نيمسلماً در ا. تان از فضل اوست خواب شما در شب و روز و تالش معاش نياو هم يها و از جمله نشانه

 ۹۱(.دارند قيحقا يشنوا برا يگوش) شنوند يكه م يمردم يهاست برا بس نشانه( يزندگ يكاپو      

 ←( پُر بركت) يو از آسمان آب ۹۶كننده به شماست دواريو ام آور ميبرق به حالت ب اندنياو، نما يها از جمله نشانهو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يواژه، كه در اصل عرب نياهر چند  نامند، يم« عشق» يزن و شوهر را در زبان فارس انيم يدوست يول كنند، يترجمه م يمودّت را دوست - ۹۴
اما . شده است ياسالم اتيو وارد ادب« حُبّ» ةواژ نيگزيها جا واژه يو تحول معنائ يزبان راتييبا تغ يو در قرون بعد امدهياست، در قرآن ن

و  ياست كه ذات ثاريو ا يدلسوز يرحمت نوع. دوطرفه است يها يو دوست يجنس زياز غرا ياز عشقِ ناش يمرحله باالتر ،«حمتر»
 .باشد يم كطرفهي

 ثاريعشق و ا دهيخدا را در پد هيآ نياما در ا م،يابيدور از خود ب يها و ابعاد نجوم خدا را در عالم كهكشان يها نشانه ميا ما عادت كرده - ۹۴
 شاءاند، اما به ندرت متوجه من تجربه كرده شيو مِهر و محبت با همسر را كم و ب يجنس زيغرا انيالبته همه آدم! دهد يهمسران نشان م انيم
 .برد يبه انشاء كننده آن پ توان يتنها با تفكر است كه م شوند، يآورنده آن م ديو پد ثاريعشق و ا شيدايپ

رده و در ك يهمسران معرف انيم« مودّت و رحمت»آورنده  ديدرك و فهم پد يرا توانا( تفكرونيلقوم )« مردمان اهل تفكر»قبل،  هيدر آ - ۹۸
خدا در  اتي، اما آ(تفكرونيلقوم )سخن از قوم شده است  نيبنابرا كنند، يرا همه تجربه م يروابط زناشوئ. را( نيعالم)دانشمندان  هيآ نيا

و نژادها را فقط   اقوام و تفاوت رنگ انيم يها شياو در تفاوت گو اتيو آ شناسان نيو زم يرا، دانشمندان نجوم نيها و زم عالم آسمان
به  ها يشگفت نيو اگر از ظواهر ا دهند يم صيتشخ يشناس متنوع، مربوط به زبان، فرهنگ، هنرها و مردم يها دانشمندان متخصص در رشته

 .كنند يخدا را باور م گرند،آن بن دآورندهيپد

 نيدر ا نيبنابرا ،ياند، چه رسد به مردمان عاد از فهم جامع آن عاجز ماندهدارد كه هنوز هم روانكاوان  يهائ يدگيچيخواب، پ ةديپد - ۹۱
را به كار برده است؛ ( كه گوش شنوا دارند يمردم يبرا) «سمعونيلقوم »جمله  ن،يوصف عالم ايتفكرون و تعقلون، : افعال يمورد به جا
در . ستيبه فهم جامع آن ن ياند و دانش بشر را هنوز دسترس دهخدا مطرح كر تيو ربوب نشياز آثار آفر اءيكه انب ياتيآ يرايشنوا و پذ
 .در آن مستتر است زيشده ن دهيفهم قتيكردن به حق دايو التزام پ دنيبلكه فهم ست،ياصوات ن دنيسمع تنها شن يضمن معنا

باران و  هياول يها دانه يريگ شكل عيدر تسر ياز نظر علم باشد، يدر ارتفاعات باال م يكيالكتر هياز تخل يرعد و برق، كه ناش ميدان يم - ۹۶
هر چند غرّش رعد و درخشش برق و  نيبنابرا. باشد يچشمشان به آسمان م ههموار نينش هيدارد و مردمان باد يمهم اريآن نقش بس زشير

در قرآن  يا اتفاقا سوره. باشد يم زين آور يو شاد كننده دوارياست، ام بخش اتيكه بشارت دهنده باران ح نيآور است، اما هم صاعقه ترس
 «هُوَ الَذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَحَابَ الثِقَالَ». باشد يم ديو ام ميب نيهم انگريآن ب ۹۹ هيوجود دارد كه آ« رعد»به نام 
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بس ( عتيبه طب دنيبخش يزندگ) نيمسلماً در ا ۹۲كند، يزنده م( يو خشك يآب ياز ب)را پس از مرگش  نيكه زم فرستد يم →

 ۳۱.رنديگ يكه عقل خود را به كار م يمردم يهاست برا نشانه

آنگاه كه شما ( امتيق ةدر آستان)سپس  ند،يبرپا( كه مقدّر كرده يطبق نظامات)به فرمان او  نياوست كه آسمان و زم يها و از نشانه
 .شد ديخارج خواه( از گورها) درنگ يب ۳۹فرا خواند، نياز زم يرا با ندائ

 

 .نديفقط فرمانبردار او ياست، همگ نيها و زم در آسمان( كه يا هر موجود زنده)هر آن كه از آنِ اوست 

كار  نيو ا( آورد يم ديرا پد ياتيو مرگ و تداوم و تكامل ح يزندگ ةچرخ) گرداند يسپس بازش م كند، يرا آغاز م نشيكه آفر و اوست
شناخت قدرت ) يبرا نيها و زم آسمان( نشيآفر) در يتر يعال يها مثال( زيفهم رستاخ يبرا) .تر است آسان( نينخست نشياز آفر) او يبرا

 .مانهيقدرت حك نيدارد و اوست برتر ودخدا وج( يانحصار

 ← ند،يكه در تسلط شما( يجنگ رانياس)آنها  انياز م ايآ: خودتان زده است( روابط)از  يمثال( نشان دادن بطالن شرك يخدا برا)

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهم  يباشد برا يا را به كار برده است تا مثال و نماد و نشانه« مرده نيزم»خزان زده و خشك، اصطالح  نيقرآن مخصوصاً در مورد زم - ۹۲
 .بار در قرآن تكرار شده است ۹۹( بعد موتها)بعد از مرگش  نيزم اءياصطالح اح. امتيروز ق انيآدم زيمسئله رستاخ

و خردمندان  «اهل خرد» اي «عاقالن» ةترجم زين نجايدر ا كند، يفعل است و داللت بر كاربرد عقل در امور م وقنونيهمچون  زين عقلوني - ۳۱
 شيعقل به فرما يمعنا. شود يصِرف خالصه نم دنِيشياند يعنيآن،  يهم در بُعد ذهن «عقل» يدر ضمن معنا. ستين ييبرگردان رسا

 قيحاصل از طر)و كاربرد علم  شود يحاصل م «علم»با تفكر در امور  يعني. هاست حفظ تجربه( نهج البالغه ۳۹ ةدر نام) (ع)يحضرت عل
ما  يالبته با فهم امروز يمعنائ نيچن. كند يست كه به علمش عمل ما يپس عاقل كس. نديگو يتعقل م يرا در زندگ( يتجربه عمل اي يتئور

 .گرفته فرق دارد اصلهها از سرچشمه ف از عقل كه فرسنگ

 يوانياما اگر ح د،يو انتظار اجابت داشته باش ديخود بخوان يرا به سوجمادات  ديتوان يشما نم. خواندن است و دعوه و دعا، همان خواستن - ۳۹
 نندهيكه آفر يپروردگار. دهد يالعمل نشان م ، عكسشدگي تينسبت به خواندن و فرمان شما، به تناسب ترب د،يكرده باش ياهل و تيرا ترب

 نيا ليتمث .ميشو يم دهيآن كش يو خواه ناخواه به سو خواند يمان م سرنوشت يواحد ما را به سو يهمه ذرات وجود ماست، با فرمان
: ديگو يم ؟يكن يكه چگونه مرده را زنده م پرسد ياز پروردگارش م ميابراه افت؛ي توان يوره بقره مس ۹۸۱ هيفراخوان و اجابت را در آ

 هرآنها را با خود آموخته كن، سپس  ر،يچهار پرنده برگ  ديفرما يم. پرسم يدلم م نانياطم يبرا يچرا، ول: دهد ي؟ پاسخ م!يمگر باور ندار
 شتابند يم تيبه سرعت به سو ديد يقرار ده، آنگاه آنها را فراخوان، خواه يبر سر كوه( يائيدر چهار جهت جغراف)كدام آنها را 
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كه از  ديدار ميهمانقدر ب( در تجاوز به اموالتان)و از آنها  د؟يدار ميا داده يبا حقوق برابر در آنچه ما به شما روز يكانيشر →
 ۳۳.ميكن يم انيآشكارا ب كنند يكه تعقل م يمردم يرا برا اتيگونه آ نيما ا ۳۹؟(مثل خودتان زادافراد آ) گريكدي

 ۳۴.كنند يم يرويپ شيخو يها از هوس يدانش چيه يبلكه ستمگران ب( ستنديمنطق ن نيا رويآنها نه تنها پ)

 خداست كه مردم را ( سرشت)همان فطرت ( نيد نيا) ۳۸.فرادار ۳۴انهيگرا را حق( يقانون خدائ) نيخود به د كرديپس تو رو

انسان ثابت  يروان يساختار روح)نخواهد شد  يدستخوش دگرگون زيخدا ن نشياست، آفر( دهياز عدم آفر)بر اساس آن سرشته 

 .(است يبه قانون خدائ دنيو رشد و كمال در گرو يكه راه تعال) دانند يمردم نم شترياما ب ۳۶(رشد دهنده)بپا دارنده  نياست د نيا ۳۱،(است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نياگر چن. منحط زمان نزول قرآن است يا لهيقب ةدر جامع يدار مناسبات برده انگريب( از خودتان)« من انفسكم» ةمثال، جمل نيدر ا - ۳۹
 .قرآن است يضمن دييبرده و آزاد مورد تأ انيم ضيتبع ديرس يبود، به نظر م امدهين يا جمله

 هاتيو تشب يفلسف يها يگوئ ياز جانب خدا، با كل اتيآ ليتفص. كردن آن است انيدر مقابل مجمل و مختصر ب ات،يدادن آ ليتفص - ۳۳
كه آنچنان  ينيهمچون دورب كند، يم يو استقالل اجزاء هر كل ي، داللت بر جدائ«فَصَلَ» شهياز ر ليتفص. دارد اريفرق بس يادب زيغلوآم
 .دهد يو خطوط پوست را نشان م يمو اتيكه جزئ دارد يمبر  قيدق ريتصاو

 يزيگذاشتن چ ايكاستن از حق  يكلمه به معن نيكردن حقوق است، اما اصل ا ماليو پا يگرياكثر مردم، ستم كردن به د يظلم در تلق - ۳۴
 ريمتناسب و معادل با حق باشد، در غ ديمناسبات انسان با خدا، خلق او و نفس خود با. باشد يتعادل م ريمكان آن است كه مغا ريدر غ

در  يبه خدا را كه قرار دادن معبودان دنيقرآن شرك ورز. گردد يوجب ظلم و به هم خوردن تعادل مانحراف از حق م عهر نو نصورتيا
 يَا بُنَيَ ال تُشْرِكْ بِاهللِ إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ... - ۹۳ لقمان .شمرده است «ميظلم عظ»است،  تيمكان او و كاستن از حق ربوب

بودن معادل  فيقرآن حن انيبه ب. و استقامت است يبه راست يو از كج تيبه هدا ياز گمراه ليو م زهيانگ رانگي، ب«حَنَفَ» شهياز ر فيحن - ۳۴
(. ۴ نهيب -مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اهللَ)اخالص در عبادت  ايو ( ۳۹ حج -حُنَفَاءَ لِلَهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ)مشرك نبودن است 

 .دهد يمعكوس را نشان م ليتما يكه نوع باشد يمخالف حَنَفَ، جَنَفَ م ةواژ
 «فيحن»اما . به آن دارند شيحق و گرا يجستجو يبرا يو احساس زهيهستند و كمتر انگ يدر ارتباط با حق خونسرد و خنث انيآدم شتريب

در  يحالت نياست كه چن (ع)ليخل مينمونه ممتازش در قرآن ابراه. كند يدر شخص م يحالت نيت بر ثبوت چنصفت مشبهه است و دالل
نشانگر  ن،يبه ربّ العالم كرديتا رو يپرست دياز ستاره و ماه و خورش شيو تحول باورها رييبود و تغ افتهي سخاو حالت ثابت و را تيشخص

 ونسيو  ۳۱روم ) ماندهيدر دو مورد باق. باشد يبه خدا و ذبح فرزند م ميتا اواخر عمر و تسل يخالص او از همان دوران نوجوان يحق جوئ
 .فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا: دهد يخدا را نشان م نيد يبه سو انهيراگ حق يريهدفگ ،«فاًيحن»واژه ( ۹۱۴

. گرفتن آن دارد يو جد يبرپائ ياست، و اقامه آن، معنا يدل و اقبال به هدف متعال كرديرونماد ، «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا»: در فرمان - ۳۸
 .دياو معطوف نما نيد ياز شرك به سو يو خال انهتمام توجه خود را خالص يم و جدّمصمّ ديشده به خدا با مياست بنده تسل نيمنظور ا

، و ۹۹۴و  ۳۴، انعام ۸۴ ونسي)چهار بار در قرآن آمده است « كلمات اهلل ليتبد»اصطالح . است يو جابجائ ضيو تعو رييتغ ينوع ليتبد - ۳۱
 .آمده است هيآ نيفقط در هم« خلق اهلل ليتبد»، اما (۹۱كهف 

و  تيهدا يمتول مان،يتي يبرا ميّهمچون شخص ق «ميّق نيد». باشد يمجاز اي يقيحق تواند يمقابل نشستن است كه م يبرخاستن ام،يق - ۳۶
 .باشد يآنها م يمعنو ياستعدادها يو شكوفائ يمصلحت بندگان و موجب برپائ
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و نماز را  ديساز شهياو پروا پ( ينافرمان)و از  ۳۲(ديها توبه كن از گذشته) دياو باش يبازگشت كننده به سو( از انواع شرك و انحراف)
 د،يمباش نيو از مشرك ۴۱(ديريبگ يارتباط با خدا را جد) ديبرپا دار

 يهر گروه( كه يا به گونه) ۴۹شدند،( مختلف يها سمينسبت به اشخاص و ا) يروانيخود را فرقه فرقه كردند و پ نيكه د ياز كسان
 ۴۹.نزد خود دارد دلخوش است( قتياز حق)به آنچه 

( خدا)كه  نياما هم خوانند، يم اش يشوند، پروردگارشان را به حال توبه و بازگشت به سو يهر گاه مردم گرفتار گزند
رفع ) ورزند ياز آنها نسبت به پروردگارشان شرك م يبعض ۴۳به آنها بچشاند،( يدر رفع گرفتار) شياز جانب خو يرحمت

 ۴۴(.گذارند يم گرياشخاص و عوامل د يمشكالت خود را به پا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه و توبه، داللت بر مراقبت  نياست و تكرار ا ياز انجام هر خالف و خطائ بازگشت مكرر به خدا، پس يعني« انابه»اسم فاعل  «بيمن» - ۳۲
 .گردد نفس محسوب مي يداريكه ب كند يمستمر از گفتار و كردار خود م

. دادن به آن و مراقب بر حُسن انجام آن است تيو اولو تيگرفتن ارتباط با خدا، اهم ي، جدّهالصلو مواياق: در( برپا داشتن)اقامه  يمعنا - ۴۱
 ...خدا، اقامه وجوه و ي، اقامه شهادت برا(عدالت در معامالت)اقامه وزن : مثل

بود  (ع)نوح يديتوح يها شهيافكار و اند عهيكه ش (ع)ميمثل ابراه. نامند ياو م «عهيش»را ( باطل ايدر حق ) يگام شيهر پ روانيو پ اراني - ۴۹
 (.۹۴قصص )در دوران فرعون  (ع)يحضرت موس عهيو ش (۶۳صافات )

 ريغ انهيگرا فرقه اتياز اشخاص و نظر يرويكه عامل آن پ كند يم يا داشته و داللت بر تفرقه يمنف يدر قرآن عمدتاً معنا عهيش ةكلم اما
( پراكنده) عهيو آنها را ش شد ي، مانع از تجمع و وحدت مردم م«و حكومت كن ندازيتفرقه ب»: لهيفرعون با استفاده از ح. است يديتوح

 ...إِنَ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا: ۴ صصق. ساخت يم
 ليتبد( خود ينيدنسبت به مراجع ) يروانيرا تكه تكه كرده و به پ شان نيكه آئ يآنهائ»: اسالم آمده است امبريقرآن خطاب به پ در

 (.۹۴۲انعام )« اختالفات خبرشان خواهد داد نيبه ا امتيآنها با خداست و در ق فيتكل ،يبا آنان ندار يونديپ چياند، تو ه شده
از اشخاص است كه موجب تفرقه، تضاد،  يرويبه پ ليشدن تما ريملت موحّد، انحراف از اتحاد حول محور كتاب خدا و فراگ كي آفت

 ...أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ...  - ۸۴انعام : شود يتخاصم و خشم و خشونت در جامعه م

و  ،يتيترب ،ياثتگوناگون ور يها نهيو زم اتيبرحسب ذوق انيآدم يعني. «دانند يرا همگان م قتيحق»: است كه ياصطالح معروف نيا - ۴۹
 ديجد اتيكه نظر هاست شهيو در تبادل آراء و تضارب اند نگرند يواحد م يقتيمتفاوت به حق يمستقل و با نگاه يا هياز زاو ،يآموزش

 يكه به رقابت قوم يهمچون گوشت قربان نيجامعه، د كيشدن  عهيش عهيبا گسترش تفرقه و ش. كند يرشد م امعهو ج شود يمتولد م
 .شوند ياند دلخوش م كه به چنگ آورده يو هر كدام به سهم شود يغارتگر افتاده باشد، قطعه قطعه م

 .و مزه كردن آن است دنيبا نعمات آخرت، در حدّ چش سهيدر مقا ايمزه است، در واقع نعمات دن دني، چش«اذاقهم»: ذائقه در يمعنا - ۴۳

مورد  اريبس دهد، ينسبت م گرانيد ايخود  رياما با رفع بال، علت آن را به تدب برد، يدا پناه مبه خ بتيو مص يانسان در هنگام سخت نكهيا - ۴۴
 .۸۴، و عنكبوت ۴۴، نحل ۸۴و  ۴۹انعام : از جمله. تذكر قرآن واقع شده است
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( ديا دهيبر آخرت برگز را ايحال كه دن)پس . ناسپاس گردند ميا تا نسبت به آنچه ما به آنها داده( شود يو شرك موجب م يناخالص نيو هم)
 .ديفهم ديرا خواه( يانتخاب نيچن جهينت) يكه به زود ديمند شو بهره

 ۴۸كننده باشد؟ هيتوج ورزند يكه به آنچه نسبت به خدا شرك م ۴۴ميا فرو فرستاده( مسلط و قانع كننده) يليبر آنان دل ايآ

( نامطلوب)و اگر به خاطر دستاورد  گردند يم( مغرور و فراموشكار)بدان سرمست  م،يبچشان يكه به مردم رحمت نيما هم
 .گردند يم دينوم( يبه كل)شوند، در آن حال  ينديخودشان دچار ناخوشا

 محدود اي دهد يم شيگشا، (بداند ستهيشا) هر كه خواهد يرا برا يخداست كه روز نيكه مسلماً ا( كنند يتوجه نم) ننديب ينم ايآ  

 آورند يم مانيا( قيبه حقا) كه يمردم يهاست برا بس نشانه( ها يتنوع استعدادها و توانائ) نيمسلماً در ا گرداند؟ يم( اندازه به)

 ۴۶را،( خدا)و فرزند راه  نيمسك( حق) نيهمچن ۴۱را بپرداز، يشاونديحق خو( در كسب مال انيتفاوت استعداد آدمبا شناخت )پس 
  ۴۲.اند بهتر است و آنها همان رستگاران كنند يرا اراده م( ياهداف خدائ)كه وجه خدا  يآنهائ يبرا( و كرامت يسخاوتمند) نيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ياند، تسلط را ناش خو گرفته نيكه به قدرت مستبد يمردمان. بار در قرآن تكرار شده است ۴۱( ريبه صورت نكره و با ضم)سلطان  ةكلم - ۴۴

منطق و  ياما قرآن تسلط را در برتر(. است امدهيدر قرآن ن يعنوان نيكه چن) نامند يپادشاهان را سلطان م ليدل نيو به هم ننديب ياز زور م
 (.۹۱ ميابراه - ديروشن عرضه كن يليمرا دال ديگوئ ياگر راست م)فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . علم و دانشِ  سراغ داده استسلطان را در 

قرآن از تكلم دست و پا و پوست بدن . باشد ينم يارتعاش در هواست، اما تكلم مختص به آدم جاديتكلّم، انتقال منظور با لب و دهان و ا - ۴۸
 .است قيحال و ارائه حقا صفموارد و نيمنظور در ا...( و ۹۱، فصلت ۹۴، نور ۸۴ نياسي)شهادت آنها سخن گفته است  اي امتيدر روز ق

 شاوندانيخو گريو رفع بال، بلكه پرداخت حق خودِ آنها كه در اموال د يصدقه سر يرا، نه برا شاوندانيقرآن احسان و انفاق به خو - ۴۱
 .دارد ديامر تأك نيبر ا زيسوره اسراء ن ۹۸ هيآ. وجود دارد، ذكر كرده است

و  ييمنطقه استوا طيسفر، شرا يها يسخت ليدر عربستان، به دل ميدر دوران قد ياند، ول را عموماً در راه ماندگان ترجمه كرده« السبيل ابن» - ۴۶
. گردد يتلق ميششگانه غنا ماتياز تقس يكيبوده باشد كه  يماندگان به حدّ تعداد در راه رسد يبه نظر م ديفقدان امكانات حمل و نقل، بع

 ديقرار دارد، با« الطاغوت ليسب»آمده و در مقابله با  يجهاد اتيدر قرآن، كه غالباً در متن آ« اهلل ليسب» يقلم، با توجه به معنا نيبنظر ا
 (.قلم نياهلل، از هم ليباز قرآن، مقاله س يكتاب كلمات. )اشدبوده ب ريگر فق ان جهادزاب  جان يعنياهلل،  ليفرزندان سب اي دانيخانواده شه

را  نيكه زم نديگو يكشاورز را از آن جهت فالّح م. كند يم يشكوفائ ايشكفتن  يداللت بر نوع( شكافت)« فَلَحَ» شهياز ر« مفلحون» - ۴۲
 ديدارد كه با يدر درون خود دانه قدس زين يهر انسان. سازد يخاك و برآمدن دانه را فراهم م يو با شخم زدن آن امكان بارور شكافد يم

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ : پاك قرار دهد يحق و هوا ديخارجش كرده و در معرض تابش خورش ها يخاك خودخواه رهياز دل ت
 (.كرد عياكرد، آن را شكوفا ساخت و آن كه پوشاندش، ض هيرا تزك شيكه نفس خو يكس)دَسَاهَا 
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 نيچن) ۴۱ابد،ي شيافزا( شما هينه با كار خودتان، سرما)اموال مردم  تا در( ديا گرفته شيكه بر وام خو يدر صد اضاف) ديا داده يهر گونه ربائ

از ) يكسان نيچن ۴۹د،يپرداز يم يخدائ( زهيو انگ)كه به هدف  يهر زكات يول( ندارد يبركت) شود ينزد خدا افزوده نم( يعمل

 ۴۹.همان افزون شدگانند( يانسان تينظر رشد شخص

روز  ايها  در تداوم نسل)سپس  راند،يم يم( عمر انيدر پا)داد، سپس  يروز( بعد از تولد)و سپس  ديخداست آنكه شما را آفر

هست كه  يكس( ديا خدا پنداشته كيشر ايكه آنها را در برآوردن حاجات و دفع بال يكسان)از معبودان شما  ايآ. كند يزنده م( زيرستاخ
 .ديورز ياست از آنچه شرك م يرا انجام دهد؟ خدا منزه و متعال يامور نياز چن يا ذره

 ← ۴۳شده انينما  ايدر  و يدر خشك( ستيز طيو مح عتيطبدر  يآلودگ) كه فساد مردم است( زيآم شركعملكرد آثار ) خاطر دستاورد به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ني، زم(۹۴اسراء )زرگ كردن فرزند ، ب(۲۹نحل ) گرانيدر مال و ثروت، در قدرت و تسلط بر د يربا: است؛ مثل ادتيرِبا ز ياصل يمعنا - ۴۱
 (.۹۱رعد )باشد  افتهيكه شدت  يوعقوبت( ۹۸۴، بقره ۴۱مؤمنون )مجاور بلندتر باشد  يها نيكه نسبت به زم يا تپه اي

خالص و  زهيبر انگ( وجه اهلل دونيتر)اراده كردن وجه خدا . شود يم ياپرستينفس از  دن هياست كه موجب تزك يا زكات، انفاق خالصانه - ۴۹
 .۹۱ لي، و ل۲، انسان ۹۹، رعد ۹۱۹بقره   :ك به سوره هاي. ن . دكن يم ديعمل تأك نيداشتن در ا يهدف خدائ

 يهم سخن هيو در آ( نه صفت مشبهه)فاعل است  نجاياما مضعفون در ا. كنند يترجمه م« دارندگان پاداش مضاعف»را « مضعفون»معموال  - ۴۹
و اموال مردم  هيشان در سرما ثروت خواهند يم يبا رباخوار يا است كه عده نيا هيمفهوم آ. كنند افتيكه چند برابر در ستياز پاداش ن

و  تياما در عوض و در باطن، شخص كنند، يم دايپ يزكات، گرچه به ظاهر كاهش مال گونه ثاريهم با پرداخت ا ياما كسان ابد،ي شيافزا
 :افتي توان يم ريز اتيو رشدآن را در آ تيشخص شيافزا مسئله .اند همان مضعفون نهايا. دهند يو توسعه مخود را رشد  يانسان يها ارزش
 (ديكن يم دايپ يتيتوسعه شخص=  كنم يم ادتانيمسلماً ز د،ياگر شكر كن... )لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ...  - ۱ ميابراه

قوالً و )را  ها يكيو ن ديمهار نما شيهر كس عطا كند، نفس خو) ٰ .... فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى ٰوَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ٰوَاتَقَى ٰفَأَمَا مَنْ أَعْطَى - ۹۱تا  ۴ ليل
بخل بورزد، خود را  يكسهر ( برعكس)كرد؛ و  ميخواه( هموار)آسان  ها، يآسان ياو را برا( نفس) يكند، پس به زود قيدتص( عمالً

 .ميكن يم( هموار)آسان  ها، يسخت ياو را برا( نفس) يكند، پس به زود بيرا تكذ ها يكياز مهار نفس بپندارد و ن ازين يب

خبر از ظهور  ست،يانسانها ن ياسيو س ياقتصاد ،يسخن از فساد اخالق نجايدر ا. فساد، به هم خوردن نظم و تعادل در امور مختلف است - ۴۳
 يونيليم يها تيو مصرف جمع ها ندهيبا انواع آال ستيز طيقرن قبل كه هنوز نه مح ۹۴آن هم در  دهد، يم اهايو در ها يفساد در خشك
 يگها، آلود از فساد در آسمان ياگر سخن. آغشته شده بود يشهر يها ها و زباله فضوالت كارخانه ،يبه مواد نفت اهايو نه در دآلوده شده بو

بوده  يقبل از انقالب صنعت يها نسل يممكن بودن تصور آن برا ريغ لشيدل دياست، شا امدهين انيبه م هيآ نياُزن در ا هيال يو پارگ يجوّ
 ياعتنائ يو ب يو جمع يفرد يها يخودخواه جهيو نت( الناس يديبما كسبت ا)ها  مفاسد محصول دستاورد انسان نيهمه ا(. واهلل اعلم)باشد 

 .خود است يمنافع فور يبرا ستيز طيمح بيو تخر گرانيبه مصلحت بلند مدت خود و د
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 ۴۴.برگردند (ديتوح يبه سو تيو من شركاز ) باشد تا ۴۴اند به آنها بچشاند از آنچه را كرده يبرخ( جهيمحصول و نت) تا →

( گرفتار شدند عذاب فريآنها كه به ك) ۴۸چگونه بود؟ انينيشيسرانجام پ ديو بنگر ديو سفر كن ريس نيدر زم: بگو( به منكران امبريپ يا)
 .بودنداكثرشان مشرك 

را به  شيخو ياز جانب خدا فرا رسد، رو( امتيق زيرستاخ) يرياز آنكه روز بازگشت ناپذ شي، پ(است نيحال كه چن)پس 
 ۴۱(.خود قرار ده يزندگ يتوجه كن و آن را رهنما يديخالص توح نيبه آئ)برپا دارنده فرادار  نيد يسو

 

 يبرا( يكسان نيچن)عمل كند، پس  يستگيخودش است و هر كه به شا انيانكار كند، انكارش به ز( را قيحقا نيا)هر كس 
 ۴۶.كنند يم( سعادت يساز نهيزم) يخودشان بستر ساز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب خمر و امثال آنها در توسعه و شُ اتي، استعمال دخان(نيهمچون نفت و بنز) يليمواد فس يو اسراف هيرو يكه مصرف ب يآثار مخرب - ۴۴
را كه به علم و  يامروز شرفتهياست كه جوامع پ يا دهنده آورده، همچون چراق قرمز هشدار ديپد انيو صدمه به سالمت آدم ها يماريب

 يكشورهائ و افسوس بر غيدر. نظر و اصالح آب و خاك و هوا ناچار ساخته است ديبه تجد دهند، يم يتر يجدّ يبها تيو عقالن قيتحق
 !ستندين آورند يم ديپد نيكه در زم يكه هنوز متوجه فساد

را  يعوارض نيظهور چن يقرآن در موارد. دست بر دارند يهائ ينيفساد آفر نيكه از چن نيجز هم ستين يزيهشدارها چ نيهدف از ا - ۴۴
اعراف : ن ك. شود يآنها م ستيز طيسالم و مخرّب مح يآنان از زندگ تياست كه آزار دهنده مردم، موجب محروم دهينام« عذاب»

 .۴۶و زخرف  ۹۹، سجده ۹۸۶

به ( كنند يو سفر نم ريچرا س) «روايسيافلم »: با جمله زين( عدد كامل)بار  ۱آمده و ( ديو سفر كن ريس) «روايس»بار فعل امر  ۱در قرآن  - ۴۸
 !اند مذمت شده احتياز س همت يب دگانيچسب نيزم

من  نيالذ هكان عاقب فيك) نيشيپ يها سرنوشت امت ينظاره در چگونگ يبلكه برا ح،يگردش و تفر ينه صرفاً برا ،يو سفر ريس نيچن
به منظور  احتيو س ريس نيا( ۹۱ هيعنكبوت آ) زين كباريبار تكرار شده است و  ۹۹گذشتگان كه  خيتار يبررس يعني. است( قبلهم

 .شده است هيتوص نيدر كره زم اتيح شيدايپ هيف آثار اولكش يبرا ،يشناس نهيريو د يشناس نيزم

و  يفرد يها عمل خود قرار دادن و رو آوردن به آن در همه برنامه يراهنما ،يخدائ نيگرفتن آئ يجدّ م،يق نيد ياقامه وجه برا - ۴۱
 .شما را فرا گرفت، بر شما باد پناه به قرآن رهيت يها همچون ابرها هر گاه فتنه: اسالم فرمود امبرياست، آنچنان كه پ ياجتماع

 انيآدم ستيز يسال برا ها ونيليهمچون گهواره در طول م زين نيزم. از تولد نوزاد شيآماده شدن آن پ لياند به دل مهد را گهواره گفته - ۴۶
كار  يائيدن يكه در زندگ يكسان. است آماده كردن شياز پ د،يمِهاد، آماده شده و تمه(. جعل لكم االرض مهداً يالذ)آماده شده است 

 .ننديب يتدارك م گريد يو گهواره خود را قبل از تولّد سازند يآخرت خود را آماده م گاهيدر واقع جا كنند، يم ستهيشا
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پاداش  شياند، از فضل خو انجام داده ستهيشا يآورده و كارها مانيرا كه ا يتا خدا كسان( ر شده استنظامات مقرّ نيا)
 (.مانند يآنها از رحمتش به دور م) ۸۱مسلماً او انكارورزان را دوست  ندارد ۴۲دهد،

به  ها يبر شما بچشاند و كشت شيتا از رحمت خو فرستد يم( بر نزول باران)اوست كه بادها را بشارت دهنده  يها و از نشانه
 .ديو باشد تا شكر نعمت گزار ۸۹دياز فضل او بجوئ( باد يرويبه ن ،يائيبا استفاده از امكان حمل و نقل در)فرمانش روان شوند و 

انكار كردند،  ها را نشانه نيو چون ا) س، پآوردند شانيروشن برا يها كه نشانه ميقومشان فرستاد يبه سو ياز تو رسوالن شيو پ

 .است بر عهده ما يحق  نيكردن مؤمن ياريو  ۸۳ميانتقام گرفت ۸۹كه مرتكب جُرم شده بودند ياز كسان( در بازتاب كردارشان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كند يا مبه بندگان عط يستگياوست كه به تناسب شا كران يب يها تيو عنا ها يفضل خدا همان فزون بخش - ۴۲

و  يكه منزه از احساسات دوست يشود، اما در مورد خدائ يبه عمل منته شهيهم ستياست و معلوم ن يقلب ينداشتن ما امر ايدوست داشتن  - ۸۱
. دارد يرونيمسلم ب ريو تأث ينيتكو يآثار عمل اًيبه كار رفته، ثان انيفهم آدم يبرا ياوصاف اوالً به صورت مجاز نياست، ا يبشر يدشمن
 ن،يصابر ن،يمقسط ن،يمتق ن،يمحسن: درباره) «حِبُي»بار  ۹۱: در قرآن به خدا نسبت داده شده است( عدد كمال)بار  ۴۱جمعاً « حبي»فعل 

 ن،يمفسد ن،يمستكبر ن،يخائن ن،يمسرف ن،يظالم: درباره) «حِبُيال »بار  ۹۳و ( صفاً لهيسب يف قاتلوني نيالذ ن،يمطهر ن،يتواب ن،يمتوكل
 ...(.و نيفرح ن،يفركا ن،يمعتد

ما را نسبت به  دهيجامع به آنها د يبار در قرآن تكرار شده است كه نگاه ۹۴جمعاً ( فضل خدا يدر جستجو)« ابتغاء فضل اهلل»اصطالح  - ۸۹
 .كند ياصطالح بازتر م نيمفهوم ا

 ياست، كشت دهيفضل خدا نام يجستجو يبرا يا لهيرا وس يكشت( ۹۹ هي، و جاث۹۹، فاطر ۸۸، اسراء ۹۴نحل ) گريمورد د ۴و  هيآ نيا در
رقم  ياز نظر آمار يصنعت يهر چند امروز نفت و كاالها گرفت، يمورد استفاده قرار م يتجار يحمل و نقل كاالها يدر آن دوران عمدتاً برا

 زين يخشك ا،يعالوه بر در. اند از اقالم قابل توجه زين يو اكتشافات علم يريگيماه ،ياحتيس يحمل و نقل دارند، سفرها نيرا در ا ياصل
ذكر خدا، و روز را هنگام  ايقرآن شب را هنگام استراحت  يفضل خداست، به طور كل يدر جستجو يجوالن آسم يبرا يدانيم

عبارتند  گريموارد د(. ۹۳، و روم ۱۳، قصص ۹۹اسراء )شمرده است ... و ،يهنر ،يعلم ،يصاداقت يها نهيفضل خدا، در تمام زم يجستجو
كه  زي، در سه مورد ن(۹۱جمعه )پس از نماز جمعه  ني، پراكنده شدن در زم(۹۱مزمل )و سفر  ري، س(۹۲۶بقره )حج  اميتجارت در ا: از
 (.۶، حشر ۹۲، فتح ۹مائده )دارد  ياز فضل خدا جنبه معنو ييجستجو نيخدا آمده است، ظاهراً چن« رضوان»همراه با « ابتغاء فضل اهلل»

 .هستند عتياز خدا و خلق و از شر دگانيبر ن،يمجرم. دهد يم وستهيو پ نقطعيال يو انقطاع است و الجَرَم معنا يدگيجرم، بر يمعنا - ۸۹

منتقم از . ت داده شده استبه خدا نسب« ذوانتقام» اي« منتقم»مورد، صفت  ۹۳بار در قرآن تكرار شده كه در  ۹۱مشتقات كلمه انتقام  - ۸۳
از  يريرپذيكه منزه از تأث يعالوه بر آن، خداوند. مذمت شده است ينيكه انتقام گرفتن در اخالق د ياست، در حال ياله يكوين يها نام

به « نَـقـَمَ» ةشير بشود؟ اما كلمه انتقام از اند، يانسان يانتقام، كه تماماً احساسات ايچگونه ممكن است دچار خشم و غضب  ست،مخلوقات ا
الزم حاصل  ياعضاء تا هماهنگ ونديپ ايخون  قيهمانطور كه بدن ما در تزر. خواه با زبان و خواه با عقوبت باشد، يو انكار شئ م ينف يمعن

را دفع و طرد  يهماهنگ با نظامات اله نا يها است كه انسان يا به گونه زينظامات جهان و آخرت ن زند، يرا پس م ديجدنشود، عضو 
 .يانتقام اله ياست معنا نيا. كند يم
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و  گستراند يآن را در آسمان م( يطبق نظامات)و آنگونه كه خواهد  زديتا ابرها را برانگ فرستد يخداست آن كه بادها را م
و چون آن را به هر  ديآ يم رونيكه از درون آن ب ينيب يآنگاه باران را م آورد يدر م( انبوه و متراكم) يهائ به صورت توده

 .۸۴فرو بارد، به ناگه شادمان شوند( يماتطبق نظا)كه از بندگانش كه خواهد 

 .بودند دينوم اريبس( ياز شدت خشكسال)از آنكه بر آنها ببارد  شيهر چند پ

 كند، يزنده م( يدر زمستان و پس از خشك)را پس از مرگش  نيبنگر كه چگونه زم( پر طراوت عتيدر طب)پس به آثار رحمت خدا 
 ۸۸.است( نظام دهنده)توانا  يو او بر هر كار ۸۴همان زنده كننده مردگان است( بخش اتيح يخدا) نيا ديترد يب

مسلماً پس از آن  نند،يزرد بب( در اثر آن پژمرده و)را  شيكه كشتزار خو ميبفرست( گرم) يباد( خاص طيدر تابستان و شرا)و اگر 
 (.رنديگ يم دهيرا ناد ياستثناء نعمات قبل نيبا ا) كنند يم يناسپاس

و نه به كـَران، آنگاه كه با پشت  ،يبشنوان( ياز نظر روح)خود را به مردگان  اميپ يتوان يتو نه م( يهائ يبا چنان ناسپاس)پس 
 ۸۱.گردانند يم ياز آن رو( امتيبه پ)كردن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  يوستگيآنها پ نيسپس ماب راند؛ يم يوار با تأن كه خداوند ابرها را قطار ينيب ينم ايآ)مطلب است  نيهم يايگو زيسوره نور ن ۴۳ يةآ - ۸۴
 نآ يكه از البال ينيب يباران را م هياول يها هنگام دانه نيسپس در ا سازد؛ يهم انبوه م يپس از آن آنها را به رو سازد، ياتصال برقرار م

 ...(.در آن است( تگرگ) خيكه  يهائ و از آسمان از كوه. شود يخارج م

 .۹۴، و اعراف ۹۹، زخرف ۹۹ق : ديابيها ب سوره نيدر ا ديتوان يرا م( ينه روح يمادّ يا دهيپد ةبه مثاب زيرستاخ)مضمون  نيهم ةمشاب - ۸۴

 .كند يدارند داللت م گريكديبا  ها دهيكه پد يكه خدا در جهان ساخته و روابط منظم يبه نظام( اندازه)« قدر» ةشياز ر ريقد - ۸۸

. رديبگ يسخن استاد، هر چند با اكراه و اجبار، باالخره در ذهن جا دنيكه با حضور در كالس و شن ستين ياطالعات علم ةاز مقول مانيا - ۸۱
در دلِ  مانيرسوخ ا يبرا زين امبرينباشد، از پ يمانيمطالب ا ينوامرده باشد و گوشش ش يدل كس ياست، وقت يقلب يامر مانيا

 .ستيساخته ن يكار گردانان يرو
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( قتيحق به) ميآورده و واقعاً تسل مانيما ا اتيرا كه به آ يبود، تو جز كسان ينتوان شان يراهبر كوردالن از گمراه( زين)و 
 ۸۶.يكن( سخن حق ي)شنوا يتوان يباشند نم

با گذشت )سپس  د،يبخش يرومندين (يدر دوران جوان) ،يسپس بعد از ناتوان د،يآفر( در تولد) يخداست كه شما را از ناتوان

 .است( دنيدر اندازه و نظم بخش)توانا  يدانا اريو او بس نديآفر يم( يطبق نظامات)آورد، آنچه بخواهد  ديپد يريو پ يناتوان( انيسال

درنگ ( گور در) يخواهند كرد كه جز ساعت اديسوگند ( كامل نانيبا اطم)برپا شود، مجرمان ( امتيلحظه ق)كه ساعت  يروز
 ۸۲.پنداشتند يواژگونه م( خاطر نانياطم نيبا هم)گونه  نيهم( زين ايآنها در دن! )اند نكرده

( رگتانمقدّرات ثبت و ضبط شده او، از زمان م)شما در كتاب خدا : نديگو( به منكران) اند، مانيكه برخوردار از علم و ا يكسان( اما)و 
 .ديدانست يرا نم( زيرستاخ تيواقع ايگذشت زمان، )شما  ياست ول زيروز رستاخ نكيا د،يا درنگ داشته امتيتا روز ق

 ۱۱.شود يبه آنان داده م( خلق ايخدا ) تيبه حالشان ندارد و نه فرصت جلب رضا يستمگران سود يدر آن روز عذرخواه

 ،يعرضه كن يا هيآ( هر)اگر بر آنان ( نحاليبا ا) ۱۹ميا سخن گفته يمردم از هر گونه مَثل( تيهدا) يقرآن برا نيما در ا
 .ديستين شيب يانيگرا شما باطل: مسلماً منكران خواهند گفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .آن است يو تن سپردن به نور و گرما« شدن ميتسل»و  مانيا ديگشودن پنجره دل در برابر خورش ت،يشرط هدا - ۸۶

. و اخالق و قانون شرع و عرف انجام دادن تيكامالً خالف آدم يكار يعني. كند يرفتار م ي، داللت بر واژگونگ«اِفـْكْ»يؤفكون از ماده  - ۸۲
 .صد و هشتاد درجه وارونه عمل كردن گويند يامروز م

ممكن و ممدوح  يامر نيچن ايدر دن. است كه به او ظلم شده است يكس اياز خدا  دنيطلب تي، رضا(تيرضا) ٰ«يعُبْت» شهياز ر« مستعتبون» - ۱۱
 .است، اما آخرت دارِ جزاست نه دارِ عمل

ها عاقبت و  مثال. حاصل گردد قيتطب نيدر ا ياست تا عبرت هينمونه و شب ايو حجت  ليارائه دل قيمطلب از طر مي، تفه«مَثـَلْ» يمعنا - ۱۹
 ← .كنند يم نييو تب حيسرانجام كارها را تشر
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 (.شود يتباه م شان يجوئ حق استعداد) ۱۹زند يمُهر م( ندارند قتيشناخت حق يبرا يا زهيانگ) دانند يكه نم يخدا بر دل كسان نيچن نيا

به وعده )كه  يكسان( گفتار و كردار)و مباد ( است يافتنيتحقق )مسلماً وعده خدا حق است . باش بايشك( در برابر انكار آنها) نيبنابرا

 ۱۳(.و ثبات وقار خارج سازد ينياز سنگ)ندارند تو را سبك سازد  نيقي( آخرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يزندگ وهيش اياخالق و رفتار  يگاه. است گريد اءياش اي واناتياز انسان، ح يكه قالب و مُدل نديگو يم« تمثال» يرا در زبان عرب مجسمه →
 ۴۱زخرف )بود  لياسرائ يبن يبرا يمجسمه مِهر و محبّت و مثال ميبن مر يسيكما آنكه ع. شود يم گرانيد يبرا يزدن« مثال» يالگوئ يكس
ارائه  قيمطلب از طر ميقرآن، تفه يها مثال زدن(. ۸۳طه ) دانست يم ينمونه و مثال زدن يخود را الگوئ ينظام حكومت زين عون، فر(۴۲و 

 .مدل مشابه است

. شدن است يطبع، ثابت و دائم يمعنا. كتاب تكرار شده است نير در ابا ۹۹از اصطالحات متداول قرآن است كه « طبع قلب»اصطالح  - ۱۹
 زين عتيطب. گويند ياو م« طبع»را  يآدم يايو سجا اتياخالق(. برخالف گفتارها)خورده و ثابت هستند  شهيكل يها مطبوعات نوشته شده

عضو  نياگر ا. باشد يرد آنها م اياطالعات وارده و قبول  ليتحل هيمركز فعل و انفعاالت و تجز يقلب آدم. هستند خدا يقطع يها دهيآفر
و  يا شهيها كل مثل روزنامه يعني. كند يم دايگرانه بر آن را از دست بدهد، حالت طبع پ آزاد نديو فرآ گريد يها شهياند افتيدر تيفعال قابل

 .و تعصب كور است سميهمان دگمات نيا. شود يم( طبع)مُهر خورده 

به دنبال فرمان  هيآ نيدر ا. تكرار شده است امبريرسالت و گفتار و كردار پ يها يدر برابر سخت امبريبه پ« صبر»بار در قرآن فرمان  ۹۲ - ۱۳
. شده است هيآن دلخوشند توص يها و رقابت ها يمند و بهره ايبه آخرت ندارند و به دن ينيقي يكه باور يصبر، سبك نشدن در برابر آنهائ

به . نديو ثبات قدم مقاومت نما يبا استوار دياو با روانيو پ امبريكه پ كند يبه پا م يآنها طوفان يو تهاجم زيآم نيتار و كردار توهگف يگوئ
  :يروم يمال ريتعب
 برد او را كه نبود اهل نماز  خشم و باد شهوت، باد آز باد 



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

  .ميالف، الم، م

 ۹.ميكتاب حك اتِياست آ نيا

 (.اندينما يرا م ييكوين يها راه) ۹كوكارانين ياست برا يكه راهبر و رحمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا . است كپارچهيكه نشكن و  يهمچون جسم محكم كند، يو نقص بودن م بياز ع يداللت بر محكم و استوار و مبرا ميصفت حك - ۹
 .ستيو نقص ن ينفوذ خراب يبرا ياست، چون در كارش رخنه و راه ميحك

الَذِينَ يُقِيمُونَ »: يا و جمله سه مرحله شوند، يقرآن آغاز م گر تيبقره، نمل و لقمان، كه هر سه با حروف مقطعه و نقش هدا: سه سوره - ۹
سه گروه از بندگان  يبراقرآن را از سه منظر و  تيدر هر سه تكرار شده است، هدا ناًيع« هُمْ يُوقِنُونَ هِوَهُمْ بِالْآخِرَ هَوَيُؤْتُونَ الزَكَا هَالصَلَا

 .«نيمحسن»: و لقمان ،«نيمؤمن»: نمل ،«نيمتق»: بقره سازد؛ يمطرح م
خصلت خودِ انسان در فرهنگ قرآن  نيكرد؛ مهمتر فيخود، خدا، و خلق تعر: ارتباط انسان را با سه موضوع توان يسه منظر م نيا از

مؤمن، كافر، و منافق پرداخته است، بر نقش تقوا در : سه گروه يخود در معرف يشناس تقواست، پس سوره بقره كه با مقدمه مردم
مطرح  «مانيا»منظر صفت  نيدارد، از ا هيخود تك دگاريسوره نمل عمدتاً بر ارتباط انسان با آفر. كند يم دياز قرآن تأك يريپذ تيهدا

 هيتك( اتياخالق)با خلق  يبر ارتباط آدم( لقمان به فرزندش ياندرزها) ۹۲تا  ۹۹ اتيو باالخره سوره لقمان، به خصوص در آ شود يم
در مورد . را مطرح كرده است تيهدافقط  ،«نيمتق»در مورد .شود يمحسوب م يآدم هنشان نيمنظر مهمتر نيدارد، صفت احسان از ا

بلكه سه خصلت  ستند،يسه گروه ن نيو محسن نيو مؤمن نيتقم. اضافه شده است  تيهدا ، رحمت به «نيمحسن»بشارت و در مورد  ،«نيمؤمن»
 : تا تفاوت ها آشكار گردد ميده يهم قرار م ريزسه گانه را  يسوره ها .شود يانسان از سه منظر متفاوت محسوب م كي
 

هُمْ يُوقِنُونَ هِوَبِالْآخِرَ ...وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هَيُقِيمُونَ الصَلَا...َالَذِينَ لِلْمُتَقِينَ هُدًىلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ  فِيهِٰذَالم:  بقره

هُمْ يُوقِنُونَ هِبِالْآخِرَوَهُمْ             هَوَيُؤْتُونَ الزَكَا هَيُقِيمُونَ الصَلَا الَذِينَ  لِلْمُؤْمِنِينَ ٰوَبُشْرَى هُدًىتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ  .طسنمل

هُمْ يُوقِنُونَ هِهُمْ بِالْآخِرَوَ            هَوَيُؤْتُونَ الزَكَا هَيُقِيمُونَ الصَلَا الَذِينَ  لِلْمُحْسِنِينَ  هًوَرَحْمَ هُدًى     تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ .   الملقمان
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 ۴.ورزند يم نيقي يو به آخرت به طور جد ۴پردازند يو زكات م ۳دهند يم تياهم( با خدا ونديپ)همانها كه به نماز 

 .از پروردگارشان رهسپارند و آنها همان رستگارانند يتيهدا( ريمس)آنها بر 

 يب( مردم را ايخود )تا  ۸اند و اساس هيپا يسخنان ب( فروشنده اي) داريخر( از حق يرويپ يبر خالف گروه نخست، به جا)از مردم  يو بعض
 .خوار كننده است يعذاب( شان تكبر ليبه دل)آنها  يبرا. رندياز راه خدا گمراه سازند و آنرا به استهزا گ يشناخت چيه

 اند، دهيانگار آن را نشن( كه دهند ينشان م ياعتنائ يآنچنان ب) گردانند، يم يبا تكبر رو شود، يما بر آنها خوانده م اتيو هر گاه آ
 !دردناك بشارت ده يرا به عذاب يكس نيپس چن. است ينيهاشان سنگ انگار در گوش

 .است شانيسرشار از نعمت مختص ا يكردند، مسلماً باغها ستهيشا يآورده و كارها مانيكه ا يكسان( يول)

 .خداست و او صاحب عزت و حكمت استوعده راست ( نيا)جاودانه در آن خواهند ماند، ( كه)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدالت در  تيرعا)اقامه صالت، اقامه وزن  :مثل. گرفتن دارد يدادن و جد تياند، كه مفهوم اهم را برپا داشتن معنا كرده« اقامه» - ۳
 (.يبه اهداف متعال يجد كرديتوجه و رو)، اقامه وجه (دادن به نفع مظلومان يگواه)خدا  ي، اقامه شهادت برا(معامالت

اما انفاق و . نداشته است تيموضوع ،يخدمات عموم يسهم دولت برا ياست و در دوران مكه هنوز زكات به معنا يسوره مك نيا - ۴
صالت و زكات در قرآن . گردد يم يو رشد آدم« نفس هيتزك»موجب  يطيدر هر شرا ازمندانيبه ن يصدقات و هرگونه كمك مال

باشد و از  توجه ياو ب ازمنديبه بندگان ن تواند يكه با خدا آشنا شده باشد، نم يكس. برد يم شيرا به پ يراست و چپ شخص يهمچون دو پا
 .خود خرج نكند

بودن آن در  يبه آخرت و محور نيقي ياساس تيتكرار شده است كه بر اهم« هم» ري، دو بار ضم«وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ»: در جمله - ۴
 .باشد يم نيقيبه  دنيرس يبرا يمضارع است كه نشانگر تالش يفعل «وقنوني»در ضمن . كند يباورها داللت م

هم خود  يكسان نيچن. رود يو فروختن به كار م دنيشناسان، از اضداد است و توأمان درباره خر به گفته لغت «يشَرَ» شهياز ر« يَشْتَرِي» - ۸
 .شوند يفروشنده باطل محسوب م گرانيآن به د غيهستند و هم با عرضه و تبل اساس يسخنان ب نيا داريو خر رايپذ
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 يلنگرهائ ن،يو در زم ديافريب( جاذبه يرويبه ن) د،ينيكه آنرا بب هائي را بدون ستون( ها ا و ستارهه عالم كهكشان)آسمانها ( خدا)
( بركت پر) يپراكند، و از آسمان آب يا و در آن از هر گونه جنبنده ۱شما گردد( نيسرزم)قرار داد تا مانع حركت ( يكوههائ)

 ۲.ميانديرو يگرام( اهانيگ)هر گونه  زكه به لطف آن، ا ۶ميباراند

 نياست كه ا نيا قتيحق اند؟ دهيچه آفر( ديشو يكه به آنها متوسل م) گرانيد ديحال به من نشان ده! خدا نشياست آفر نيا
 ۹۱.اند يآشكار يستمگران در گمراه

  يهر كه شكرگزار( بدان)كن و  يشكر خدا نكهيا( از جمله) م؛يداد ۹۹(گرانيبا د ستهيعلم اخالق و رفتار شا)و لقمان را حكمت 
 ازين يكند، مسلماً خدا ب( كفران نعمت) يو هر كه ناسپاس ۹۹شكر گذاشته است شيتنها به سود خو( ندارد، بلكه يازيخدا ن)كند 

 (.ندارد يازين زيشما ن اسبه حمد و سپ)ستوده شده است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنها،  يو رو ريمسطح بودن ز ريغ ليبه دل زيها ن كوه. گردد يدر بندر م يلنگر است كه موجب توقف كشت يبه معنا« راسيه»جمع « يرواس» - ۱
، ۳رعد : بار در قرآن تكرار شده است ۹۱اصطالح  نيا. گردند يو مانع حركت آنها م دارند ينگه م نيقشر مذاب زم يرا رو نيزم يها قاره

 .۹۱، و مرسالت ۱، ق ۹۱، فصلت ۹۱، لقمان ۸۹، نمل ۳۹، انبياء ۹۴، نحل ۳۹، نازعات ۹۲حجر 

: دوم آن افعال ةمينقش خدا را نشان داده است، اما در ن( او)و بَثَ به صورت سوم شخص مفرد  ،يخَلَقَ، الق: افعال هيآ نياول ا ةميدر ن - ۶
( ما ريبا ضم)دوم  ةميدارد و ن دياو تأك ينشياول بر اراده آفر ةمين رسد يبه نظر م. آمده است( ما)انزلنا و فانبتنا به صورت دوم شخص جمع 

 .كه در جهان مقرر داشته است يو نظامات نيو قوان( فرشتگان) يعيطب يروهايبر نقش ن

مِنْ كُلِ زَوْجٍ »: ازواج را در قرآن دو بار با صفت نيا. آورند رتياست كه هزاران نوع ح اهانينر و ماده گ يها منظور از زوج ظاهراً گونه - ۲
 (.۴و حج  ۱ق ) كرده است  ادي( و نشاط آور باياز هر گونه ز)« مِنْ كُلِ زَوْجٍ بَهِيجٍ»: با صفت زيو دو بار ن( هيآ نيو هم ۱شعراء )« كَرِيمٍ

 برد، يكه خالق را رها كرده و مشركانه به مخلوق او پناه م يدارد، كس يظلم مقابل عدالت است و داللت بر عدم تعادل و ناهماهنگ - ۹۱
 .وجود ندارد اش دهيدر دل و د يتعادل يگوئ

دارد و داللت بر ( ينه نظر) يحكمت در قرآن، عمدتاً جنبه عمل يمعنا ست،ين يگرائ حكمت، آموزش فلسفه و ذهن ميمنظور از تعل - ۹۹
با دوست و  اش يرفتار و مناسبات اخالق يممكن است علم و دانش نداشته باشد، ول يفرد. كند يپسندانه م خردمندانه و خدا« رفتار و منش»

 ياز معنا ونان،يسيناها با فلسفه  متفكران اوليه مسلمان، همچون ابن يحكمت متأسفانه در همان دوران آشنائ يباشد، معنا  «همانيحك»دشمن 
 .افتي يخود منحرف شد و جنبه نظر يو قرآن يو عمل لياص

. دو، دو بال پروازند نيو ا( هالكتاب و الحكم علمهمي)مورد آن همراه كتاب آمده است  ۹۱بار در قرآن تكرار شده كه  ۹۱« هحكم» ةواژ
در ارتباط با خدا و خلق و رفتار و  اتيحكمت، آموزش اخالق مياست و تعل( نيو تكو عيدر تشر)و نظامات  نيكتاب، آموزش قوان ميتعل

ي اخالق هيكه ده توص زياسراء نسوره  ۳۶تا  ۹۹ اتيآ. دارد هيتك اتياخالق نيبر هم قاًيلقمان به فرزندش دق يها هيصتو. يعملكرد آدم
إِلَيْكَ  ٰلِكَ مِمَا أَوْحَىٰذَ»: شود يجمله ختم م نيبا ا( باشد ياشاره به همان ده فرمان حضرت موس ايو گو) سازد يمهم را مطرح م اريبس

 (.كرده ياست كه پروردگارت بر تو وح يهائ از جمله حكمت نهايا) «هِكْمَرَبُكَ مِنَ الْحِ

از  يعمل يبردار از نعمت دهنده، به زبان آوردن آن و بهره يكردن نعمت است و شكر، سپاسگزار عيگرفتن و ضا دهيناد ،يكفر، ناسپاس - ۹۹
: در موارد يواژه را در زبان عرب نيا. است ادتيو ز يفزون يشكر، نوع يا شهير يدر معنا. صاحب نعمت است تيرضا رينعمت در مس

از نعمت  نهيكه تماماً داللت بر بركت داشتن و رشد و توسعه و استفاده به برند يو آسمان پر باران به كار م ر،يش پرپُر آب، گاو  ةچشم
 .كند يم
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منحرف  دياز توح)پسرم، به خدا شرك مورز : گفت داد يكه او را اندرز م يلقمان به پسرش، در حالآنگاه كه ( آر اديبه )و 

 ۹۱.است يميكه مسلماً شرك ظلم عظ( مشو

( نيبار سنگ ،يكه در دوران حاملگ)مادرش ( درباره ژهيبه و) ۹۳.ميكرد هيبه مادر و پدرش توص( ييكويدر مورد ن)انسان را ( ما نيهمچن)و 
آغوش خود حمل او را در ) دهيگرفتنش كه دو سال به طول انجام رياز ش( تا زين)او را با زحمت روزافزون حمل كرده است و 

به ( نعمات را بدان و به آن عمل كن و بدان كه نيقدر و سپاس ا)من و مادر و پدرت شكرگزار باش  يكه برا( ميردك هيما توص. كرده است
 ۹۴.و سرانجام تحوالت ريمن است س يسو

 يكار) ۹۴يشرك بورز يو شناخت ندار يكه به آن آگاه يزيكه نسبت به من در چ( و را وادار ساختندت) دنديو اگر كوش

داشته  دهيپسند يبا آنها رفتار ايدر دن( نحاليبا ا)صورت اطاعتشان مكن و  نيدر ا( يباش يسرسپرده كس اي يخالف حق انجام ده
( خدا بازگرد يبه سو ،يا اگر هم تاكنون خطا كرده)كن،  يرويپ گردند يمن برم يبه سو( ياز هر خطا و گناه)را كه  يو راه كسان ۹۸باش

 .آگاه خواهم كرد ديكرد يبه آنچه م( يدر روز داور)من است، پس شما را  يبازگشت همه شما به سو ت،يدر نها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيرا توص نيسخنگو، خداست كه احسان به والد هيآ نياما در ا كند، يم تيلقمان به فرزندش حكا حياز نصا كسرهي ۹۲تا  ۹۹ اتيآ - ۹۳
نكته به  نيهم ايآ. شد يم يكه خالف حكمت است، تلق ،يخودخواه يرا لقمان به فرزند خود كرده بود، نوع هيتوص نياگر ا. كند يم

 شود؟ محسوب نمي يبزرگظاهر كوچك، خود حكمت 

اما . بازگشتگاه يعنياند،  و اسم مكان معنا كرده يميرا مصدر م رياست، اهل لغت مص دنيو رس افتنيشدن و تحول  ،«رورتيص» يمعنا - ۹۴
بار  ۹۲واژه  نيمشتقات ا. مورد نظر است نديفرآ كيواژه توجه به سرانجام تحوالت و محصول  نيفرق دارد؛ در ا ريبا مرجع و مس ريمص

 نايال ر،يالمص يال ر،ياهلل المص يال ر،يالمص كي، ال(گردد يخدا برم يامور به سو)االمور  رياهلل تص يال: مثل. در قرآن تكرار شده است
 .النار يال ركميمص را،يساءت مص ر،يبئس المص ر،يالمص

 ميدان ي؟ م!ستيبه خدا تحت فشار قرار دهند؟ منظور از شرك چ دنيشرك ورز يفرزند خود را برا يچگونه ممكن است پدر و مادر - ۹۴
و آنها  شدند يقرآن م يديتوح يها امياز پ يرويو پ امبريفرزندان خود به پ وستنيمانع پ ياسالم در مكه، پدر و مادران امبريدر آغاز رسالت پ

 يهائ يپرست بساط چنان بُت نكيا ساختند، يوادار م يو چوب يسنگ يها و توسل به بُت يدر شفاعت طلب يفرهنگ آباء و اجداد نرا به هما
 ايبه فرزندان  نيوالد هياز ناح يباطل دهيعق ليهر نوع تحم اي شود؟ ياشكال خالصه م نيشرك به هم ايشده است، اما آ دهيبرچ

 شود؟ يو عدالت را هم شامل م حق ريمغا يها هيتوص ها و درخواست

خود، با آنها ترك ارتباط  نيوالد زيآم رفتار شرك ايبه بهانه اعتقادات  يممكن است جوان موحّد و مخلص! است يآموز پند ارينكته بس - ۹۸
و اصرار در كشاندن  يميانحراف عظ نيدر صورت چن ياست كه حت نيا يخدائ هيبا آنها بپردازد، توص يرفتار  و بد يكرده و به بد گوئ

 يگناهان باشد، وقت نياگر شرك بدتر. با آنان مراوده داشته باشد ايدن يدر زندگ دهيشرك، او حق ندارد جز با رفتار پسند يدفرزند به وا
 گرفت؟ يمجوز قهر و جدائ يانحراف نيدر مادون چن توان يفرزند باشد، چگونه م يكننده بد رفتار هيتوج تواند يهم نم يانحراف نيچن
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درون آسمانها باشد، خدا آن  ايدر دل سنگ ( پنهان) يبه وزن دانه خردل( يحت ،يبد انسان از نظر سبك اي كيعمل ن)پسرم، اگر  يا
 ۹۱.نظر و بس آگاه است قيخدا دق( رايبه حساب خواهد آورد، ز)را منظور خواهد كرد 

 كن و بر آنچه يو از ناپسندها نه ۹۶سفارش( مردم را) دهيو به رفتار پسند( ريبگ يارتباط با خدا را جد) پسرم، نماز را به پادار يا

 ۹۲.است( يزندگ)اراده در امور ( داشتن)نشانه  يمقاومت نيكن كه چن يداريپا رسد، يبه تو م( ستمكار شدگان ينه هياز ناح) 

مسلماً ( بدان كه)مست و مغرور گام برمدار،  نيو در زم ۹۱(ريمگ افهيخودپسندانه ق)مگردان  شيمردم، چهره خو( ريتحق) يو برا
 ۹۹.فخرفروش را دوست ندارد پرداز اليخ چيخدا ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  اءيت، دقت، رفاقت و مدارا، در اشظراف يدر كلمه لطف نوع. دارد اريتفاوت بس ميفهم يدر قرآن با آنچه امروز م «فيلط» ةواژ يمعنا - ۹۱
در قرآن آمده است كه . رفتار اتيدقت و ظرافت در جزئ تيرعا اي ف،يمثل پارچه نازك و لط. گفتار و كردار، وجود دارد ايامور 

مؤكد كردند با  هيشوند، توص رياز ترس آنكه مبادا شناخته و دستگ فرستاند، يبه شهر م ديخر يكه او را برا يساصحاب كهف به ك
و  فيشده خدا لط ديتأك هيآ يدر انتها نكهيا. مردم ظاهر شود انيدر م ياريكامل و با مراقبت و هوش اطيبا احت يعنيعمل كند « لطافت»

 .مراتب آن باخبر است نيتر يو از پنهان نايتان مراقب و ب اعمال يدنيد نا اتيخدا بر جزئ نكهياست، داللت دارد بر ا ريخب
محبت و لطف به سربازان  تيبه فرماندهان ارتش در رعا هيخود به مالك اشتر، توص يدر عهدنامه حكومت يحضرت عل يها هيتوص از

 .آنان يو مشكالت فرد ژهيو لطف در توجهات و ،ياست؛ محبت در تعهدات عموم

 ليفرمان دادن از موضع باال و تحم شود، يم دهيفهم ي، آنچنان كه در زبان فارس«امر» ي، معنا«از منكر يامر بمعروف و نه» ةضيدر فر - ۹۶
. و داللت كردن است يراهنمائ ،ينظر ده يبلكه نوع كند، يم دايتناقض پ «نيالد يال اكراه ف»با اصل  نصورتيچرا كه در ا ست؛ين دهيعق
 .دهد ينشان م ينظر را به روشن نيا ۳۴، و شعراء ۹۹۱، اعراف ۹۳۹، طه ۴۴ ميمر: اتيآ

و  يكه در زمان ما همان انتقاد و اعتراض ملت به عملكرد حاكمان در نقض قانون اساس« از منكر يامر بمعروف و نه» ةضيفر يافيا - ۹۲
سخن لقمان . اعدام در انتظار دارد ياست و زندان و شكنجه و در موارد بار«بتيمص» م،ينيب يهمانطور كه م رود، يحقوق ملت به شمار م

دارد، با  ايكه نان و آب و حقوق و مزا يامر بمعروف انيچقدر فرق است م يبه راست! است كه حق را بگو و عوارضش را به جان بخر نيهم
 .متفكرانه يآگاهانه و عمل ،يمردم يمزدورانه است، دوم يو عمل يو دولت يرسم ياول! يآور قرآن بتيامر بمعروف مص

نگاه متواضعانه به مردم، سر خود را باال  ياست كه به جا يبار در قرآن آمده است، معرّف كسان كيط كه فق« صَعَرَ» شهياز ر« تصعّر» - ۹۱
 .آنها را ندارد دنيچشمشان تحمل د يگوئ گردانند، يم يگرفته و با گردش به چپ و راست، از آنان متكبرانه رو

 يشناسان، اسب را در زبان عرب لغت يبه گفته برخ. است ينيب و اوهام خود بزرگ «االتيخ» رياست كه اس يكس ،«لَيخَ» شهياز ر« مختال» - ۹۹
 ادگانيبر پ يتنها سرعت اسب و نظاره سواره نظام از بلند. كند يم ينيب كه سواره را گرفتار تكبر و خود بزرگ نامند يم «ليخ»از آن جهت 

: به مالك اشتر است كه (ع)ياز گفتار حكمت بار امام عل نيا. است نينچ زين يدمداران حكومت قدرت و سلطه سر آورد، يست كه تكبر مين
 ديشا نداز،يب شيبه عظمت ملك خدا بر فراز خو يبر تو دست داد، نگاه االتياحساس ابهت و خ گران،يحكومت بر د تيهر گاه از موقع»

 .«باز گردد دهيسرت پر ازكه  يعقل نصورتيدر ا
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 نيندتريكه ناخوشا ار،يب نيپائ شيخو يو صدا( زيبپره يرَو و راست يرَو چپ ط،ياز افراط و تفر)رو باش  انهيم شيو در رفتار خو
 ۹۹.صداها، مسلماً بانگ خَران است

در خدمت  را است نياست و هر آنچه در زم( عالم ستارگان)ها  هر آنچه در آسمان كه خدا( ديا توجه نكرده) ديا دهيند ايآ
 يرا بر شما به فراوان شيو نهان خو انيع يها و نعمت ۹۳(دهيبخش عتيبه انسان استعداد تسلط بر طب)شما رام كرده است ( يبردار بهره)
( تيّانكار وحدان)در  يو كتاب روشن تيعلم و هدا چيه ياز مردم ب يبعض( حال نيبا ا) ۹۴.داشته است يارزان( قابل شمارش ريغ)

 ۹۴.پردازند يخدا به مجادله م

بلكه از آنچه ( هرگز: )نديگو د،يكن يروينازل كرده است پ( بندگانش تيهدا يبرا)و چون به آنها گفته شود كه از آنچه خدا 
( يديتقل نيباچن)هم آنها را  طانياگر ش يحت ايآ ۹۸!ميكن يم يرويپ( يباستان ياز همان فرهنگ و باورها) ميا افتهيمان را بر آن  پدران
 ؟!باشد ندهعذاب فرا خوا يبه سو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ايخود  يو با بلند كردن صدا نديجو يم يبرتر گرانيبر د( نه منطق)به اتكاء قدرت حنجره  ياز مردم در مجالس و محافل عموم يبرخ - ۹۹
 يصوت ياست كه از آلودگ يمهم« حكمت»خود  نيا كنند، يو گرفتن مهلت از آنها، خودشان را مطرح م گرانيوسط صحبت د دنيپر

 .ميبرهم نزن شيخو يرا با تُن صدا گرانيد مشو آرا ميزيبپره ديبا زين

 ي، كوهها برا(مرتبه ۱)و ماه  ديرام ساختن خورش: مثل. شده است ادي يزهائيچخدا نسبت به ( رام ساختن) رياز تسخ ربا ۹۹در قرآن  - ۹۳
: مثل. است افتهيبه انسان اختصاص ( لنا اي)« لكم»مورد آن با ذكر كلمه  ۹۹ انيم نيدر ا. مانيسل يو باد برا( در استخراج فلزات)داوود 

، اما در (شتر)، سخرناها لكم (شب و روز)و النهار  ليسخرلكم ال، (يديخورش يانرژ)، سخرلكم الشمس و القمر (يكشت) كسخرلكم الفل
قرار داده  يرام شدن و استفاده آدم تيرا در قابل يبلكه كل عالم هست عت،ياز طب ينه تنها اجزائ ه،يسوره جاث ۹۳ هيسوره لقمان و آ ۹۱ هيآ

 .شود يگرفته م دهياست كه ناد يآور رتيح ينعمت به راست نيو ا

وَإِنْ تَعُدُوا : ...قابل شمارش بودن آن ريسوره نحل از غ ۹۶و  ميسوره ابراه ۳۴ اتيشده و در آ اديخدا  يها نعمت ياز فراوان جانيدر ا - ۹۴
 ...نِعْمَتَ اللَهِ ال تُحْصُوهَا

آنها  چكداميكنندگان از ه كه مجادله كند ياشاره م يسوره حج تكرار شده است، به سه سرچشمه آگاه ۶ هيدر آ ناًيمضمون كه ع نيا - ۹۴
  .(از خدا)روشنگر ي، و باالخره كتاب(«خود ريغ»آموزش از ) تي، هدا(«خود»قياز تفكر و تحقي افتياطالعات در)اند؛ علم  بهره نگرفته

 :ديابيب ديتوان يم زين ريز اتياست، در آ يخيتار يديتقل انگريرا، كه ب نيشيپدران پ ياز باورها يرويدر پ يپاسخ نيمشابه چن - ۹۸
 .۹۳و  ۹۹، زخرف ۱۴، شعراء ۴۳ اءي، انب۱۶ ونسي، ۹۶، اعراف ۹۱۴، مائده ۹۴ زخرف
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محكم  يزيبه دستاو ۹۶هم باشد، كوكاريو ن ۹۱كند ميخدا تسل يخود را به سو( يو هدف زندگ يريگ جهت) يو هر كس رو
 .سرانجام امور( معبودان گرينه د)خداست  يو قابل اعتماد چنگ زده است و به سو

از ( امتيدر ق)ماست و آنها را  يشان به سو نسازد، بازگشت همه نيكفرش تو را اندوهگ د،يو آن كس كه كفر ورز
 .كامال آگاه است( اسرار درون) ها نهيس تيساخت، مسلماً خدا به ماه ميشان آگاه خواه اعمال

ار يبه اختكافران ) ساخت ميخواه رشانيناگزسخت  يسپس به عذاب ، ۹۲ميساز يمند م بهره( اياز نعمات دنبا وجود كفر، )ما آنها را 

 ( .دكشان يم -عذاب  -عوارض ناخواسته  يآنها را به سو، به اضطرار يجه اش در نظام الهينت يد، ولنكن يخود عمل م

حمد و سپاس : بگو ۳۱خدا؛: خواهند گفت ديترد ياست، ب دهيرا آفر نيها و زم آسمان يچه كس ياگر از آنان بپرس
 .دانند ينم( را قتيحق نيا)آنها  شتريب ي، ول(باطل شما ينه معبودها)فقط از آنِ خداست 

 .و ستوده شده مطلق است ازين ياست، منحصراً متعلق به خداست، مسلماً خدا ب نيها و زم هر آنچه در آسمان

 ← كب شوند،رَمُ نوشتن آثار خداوند يبرا) گريد يايبه مدد هفت در ايقلم شود، و در( به ليتبد)است  نيچه درخت در زم اگر هر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يبرا ياست قرآن ياست، اصطالحآمده  زينساء ن ۹۹۴بقره و  ۹۹۹ اتيدر آ ه،يآ نيكه عالوه بر ا( خدا يبه سو اي)وجه به خدا  ميتسل - ۹۱
 .است يمختلف در زندگ يكردهاينشانگر و رو« وجه»كلمه . دهد يانجام م يكه آدم يدر هر كار اتيّو ن ها زهيخالص بودن انگ انيب

كرده  يمانيو خواستگاه ا زهيمشروط به انگ( مؤمن باشد كهيدر حال)« و هو مؤمن»: ةرا با جمل «يعمل صالح»هر  رشيپذ ه،يآ ۸قرآن در  - ۹۶
شمرده مشروط به عمل صالح ( باشد كوكاريكه ن يحالدر )« و هو محسن» : ةرا با جمل «يمانيا»هر  رشيپذ ز،ياست  و در جهت معكوس ن

نشده  يريكه منجر به كار خ يكس مانياو دارد، و نه ا يبرا يسود( در آن صحنه) يآوردن كس مانينه ا امتيكرده كه در روز ق ديو تأك
 «نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ال يَنْفَعُ» ۹۴۶انعام : بخش است باشد نجات

با  سهيرا در مقا يائيدن يها يمند قرآن اصالً همه بهره م،يكن يآنها م بيرا نص اياز دن يو مختصر يليكه ما فقط قل ستين نيمنظور ا - ۹۲
 . «الدُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَا قَلِيلٌ هِفَمَا مَتَاعُ الْحَيَا...» - ۳۶توبه : شمرده است ليآخرت قل

خدا  ريكه انحراف آنها خواندن غ ياسالم، منكر وجود خدا بودند، در حال امبريپرستان معاصر و مخالف پ بُت پندارند ياز مردم م ياريبس - ۳۱
 .۶۱و  ۲، زخرف ۸۳و  ۸۹عنكبوت : به ديكننگاه .به خداباور  عدم شان بوده است نه وردن حاجاتدر برآ

 



 

 39               قرآن حكیم
 

 ۳۹.است ميمسلماً خدا ابرقدرت حك ۳۹شود، يكلمات خدا تمام نم( شمارش →

مسلماً خدا بس  ،ستين (اتيح هيولا منشاء ايسلول ) واحدجان  كيمانند هجز ( ياز نظر آسان)شما  يهمگ ختنيو برانگ نشيآفر
 ۳۳.ناستيشنوا و ب

و ماه  ديخورش( يانرژ)و روز را در شب و  دهد يشب را در روز نفوذ م ۳۴(جيبه تدر)كه مسلماً خداست كه  يا دهيند ايآ
 ۳۴آگاه است؟ ديكن يخداوند به آنچه م نكهيكرده است، و ا( قابل استفاده شما)روانند رام  ينيتا سرآمد مع كيرا كه هر 

او  يبه جا( شان رفع حاجات يمردم برا)دارد و مسلماً هر آنچه  قتيمسلماً از آن روست كه خدا حق( ريو تدب تيّربوب) نيا
 ۳۸.باطل است، و مسلماً خدا بس بلندمرتبه و بزرگ است خوانند، يم

 ←را شيخو( تيّربوب) يها از نشانه يخدا بعض تا ۳۱روان است ايدر در( باد يروين)خدا  سبب نعمت به يكشت كه يا دهيند ايآ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، در «كـَلمْ» ةشيباشدكلمه از ر يجهان هست نشيآفراراده و امر خدا در  افتهيآثار تحقق  رسد يبه نظر م هيآ نيدر ا« كلمات اهلل»منظور از  - ۳۹
در قرآن حضرت . گويند يكالم م گذارد يم ريكـَلمْ و به آنچه در شنونده تأث زه،يو ن رياز شمش يبه زخم ناش. است ريتأث ياصل به معنا

مبتال  «يكلمات»با  زيرا ن (ع)ميخداوند ابراه. حامله شد يا فرشته يروين يالقا ريتحت تأث راياست، ز دهينام( اهلل نم هكلم)را كلمه خدا  يسيع
 . هستند يروح آدم دهو سازن رگذاريكه تماماً تأث باشد يم... و يمجاهدت، مهربان ثار،يكلمات همان امتحانات صبر، ا زين نجايدر ا. ساخت

نظر به  نياز ا. ستيدست او ن يباال يكه دست كند يدن مدست بو قدرت و فرا ابر يعنيداللت بر عزّت مطلق،  ،يدر زبان عرب «زيعز»صفت  - ۳۹
 ميصفت حك. گويند يم« عزاز» زين شود يرا كه آب بر آن سوار نم يبلند نيزم(. فرعون)مصر  زيمثل عز. نامند يم «زيعز» زيشاهان را ن

است،  ميخدا حك. است كپارچهيو  يكه نشكستن يهمچون جسم محكم كند، يو نقص بودن م بياز ع يداللت بر محكم و استوار و مبرا
 .ستيو نقص ن ينفوذ خراب يبرا يچون در كارش رخنه و راه

متعارف  ري، در ظاهر غواحد حياتي كيهمه انسانها همچون  ختنيانگ و بر نشيدر اثبات ساده بودن آفر ،«ريو بص عيسم»استناد به صفات  - ۳۳
 ؟!با علم است نشيدر صدد مرتبط بودن آفر هيآ نيا ايبه اعمال بندگان است،  يدگيرس يبرا دگاريمنظور علم و اطالع آفر ايآ. دينما يم

و نفوذ  نيزم انيآب باران در م يجياست؛ همچون نفوذ تدر يو به آرام يجيدخول تدر يبه معنا« وَلجَ» شهياز ر( يُولِجُ اللَيْلَ: در)« ولوج» - ۳۴
در  ايو  ديتناوب شب و روز د نيدر هم توان يرا م تيآ نيا. گردد يشب و روز م شيدايكه موجب پ گريكديدر  يكينور و تار يجيتدر
 .است ديبه دور خود و خورش نيزم يو انتقال ياز حركات وضع يو بلند شدن شب و روز در طول سال، كه البته هر دو ناش اهكوت

 .هاست همه فعل و انفعال اتيدر خبر داشتن از جزئ م،يبا عل ريتفاوت خب - ۳۴

 در برابر او يبودن همه هست ريو صغ يرينظ يبودنش در ب ريمقام بودن اوست و كب يمرتبه و عال بودن خدا در بلند «يعل» - ۳۸

 .ابدي يم انيباد است كه به امر خدا جر يرويكه منظور از نعمت خدا، همان ن رساند ي، به وضوح م۳۳ هيشورا آ ةدر سور - ۳۱
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 ۳۶.شاكر اريبس يبايشك اريهر بس يهاست برا بس نشانه( يران يكشت يبرا اهايرام شدن در) نيامسلماً در . انديبه شما بنما →

او خالص كرده باشند  يرا برا نيكه د يخدا را در حال رد،يآنها را فرا گ ۳۲كريپ كوه يامواج( ايشدن در يبا طوفان)و هر گاه 
خواهند  يباقو معاند  منكر ياز انحراف و افراط و برخ) ۴۹از آنان معتدل يشان رساند، برخ كه به ساحل نجات نياما هم ۴۱خوانند، يم

 ۴۳.كند يما را آگاهانه انكار نم اتيناسپاس آ اريبس ۴۹انشكن مانيو جز پ( ماند

 چيو نه ه نديب يم فريفرزند ك يبه جا يپدر چيكه نه ه ديبترس يو از روز ديپروردگارتان داشته باش يمردم، پروا يا
 ايدن( يها جاذبه)مسلماً وعده خدا راست است، پس مبادا (. شود ينم يموجب بالگردان يائيدن يها عواطف و عالقه)پدر  يبه جا يپسر

 ۴۴.دهد بيشما را نسبت به خدا فر( طانيش) بندهيو مبادا فر بديشما را بفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« صبر» ةقوم سبا و از بُعد مثبت دربار يناشكر ةدربار يسوره، از بُعد منف نيعالوه بر ا« لِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍٰإِنَ فِي ذَ» ةجمل - ۳۶
صبر و مقاومت ( ۳۹ هيآ) يو شور( ۳۹ هيآ)، در دو سوره لقمان (۴ ميابراه)آمده است  زين (ع)يدر دوران موس لياسرائ يقوم بن يخيتار

 .دو صفت شمرده است نيمقصد نماد قابل تجسم ا يبه سو يرو شيپ يرا برا« باد»و شكر نعمت  ايدر برابر توفان در( يباد يها)يكشت

 .و ارتفاع آن يكريپ كوه گريو از طرف د كند يم نانيو احاطه آن بر سرنش يريطرف داللت بر فراگ كيامواج ، از  يبرا« ظلل»صفت  - ۳۲

در قرآن آمده  زيمعنا ن نيپاداش است؛ به ا جزا و ن،يد يگفته شده معنا. ميندار يجامع به زبان فارس يمتأسفانه برگردان «نيد» ةكلم يبرا - ۴۱
 ةواژ. شوند يكه بر اساس آن شهروندان جزا داده م( ۱۸ وسفي)است  «يو نظامات حكومت يقانون اساس» نيواژه د گرياست، اما بُعد د

خدا،  يخود برا نيبه هر حال، خالص كردن د. است نيد يمشابه معنا ياست، از جهات يغرب يكه از كلمات واردات ز،ين «يدئولوژيا»
 .باشد يدر عبادت م يخدائ ريغ يها احتراز از شرك و انگيزه

 .بماند انهيو م ميكند و در حد تعادل در خط مستق زيپره يو راست رَو يو چپ رَو طياست كه از افراط و تفر يكس« دصِقتَمُ» - ۴۹

صفت كه پس از ذكر  نيا. كند يم مانيدر پ يگر لهيو ح يبار در قرآن آمده است و داللت بر عهد شكن كي، تنها «خَتَرَ» ةشياز ر« ختّار» - ۴۹
و  ازيبه نذر و ن يشان از غرق و مرگ آمده است، اشاره ضمن خالصانه در معرض طوفان قرار گرفتگان و لطف خدا در نجات يدعاها
و  يبه ساحل نجات عهد شكن دنياما پس از رس گذارند، يم انيدر م شيخو يدارد كه دعاكنندگان به هنگام خطر با خدا يتتعهدا
آية قبل، داشته باشد، دراين صورت همچنانكه « صبار شكور»، معنائي متضاد «ختار كفور»رسد  در ضمن به نظر مي .كنند يم يناسپاس

 . و ناشكيبائي در برابر مشكالت خواهد شد ظرفيتي قرار خواهد گرفت و مفهوم آن بي« ختار»شكور مقابل كفور است، صبار هم مقابل 

 بدتر از ادامه آن پس از تجربه نجات از مرگ؟ يو چه ناسپاس كند يم تياست و بر شدت و وسعت آن حكا« كفر»مبالغه « كفور» - ۴۳

گمراهان، جاه  طان،ياعم از ش ؛تاس يا بندهي، غرور هر فر«غَرُور»و  ايدن يزندگ ؛شده است يانسان معرف بيفر يدو منشاء برا هيآ نيدر ا - ۴۴
 .پردازد يهم م كيتحر و نياما غَرور به دعوت و تزئ كند، يم يگر ندارد و فقط جلوه يجنبه فاعل ايدن يزندگ. نفس يو مقام، و هوا
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هر آنچه  داند يو م ۴۴فرستد يرا م( بخش اتيح)باران ( همو كه)نزد اوست و  امتيق از زمانِ يخداست كه آگاه( تنها)مسلماً 
در  داند يكس نم چيو ه ۴۱خواهد داشت يفردا چه دستاورد داند يكس نم چيه( !انياما، ما آدم)و  ۴۸هاست، در رَحِم

 ۴۶.است( اتيبر جزئ)آگاه  يدانا اريخدا بس ديترد يخواهد مُرد، ب نيكدام سرزم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از همه  شيب كند؛ ينگاه م بارد يبه آنچه از آسمان م ينيباران به كار رفته است كه هر كدام از منظر مع يدر قرآن برا يمتعدد يها واژه - ۴۴
 «رْمَطـَ»واژه ( بار ۹۴)پس از آن . جنس و عام باران است يكه معنا« انزل من السماء ماءً»: مثل. استفاده شده است« ماء»از واژه ( بار ۴۲)

كه  زين« وابل». گردد يآتشفشان و امثالهم اطالق م يها باران عذاب و باران گدازه: نامطلوب و ناخواسته و مزاحم مثل يها آمده كه به باران
به بار آورد  يباشد و خراب بار بتيكه مص شود يگفته م يبه بارانهم  «ـِبْيصَ». باران است گرياست، نام د شهير هم( كار بد فريك)با وبال امر 
( ۹۸۴بقره )« طـَلْ» كند ينفوذ م نيدر زم جيكه به تدر يطوالن يها باران زهيدر جهت مقابل، به ر(. Hurricane) يبيتخر يها مثل طوفان

سوره  نيكه در ا «ثيغ»اما (. ۴۶روم ) نامند يم« وَدْقْ» شوند، يابر در ارتفاعات نازل م يها باران كه از توده تر زيو ذرات ر شود يگفته م
كه  نيا. زنده شدنشان وابسته به آن است دهيخشك و تفت يها كامان در طلب آنند و دشت دارد كه تشنه يآمده، اشاره به باران رحمت

 يا مرده نيخود را زم كنند، يم« استغاثه»ده و آسمان دراز كر يبه سو «نيثيالمستغ اثيغ اي» يدست به دعا دگانيكش و ستم زدگان بتيمص
 .سازد يشان نم آزاد و رها يكه جز باران ربوب ننديب يم

زمان  كند؛ يروزگار نزول قرآن، اشاره م يو پنهان از درك و دانش بشر، حداقل برا دهيكامال پوش نهيبه علم خدا در سه زم نجايدر ا - ۴۸
خدا را بر زمان و مكان و  يآگاه ده،يسه پد نيا. در رحم مادر ينيباران، و باالخره تحوالت جن زشيتحوالت منجر به ر امت،يوقوع ق

كه در آن خواهد  «يمكان»خبر دارد كه چه خواهد شد، و نه از ( زمان)خود  ينه از فردا ياما در مقابل، آدم دهد، يم نشانظاهر و باطن 
 !مُرد

در كسب . باشد يم گردد، يبرم ير از ماذا تعمل، ماذا تفعل و امثالهم، كه به خواست و اراده آدمت جامع اريبس« ماذا تكسب غذا»: ةجمل - ۴۱
 .باشد يمرتبط م رونيدستاوردمان به هزاران فاكتور ب ياست، فعل و عمل از ماست ول تر انينما يكردن، نقش عوامل متعدد خارج

 يها بار، نام ۳ ريبار، خب ۳۹اهلل . باشد يم ريچشمگ اريبس ينام خدا آمده است كه به طور نسب ۴۳جمعاً  ،يا هيآ ۳۴نسبتاً كوتاه  ةسور نيدر ا - ۴۶
 (.بار كيهر كدام ) ريو كب ،يحق، عل ر،يبص ع،يسم ف،يلط يها ؛ و نام(بار ۹هر كدام ) ديو حم م،يحك ز،يعز م،يربّ، عل

به ( بار ۸)اسماء عمدتاً  نيا. است يمورد آن مربوط به اسماء اله ۹۴سوره تكرار شده است كه  نيدر ا« اِنَ» ديحرف تأك ۹۹ضمن  در
: مثل يو بعضاً به صورت تك ر؛يخب ميو عل ر،يالكب يعل ر،يبص عيسم م،يحك زيعز ر،يخب فيلط د،يحم يغن: اند مثل صورت مزدوج آمده

 .اند حق آمده و م،ياهلل، ربّ، عل



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

  ۹.ميالف، الم، م

 .است انيپروردگار جهان ياز سو ستين يديكه در آن ترد( انيدر سطح درك و فهم آدم)كتاب  نينازل كردن ا

( قرآن گفتار)آن را بافته است، حال آنكه ( به دروغ از خودش (ص)محمد: )نديگو يبلكه م( باور ندارند يرهنمود نياما منكران نه تنها به چن)
آنها  يبرا( شان شرك و جهل نسبت به عواقب) يا از تو هشدار دهنده شيرا كه پ يپروردگارت تا مردم يسو است از يحق

 .نديدر آ( سعادت)تا به راه  شددهد، با مياست ب امدهين

آندوست  انيو هر آنچه م نيو زم( ها عالم كهكشان)ها  است كه آسمان يهمان كس( كند يم تيهدا نيچن نيكه شما را ا يئ)خدا
 و  اتيحچرخه  يو به راه اندازبر جهان،  يفرمانروائ)سپس بر عرش  ۹.ديآفر (جهان يتكامل دوران )روز  شش يرا ط( ستارگان نيب يفضا)

 د؟يريپذ يپند نم ايآ. ستين يا و شفاعت كننده اوري چياز او ه ريشما به غ يبرا ۳.افتي الياست( حركت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ۳۱، ۹۲سوره پشت هم  ۴كتاب، و  يادر ابتد( عمران بقره و آل) ۳و  ۹ يها اند؛ سوره آغاز شده« الم»سوره در قرآن با حروف مقطعه  ۸ - ۹
تماماً در ( از سوره بقره يمحدود اتيآ يبه استثنا)عمران  دو سوره بقره و آل. در ثلث آخر قرآن( عنكبوت، روم، لقمان، سجده) ۳۹و  ۳۹

 .اند بعثت در مكه نازل شده ۹۱تا  ۸ يسالها نيب ۳۹تا  ۹۲چهارگانه  يها و سوره نهيمددوران 
 يها در سوره) نيبه مسلمانان و مجهز كردن آنان به سالح صبر و تقوا در برابر مشرك يديتوح يسوره، آموزش مبان ۸ نيا ياساس محور

 .قلم نيحروف مقطعه در قرآن از هم: به كتاب. ك.ر. باشد يم( عمران بقره و آل يدو سوره مدن)و در برابر اهل كتاب ( يچهارگانه مك

، ۴، سجده ۴۲، فرقان ۱، هود ۳ ونسي، ۴۴اعراف )قرآن مطرح شده است  هيآ ۱، جمعاً در (دوران)در شش روز  نيها و زم آسمان نشيآفر - ۹
از آن كل،  يا مجموعه ريسوره فصلت، به عنوان ز ۹۹تا  ۲ اتيكل جهان اشاره دارند، اما آ نشيبه آفر اتيآ نيا(. ۴ دي، حد۳۶ق 

خاك آن در چهار مرحله و  تيو تقو( يپوسته خارج يها و چروك نيچ)كوهها  شيدايرا در دو مرحله، پ نيزم نشيمنحصراً مراحل آفر
 .كند يم انيب( جمعاً هشت مرحله)را در دو مرحله ( آسمان ۱) نيجوّ زم شيدايپ

. اندازي و كاركرد آن خلق و راه دنياست از به كمال رس يريبار در قرآن تكرار شده است، تعب ۸كه « العرش يعل يثم استو»اصطالح  - ۳
 اي يدر قرآن سوار كشت. گيرد شود و راننده پشت فرمان قرار مي برداري مي كه پس از ساخت و خروج از كارخانه، آماده بهره ليمثل اتومب

 (.۹۳زخرف )كرده است  انياصطالح ب نيشدن و مسلط گشتن و راندن آنان را با هم انيچارپا
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اش به حساب شما هزار سال  كه اندازه يسپس در روز ۴بخشد يسامان م نيزم ياز آسمان به سو( و حركت را اتيح)امر 
 ۴.رود ياو باال م يبه سو( امور جهان)است، 

 .نهان و آشكار، همان ابر قدرت مهربان يدانا( يخدا) رياست تدب نيا

 ۸.انسان را از گِل آغاز كرد نشيو آفر ديافريرا ب زيوجه همه چ نيرت كويكه به ن يخدائ( همان)

 ۱.قرار داد مقدار يب يآب دهيسپس نسل او را از چك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و  نيزم ينور و گرما ميدان يهمانطور كه م. نيزم يو مقصد آن به سو ر،ياست به مبدأ تدب يا اشاره« االرض يمن السماء ال»ة در جمل - ۴

آمده است كه ( ۹۹ هيآ) اتيدر سوره ذار. است كه در آن قرار دارد يو كهكشان ديآن در اصل و اساس از خورش يافتيدر يها يانرژ
 رونياز ب ياخرو اتيو هم ح يائيدن اتيهم ح ب،يترت نيدر آسمان است، به ا( امتيوقوع ق) ديا وعده داده شده آن هرزق شما و آنچه ب

 .شود يم ريتدب( سماء) نيزم

كه مقدارش پنجاه هزار سال  ي، كه در همان ابتدا به عروج مالئكه و روح در روز«معارج»به سوره  توان يم« عروج امر»فهم بهتر  يبرا - ۴
 .مراجعه كرد كند، ياست اشاره م

 هٍإِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ سَأَلَ
و در سوره معارج از عروج فرشتگان و روح به . به خدا نسبت داده شده ،يائيامر در مدت هزار سال به حساب دن ريسوره سجده تدب در
 ؟!سخن گفته است( يائيدن يها اما نه از سال)هزار سال است  ۴۱كه  يخدا در روز يسو
وَإِنَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِكَ )دا معادل هزار سال به حساب شماست روز در حساب خ كيشده است كه  حيتصر زيسوره حج ن ۴۱ هيدر آ يطرف از

 (.مِمَا تَعُدُونَ هٍكَأَلْفِ سَنَ
 يآور به گونه شگفت ،ينيشعاع مدار دوران ماه و زمان روز زم انيم يبا توجه به ارتباط نجوم كيزياز دانشمندان مسلمان آشنا با ف يبرخ
 نيتر يرقم منطبق بر قطع نياست كه ا هيبر ثان لومتريك ۹۲۲،۱۲۹  .۴۴ يعنيمعادل سرعت نور  قاًيال دقكه هزار س اند دهيرس جهينت نيبه ا

 (.ديمراجعه كن وستيمطلب به پ شتريب ليتفص يبرا. )باشد يناسا م يمركز فضائ تمحاسبا

به آغاز  هيآ نيو در ا« چگونه آغاز شده است( اتيح) نشيآفر دينيتا بب ديكن ريس نيدر زم»: سوره عنكبوت آمده است كه ۹۱ يةدر آ - ۸
انسان به سلسله  نشيآفر يوستگيبه پ توان يقرآن، م گريد اتيو توجه به آ ه،يدو آ نيا سهيبا مقا. انسان از گِل اشاره شده است نشيآفر

در  اتيح شيدايمنشاء آن از پ م،يبدان ينيموجودات زنده زم رهيحلقه زنج نياگر انسان را آخر. برد يآن پ يو تكامل نوع دهموجودات زن
 .آغاز شده است هياول ياهايدر( گل مانند) يسواحل رُس

 گريد يها در سوره. موضوع اشاره دارد نيبه هم زيسوره مرسالت ن ۹۱ هيآ. كند يبودن داللت م زيو ناچ ليبه قل« مَهَنَ» شهياز ر «نيمَه» - ۱
 .كند يو مختصر بودن م ليداللت بر قل زينبه كار رفته است كه آن  زين« نطفه»قرآن اصطالح 
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مركز احساس و )و دل  يينايب ،يشنوائ( ابزار شناخت)شما  يو برا ۲د،يو در او از روح خود دم ۶سپس آن را به سامان آورد،

 (.كنند يدر راه حق م نهياستفاده به ينعمت و ابزار نياز چن)كمتر شكر گزارند ( انياما آدم) ۹۱.قرار داد( تعقل

واقعاً ما  ايآ( جذب خاك شد ،يدگيذرات وجودمان پس از پوس) ميدر خاك شد يوقت ايآ: گفتند( و معاد تيبلكه بر عكس، در انكار مسئول)و 
 ۹۹.كنند يپروردگارشان را انكار م يبلكه آنها لقا( ستيمسائل ن نيانكار آنها ا شهياما ر) م؟يآئ يم ديپد يديجد نشيدر آفر

 .ديشو يپروردگارتان باز گردانده م يسپس به سو ۹۹رد،يگ يشما را م( جان)فرشته مرگ كه بر شما گماشته شده : بگو

پروردگارشان  شگاهيدر پ( چگونه)كه  يديد يم( امتيق يدر فردا كنند، يرا انكار م زيكه امروز رستاخ)مجرمان را  نيكاش ا يا
برگردان تا ( ايبه دن)پس ما را . ميا و شنوا شده نايب( ما ،يسرا نيدر ا يائيدن يها با كنار رفتن حجاب)پروردگارا، ( :نديگو يم)سرافكنده 

 .ميا آورده نيقي ديترد يب نكيما ا م،يكن ستهيشا يكار

و ( عمل كند تياجباراً منطبق با هدا زيبه فرمان غرا واناتيتا همچون ح) ميداد يرا م ازشيمورد ن تيبه هر كس هدا ميخواست يو اگر م
 همن ك يآن قضا( زيدر مورد منكران ن. تا با حسن انتخابش به رشد و كمال برسد ميو شرّ قرار داد ريدو قطب خ انيم اريانسان را به موهبت اخت) كنيل

 .افتيپُر خواهم كرد تحقق خواهد ( شما يبرا يناشناخته و آشنا كنندگان بيتكذ)دوزخ را از جن و انس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسان و  يجسم هيپس از تسو را دهيپد نيآمده است كه در هر سه بار ا انيدر انسان سخن به م يروح خدائ دنيدر قرآن سه بار از دم - ۶
 (.۱۹و ص  ۹۲حجر )سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  فَإِذَا :سجده مالئك ذكر كرده است ياو برا افتني تيقابل

 .شده است ريپذ امكان اريكه به مدد موهبت اخت رسد يبه نظر م يكسب صفات خدائ تيبلكه همان قابل ست،ين ياتيعامل ح، روح  نيا - ۲

متكلم  ريروح خدائي در انسان را با ضم دنيتفاوت كه دم نيشده است، با ا اديمقدس  ميدر مر ياز نفخه روح خدائ زيقرآن دو بار ن در
 (.روحنا) ريالغ متكلم مع ريمشاركت فرشته مخصوص، با ضم ليبه دل م،يذكر كرده و در مورد حضرت مر( يروح)وحده 

، و ۹۳، ملك ۲، سجده ۱۶، مؤمنون ۳۸، اسراء ۱۶نحل )ابزار سه گانه شناخت را در كنار هم ذكر كرده است  نيبار ا ۱ هيآ ۸قرآن در  - ۹۱
 .كند يشده از ابزار چشم و گوش را پردازش م افتياست كه اطالعات در يمركز ايمنظور از فؤاد، ظاهراً همان قلب (. ۹۸احقاف 

واسطه  يب)خود  دگاريبنده با آفر ميانكار امكان ارتباط مستق ايباشد،  زيپروردگار، ممكن است انكار روز رستاخ يظور از انكار لقامن - ۹۹
 (.واهلل اعلم)كرده است  يبه انسان معرف كتريكه در قرآن او را از رگ گردن نزد( عانيها و شف بُت

هوش و حواس  يرا كه ما به نوع يخواب شبانه روز. كه اخذ كردن تمام و كمال جان است نديگو يم هيرا توف راندنيمرگ را وفات و م - ۹۹
 (.۴۹انعام )است  دهينام هيقرآن توف م،يرو يو همچون مردگان به خواب م ميده يخود را از دست م يظاهر



 

 45               قرآن حكیم 
 

عذاب  ديو بچش ۹۳ميسپار يم يشما را به فراموش زيما ن! روزتان نيفراموش كردن ا يبه سزا د،يبچش( عذاب را نكيا)
 .تان اعمال فريجاودان را به ك

۩

 نيكنان به زم سجده( يو انقالب درون اقياز شدت اشت)شوند  ادآوريكه هر گاه به آن  آورند يم مانيما ا اتيبه آ يتنها كسان
 .ورزند ينم( خدا يدر اظهار بندگ) يو آنها تكبر ۹۴كنند يم حيپروردگارشان تسب شيو به ستا ۹۴افتند يم

و  ۹۱خوانند يم ديو ام ميو پروردگارشان را با ب ۹۸رديگ ياز بسترها كناره م( با معبود ازيراز و ن يشب برا يها مهيدر ن)پهلوهاشان 
 .كنند يانفاق م ميا داده شان ياز آنچه روز( زيدر روز ن)

به پاداش آنچه  انجام  ۹۶آنها يبرا يهائ يچه چشم روشنائ داند يكس نم چيه( و عمل صالح مانياز ا يمراتب نيبا توجه به چن)پس 
 ۹۲.و پنهان است دهيپوش( يسرا نيدر ا انيآدم يائيدن دياز د) دهند، يم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و رها كردن است يوجهت يمنظور ب. شود ينم يمسلم است كه خدا دچار فراموش. گرفتن است دهيو ناد يفراموش ان،ينس يمعنا - ۹۳

 زد،ير يكه فرو م يكه همچون سقف سازد يرا آنچنان متحول و منقلب م ريپذ تيانسان مستعد و هدا قت،يحق كيبرخورد با  يگاه - ۹۴
، اعراف ۴۶ ميمر: ك.ن)است  يعيطب امبرانيالبته از پ يحاالت نيچن شود، يم يو اشك از رخسارش جار افتد يسجده م نيبر زم ارياخت يب

تمام و تكان  يبائيرا به ز يحاالت نيچن زين( نيشيپ يها عتيشر نيراست روانيپ)، قرآن از عالمان اهل كتاب (۹۱۱ وسفي، و ۹۴، ص ۹۴۳
عمر  كيكه  يساحران يبرا يرا، حت يمانيو معجزه ا يانقالب روح نيا نكهيشگفت ا(. ۹۱۲تا  ۹۱۱اسراء )وصف كرده است  يا دهنده

 نيچن(. ۴۸، و شعراء ۱۱، طه ۹۹۱اعراف ) ديد توان يدگرگون شدند، م (ع)يمعجزات موس هاما با مشاهد ستند،يز يفرعون م يدر نوكر
در نماز، بلكه از عمق وجود است و اصال قرآن به سجده افتادن ناآگاهانه هنگام  توجه يب يها نه از سر عادت، همچون سجده يافتادن فرو

 (.وَالَذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا وَعُمْيَانًا - ۱۳فرقان )كرده است  هشنكو حاًيخدا را تلو اتيتذكر به آ

و نقص  بيع يو كمال و ب يبائينسبت به ز يفتگيو ش يارباب عالم هست شياست كه از ستا حيمرحله تسب نيتر يبه حمد ربّ، عال حيتسب - ۹۴
 .در اركستر وجود است يكردن نقش مثبت فايو ا يسنفون نيمشاركت در ا ح،يو عمل تسب شود يبودن آن از هر جهت حاصل م

 شهياز ر)تَتَجَافَى  يمعنا. و استراحت است دنيبه لم ليمناجات با ربّ، مستلزم مبارزه با م ياز بستر گرم و نرم خواب برا دنيگز يدور - ۹۸
نگه داشتن نفس  داريغلبه بر خواب و ب يكه معنا زين« تهجّد» ةواژ. و دور شدن است يريگ در قرآن تكرار شده، كناره كباري ، كه تنها(جفو

كَانُوا »: باشد يم اتيسوره ذار ۹۱ ةينقطه مقابلش آ...(. وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ - ۱۲اسراء ) رساند يحالت را م نيمشابه هم است،
 .كند يبر تن دادن به خواب م داللت، «هَجَدَ»برخالف ( دنيخواب)« هَجَعَ» شهير(. خوابند ياز شب را م يكم)« قَلِيالً مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

و  يضرورت همراهقرآن به  اتياز آ يارينجات است كه در بس لهيو دو وس مانيآسمان ا يدو بال پرواز به سو د،يو ام ميدو عامل ب - ۹۱
 .و نجات يروزيشده است؛ ترس از شكست و شوق پ هيدو بال توص نيا يهماهنگ

است  شهيكلمه قره با قرار و مستقر و استقرار همر. گردد يآدم اليخ ياست كه موجب آرامش و راحت يزياشاره به هر آن چ «نيقره ع» - ۹۶
 .است قرار يو ب گردد يسو و آنسو م نيچشمش به ا يشخص مضطرب و نگران گوئ كند، يم تيو از آرام و قرار گرفتن چشم حكا

 نيبدون آنكه جن كنند، يم هيشان ته مولود  يخود برا قهيبه سل يتمام پوشاك مناسب اقيبا اشت نياز تولد كودك، والد شيمعموال پ - ۹۲
 .است يما مخف روزام نيابيدن ديگشته است از د ايمه شياز پ انستگيشا يبرا اياز دن رونياز آن داشته باشد، آنچه ب يشناخت نيكوچكتر
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 .ستندين كساني( مسلما) ۹۹حق را نقض كرده؟ مياست كه حر يهمچون كس ۹۱كه مؤمن باشد، يكس ايآ ب،يترت نيبه ا

بهشت  گاهيجا دادند، يانجام م( يائيدر مدت عمر دن)كردند، به پاداش آنچه  ستهيشا يآورده و كارها مانيكه ا ياما كسان
 .است شانيا شكشيپ

هر گاه از آن آهنگ خروج كنند، بدان ( كه يا به گونه)آتش است  گاهشانيحق را شكستند، جا ميكه حر يو اما كسان
 ۹۹.ديشمرد يآنرا دروغ م كسرهيرا كه  يعذاب آتش ديبچش: شود يبازگردانده شوند و به آنها گفته م

به ( در آخرت)عذاب بزرگتر ( وقوع)از  شيرا پ( عملكردشان يائيعوارض دن) كترياز عذاب نزد يبخش( آنها يداريب يبرا) ديترد يو ب
 ۹۳.برگردند( يكار از تبه) ديتا شا م،يچشان يآنان م

 ۹۴گرداند؟ مسلماً ما جداشدگان از حق ياز آن رو يپروردگارش پند داده شود، ول اتيستمگرتر از آنكه به آ ستيك
 ۹۴.ميكن يدفع م( از ورود به بهشت سعادت) را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كند يفاسق م ايمؤمن  تيكفر، در شخص اي مانيا «نيتكو»تكرار شده، داللت بر تكرار عمل و  هيآ نيكه دوبار در ا« كان»فعل  - ۹۱

 كربيكه موجب نفوذ م وهيهمچون پاره شدن پوست م. گردد يم« فساد»پاره كردن پوسته محافظ است كه موجب  ،يدر زبان عرب« فسق» - ۹۹
ما را به محافظت از  است كه يروئيتقوا ن. است يمانيو نظامات ا يو حدود شرع ميپوسته انسان همان حر. شود يآن م يدگيو فساد و گند

 .مجاز يو فسق به پاره كردن آن و تجاوز از مرزها كند يم رو حدود وادا ميحر

 .كند يداللت بر تداوم و تكرار عمل در مدت عمر شخص م ،«فسقوني»و مضارع بودن « كانوا»، فعل ۹۶ هيهمچون آ ز،ين نجايدر ا - ۹۹

 يدر نظام علت و معلولگمراهان است،  يو روح يجسمان يازهاياز ن كيهر از  تيمحروم يو سخت يعذاب، ناراحت يواقع يمعنا - ۹۳
كه بازتاب و محصول  دهينام «يائيعذاب دن»رنج را  نيقرآن ا. كشند يم تيو رنج و محروم شوند يشان م خداوند، گرفتار عواقب اعمال

ها، همچون چراغ قرمز  عذاب نيا. دش نسبت داده استالعلل بودن خداوند، آن را به خو علت لياست، هر چند به دل انيعمل خود آدم
از ) يگريد اتيقرآن در آ. شود يبس بزرگ محسوب م يكردن و متنبه ساختن منكران است كه خود نعمت داريب يبرا يا هشدار دهنده
رها  نيو در ا سازد يخدا به حال خود رهاشان م رند،يبگ دهيهشدارها را ناد نيا ينشان داده است هر گاه مردمان( ۲۴تا  ۲۴جمله اعراف 

 .گردند يشان م مرگبار اعمال جيشدن ناگهان گرفتار نتا

 .است يبندگ فياز خدا و خلق و انجام تكال دنيآن بر ليچرا كه دل ،استگناه جرم . است يدگي، انقطاع و بر«جرم» يا شهير يمعنا - ۹۴

 ← منتقم از. به خدا نسبت داده شده است« ذوانتقام» اي« منتقم»مورد، صفت  ۹۳تكرار شده كه در بار در قرآن  ۹۱مشتقات كلمه انتقام  - ۹۴ 
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( ديگو يكه قرآن هم از آن سخن م يزيدر رستاخ)او  ياز لقا يديترد چيه پس در - ۹۸ميكتاب داد( زين) يما به موس نهيو هر آ
 .ميقرار داد لياسرائ يبن يبرا( يعمل يراهنمائ) يو آنرا راهبرد - ۹۱مباش

در )پس از آنكه  كردند، يم يبه فرمان ما رهبر( مردم را)كه  ميقرار داد( يامبرانيپ) يانيشوايپ( لياسرائ يقوم بن)آنان  انيو از م

 ۹۶.آوردند نيقيما ( معجزات) اتيبه آ( يديمبارزه توح نيدر طول ا)صبر كردند و ( فرعون يها برابر شكنجه

( يائيمنافع دن و اتيّرقابت بر سر ماد) ۹۲كنند يدر آن اختالف م كسرهي( لياسرائ يبن)مسلماً پروردگار تو، هموست كه در آنچه 
 .خواهد كرد يداور انشانيم امتيروز ق

در مساكن  نكيرا، كه ا( از منكران ستمگر) يهائ از آنان نسل شيپ اريآنان نبوده است كه چه بس تگريهدا( قيحقا نيا) ايآ
عبرت، باز  نهمهيپس از ا) ايآ. هاست بس نشانه( يخيتار اتيتجرب) نيمسلماً در ا م؟يهالك كرد نهند، يگام م( شهرهاشان رانهيو)آنان 

 ۳۱شنوند؟ ينم( هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  يريرپذيكه منزه از تأث ياوندعالوه بر آن، خد. مذمت شده است ينيكه انتقام در اخالق د ياست، در حال ياله يكوين يها نام →
به « نَـقـَمَ» شهيبشود؟ اما كلمه انتقام از ر اند، يانسان يانتقام، كه تماماً احساسات ايچگونه ممكن است دچار خشم و غضب  ست،مخلوقات ا

را پس  ديجدنشود، عضو الزم حاصل  يتا هماهنگاعضاء  ونديپ ايخون  قيهمانطور كه بدن ما در تزر. باشد يو انكار شئ م ينف يمعن
 .يانتقام اله معناي است نيا. كند يرا دفع م يهماهنگ با نظامات اله نا يها است كه انسان يا به گونه زيآخرت ن زند، يم

شده است و « مكتوب»است كه مقرر و  يو نظامات نيكتاب همان قوان ياصل يمعنا ياست، ول« تورات» نجايهر چند منظور از كتاب در ا - ۹۸
 .رود يعمل بندگان به شمار م يراهنما ،يبه عنوان قانون اساس

و  يدارد، نكته اصل( شود يسخن گفتن مطرح م ايآنچه در خالل نوشتن )حالت جمله معترضه  ،يكه از نظر ادب هيآ نيا يانيمطالب م - ۹۱
متداول است  اريقرآن بس در  يسبك نيچن . دهد يحال استفاده كردن است، نشان م يگذشتگان برا ةهدف از طرح مسئله را، كه از تجرب

 (.۱۶تا  ۴۱ص  ۴قلم، فصل  نيتدبّر در قرآن از هم يژكتاب متدلو: ن ك به)

ها به آن ينيقيباور  نيفرعون، همچن يها ها و شكنجه در برابر توطئه يحضرت موس يتحت رهبر لياسرائ يبن يصبر و استقامت طوالن - ۹۶
 اتيبه آ. رساند يروزيو سرانجام به پ يفرعون و قومش، آنان را به رشد و تعال هيمعجزات نه گانه از ناح بيبه رغم تكذ ،ياله يها وعده
 .ديسوره اعراف نگاه كن ۹۳۱ و ۹۹۲تا  ۹۹۸

حدّ او،  يو ظلم ب يدر نظام فرعون يشان از ذلت بردگ پروردگار در نجات يزدن را، به رغم نعمات مثال لياسرائ يقرآن اختالفات قوم بن - ۹۲
نشان  يمتعدد يها ، در سوره يائيبر سر مال و ثروت دن رانهيو رقابت حق گر،يكديو شرك، تجاوز به حقوق  يانحراف به گوساله پرست

 .۹۱ هي، و جاث۹۴، شورا ۹۲عمران  ، آل۹۹۳و  ۲۱بقره : جمله از. داده است

 .و درك است دنيبه جان و فهم دنياستماع، شن. است( به در كردن يگوش و از گوش كياز ) يظاهر دنياز شن شياستماع، ب يمعنا - ۳۱
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 اهيخشك و فاقد گ يها نيزم يرا به سو( شان خود و زراعت بخش اتيح)كه آب  ميمسلماً مائ( بلكه عانشان،يكه نه شف) اند دهيند ايآ
 نند؟يب ينم ايآ ۳۹كنند؟ يم هيكه دامهاشان و خودشان از آن تغذ ميآور يم ديپد يو به سبب آن كشتزار ۳۹ميران يم

 ۳۴چه وقت است؟ ۳۳(يو داور زيرستاخ) شيگشا نيا د،يگوئ ياگر راست م: نديگو يم( نشانه، باز هم به حالت انكار نهمهيبا وجود ا)و 

 (.تا جبران كنند) افتيهم نخواهند  يو مهلت بخشد ينم يسود( به اضطرار) شان مانيكافران را ا( زيرستاخ) يروز بازگشائ: بگو

 ۳۸.منتظرانند زيو منتظر باش كه آنها ن ۳۴،(مشو شان يو آزاد اريمتعرّض اخت) ريپس، در برابرشان قرار مگ( است نيحال كه چن)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است،  نيخدا در زم ينيها و دره و دشت در نظامات تكو كوه تيو وضع نيزم بياز ش يتشنه، ناش يها نيسرزم يسوق دادن آب به سو - ۳۹
 .ماند يساكن م ايو  رست يفرو م نيدر دل زم ايو گرنه آب 

 .باشد يوانيح يها و گوشت و فرآورده ريانسان از ش هيتغذ زين ليبه دل رسد يبر انسان، به نظر م انيچارپا هيمقدم آمدن تغذ - ۳۹

به كار رفته است، استثناً در  امتيبندگان در روز ق انياست كه همواره در قرآن، در قضاوت م« حكم»همان  ،يداور يمناسب برا ةواژ - ۳۳
در  امبرانيپ يكلمه حكم شده و برخ نيگزيدارد جا( مقابله با مخالف و دشمن)و گشودن گره  يروزيپ يواژه فتح كه معنا يموارد

 (.۹۹۶شعراء  - ۶۲اعراف )اند  ندا كرده« رَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ»: داشتند خدا را با جمله انكه با منكر يتمشكال
خدا و  يگشائ ، داللت بر گره(سوره اعراف ۱ هيآ «نيالفاتح ريخ»از  ريبه غ)سوره سبا آمده است  ۹۸ هيفتاح كه منحصراً در آ يكوين نام

 (.۹۲و  ۹۶سجده )است  دهينام« الفتح ومي» ليدل نيقرآن به هم زيرا ن امتيق يدر ضمن روز داور. كند يساختن مؤمنان م روزيپ

، ۴۶ نياسي، ۹۲، سبا ۱۹، نمل ۳۶ اءي، انب۴۶ ونسي)تكرار شده است « ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَٰهَ ٰوَيَقُولُونَ مَتَى»بار جمله  ۸در قرآن جمعاً  - ۳۴
آن در هر سوره،  يها سؤال و پاسخ نيطرح ا نهيتوجه به زم(. ۹۶سجده )آمده است « فتح»، «وعد»كلمه  يبه جا زيبار ن كيو ( ۹۴و ملك 

 .بس آموزنده است باشد، يمورد م ۱كه جمعاً 

. دهد يمعترض نشدن و رها كردن به حال خود م يمعنا آيد، يم« عن»با حرف اضافه  يگرداندن است، اما وقت يرو ،اعراض يمعنا - ۳۴
ترك  )«اعراض»تا از آنان  دهند يسوگند م ديكه از جهاد برگشت يمنافقان شما را، هنگام»: سوره توبه آمده است ۲۴ هيهمچنانكه در آ
 ( .فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ مْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ سَيَحْلِفُونَ بِاللَهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُ)« ...دياعراض كن زيشما ن د،يكن (مذمت و انتقاد

شده و به زور و زود و  دهياز عجله آفر ي، آدم«خلق االنسان من عجل»: ريبا زمان همراه شدن و شتاب نكردن، به تعب يعنيمنتظر بودن،  - ۳۸
و سپردن سرنوشت  نيمخالف شهيو اند يآزاد تيرعا روان،ياو به پو به تبع  امبر،يفرمان خدا به پ. مطلوبش برسد جهيبه نت خواهد يم يضربت

 .زمان است ريآنان به عمل خودشان در س



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

  ۹.است ميحك يخدا داشته باش و كافران و منافقان را اطاعت مكن كه مسلماً خدا همواره دانا يپروا امبر،يپ يا

 ۹.با خبر است ديكن يخدا همواره از آنچه م ديترد يكن كه ب يرويپ شود يم يپروردگارت بر تو وح يو آنچه را كه از سو

 .است يكاف( از مؤمنان يبانيپشت)كردن  هيتك يخدا برا( بدان كه)و بر خدا توكل كن و 

گرفتن  هنگام شدت) تان را كه و همسران( عاطفه مستقل ندارددو مركز احساس و ) در درونش دو قلب قرار نداده است چكسيه يخدا برا

 ← قرارمادر شما  ۳د،يكن يمادر خود خطاب م( تيدوران جاهل يها متاركه، با اتكاء به سنت يبرا يزيبه عنوان دستاو ،يمشاجرات زناشوئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيكه همواره در كم يياز خطرها يكي. نفس است التيو تما طانيش كيتسلط بر نفس و كنترل آن در موارد تحر يرويتقوا همان ن - ۹
از رسول خدا  نهيزم نيدر ا يمسلماً خطائ. است يمانيدشمنان و سست شدن در اهداف ا غاتيتبل اي ها هياز توص رفتنيپذ رياست، تأث نيمؤمن

او مراقبتش را  ريخط تيمسئول ژهيبه و. داد يقرار م يهشدار اله نيا ازمندين انيآدم هياو را همچون بق امبريپ يخصلت بشر اسر نزده بود، ام
 .كرد يطلب م شتريب يديتوح ريبر مس

 يبودند كه به مصلحت زمانه و برا ياز مسلمانان زبان يفيپرست است و منافقان هم ط بُت ليقبا يعني شان،ياند از كافران همان دگر منظور
گروه اول . خوردند يزده و به اصطالح نان را به نرخ روز م يماسك اسالم مانيا ياز منافع ماد يهمرنگ شدن با جماعت و برخوردار

 .سازد يبودند مطرح م يديتوح يو ضربه زدن به نهضت نوپا فيرا، كه هر دو در صدد تضع يدوم خطر درون روهو گ يرونيخطر ب

باخبر  اتياست كه از تمام جزئ يكس ريخب. است( نكره ايمعرفه ) ريخب يكويبار آن نام ن ۴۴بار در قرآن آمده كه  ۴۹« خبر» ةمشتقات واژ - ۹
 ۴) مي، عل(بار ۴) مي، حك(بار ۴) فيلط: از همه با صفات شيب رينام خب. است يرو نيها از هم تخصص ياصطالح خِبره بودن در برخ. است

، حكمت، علم، (فيلط يمعنا) يدنيد نا اتياز توجه به جزئ يخبر داشتن مطلق خدا ناش دهد يشده كه نشان م بيترك( بار ۳) ري، و بص(بار
بار  كي، و (۶۶ نمل -تفعلون )بار افعال  كي يشمرده به استثنا يبودن او را نسبت به اعمال آدم ريدر ضمن همواره خب. بودن است ريو بص

 (.۴۶رقان و ف ۹۱اسراء )اعمال ( ذنوب)و البته دو بار هم به آثار و عوارض ( ۳۱نور  - صنعوني) كارانه اير يها يساز هم ظاهر

او ( ميما از يك پشت=  يتو همچون پشت مادرم هست) «يانت كظهر اُم»: گفت به زن خود مي يرسم بود كه اگر مرد تيدر روزگار جاهل - ۳
 .گشت مي يبر زبان جار تيشد كه هنگام عصبان مي دهينام« ظهار»رسم  نيا. را بر خود حرام كرده بود
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 نيا. شما قرار نداده است( يقيحق) شما را فرزند يها فرزند خوانده زيو ن ۴(دهياست كه شما را زائ يفقط كس امادر شم) نداده است →

 .كند يم يرهبر (درست)اوست كه شما را به راه  ديگو يرا م قتيكه خدا حق يشماست در حال يگفتار زبان

شان را  و اگر هم پدران ۴تر است مناسب( يقوقدر نظام ح)نزد خدا ( وهيش) نيكه ا ديشان بخوان پدران( نام)آنها را به 
( يتوجه يب حكم در اثر نياز ا شيپ)و در آنچه  شوند؛ يشما محسوب م ۸كانيو نزد ينيبرادران د نصورتيدر ا د،يشناس ينم

آمرزنده  و خدا( ديمسئول)عمداً انجام دهد ( يقلب تيّو ن يبا آگاه)تان  در آنچه دل يول ستين يبر شما گناه د،يا خطا كرده
 .مهربان است

 كيعضو  همه)  ۱مادران آنانند( در حكم زين) است و همسران او( تر مسئول و مراقب) تر كينسبت به مؤمنان از خودشان نزد امبريپ

 ديمگر آنكه خواسته باش ۶دارند، تيمهاجران اولوبر مؤمنان و ( در سهم االرث) گريكديدر كتاب خدا، نسبت به  شاوندانيو خو( اند خانواده

 ۲.در كتاب نوشته شده است( حكم) نيكه ا ديكن ينسبت به دوستان خود احسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كرده است ديرا تهد نيسخن گفته و متخلف تيرسم ظالمانه روزگار جاهل نيدر مورد ا يشتريب ليسوره مجادله با تفص يابتدا هيآ ۴ - ۴

حقوق  عييو تض يداشته و اغلب در اختالفات مال «يتيكم»اما قسط عمدتاً جنبه  اند، كينزد گريكديبه  اريبس يقسط و عدل از نظر معنائ - ۴
 دايارتباط پ زين ياخالق زيآم بتمناسبات و روابط منصفانه و مح «تيفيك»به  ت،يكه عدل عالوه بر كم يدر حال رود، يبه كار م يماد

واژه  هيآ نيدر ا سازد، يرا مخدوش م ينظام حقوق شوند يگرفته م يرا كه به سرپرست يكه فرزند خود شمردن كسان ياز آنجائ. كند يم
ظلم را در  ينوع زيو واژه عدالت ن ستيها چندان مفهوم ن زبان يفارس يكه واژه قسط برا ياما از آنجائ. به كار رفته است« قسط»

 .شد دهيبرگز« تر مناسب»ترجمه، جمله  نيا رد كند، يم يتداع  يخواندگ فرزند

كه در هر سو مورد مسئله ارث ( ۴، و احزاب ۴ مي، مر۳۳نساء )سه بار در قرآن آمده است ( كينزد -دوست ) «يول» شهياز ر «يموال» ةواژ - ۸
كه  يا ها و باالخره بردگان آزاده شده گرفته تا عموزاده كي، از وارثان نزدكودكان و بازماندگان مطرح است يو حقوق مال راثيو م

 .دارد تيموضوع شتريحالت سوم ب هيآ نيدر ا. شدند يم كيو نزد يميبا سرپرست خود صم انوادههمچون عضو خ

و همسرانش مادران آنها  نيمؤمن روحاني پدر امبريبود، پ امدهين ديهنوز پد كننده تيحما يها كه دولت و سازمان يا لهيقب يدر نظام - ۱
سوره توبه و  ۹۹۶ هيآ. شان بودند مسئول مراقبت از فرزندان( در صورت شهادت)آنان و  كننده تيو سرپرست و حما شدند يمحسوب م

 .دهد يم مردم نشان تيهدا يو حرص او را تا حد هالكت برا روانينسبت به پ امبريپ ديو احساس عاطفه شد يدردمند يگريد اتيآ

حفاظت  يبرا هيآ نيدر ا. گرفته شود دهيناد شاوندانيموجب گردد حقوق خو ينيبا همفكران د يمانيا قيممكن است ارتباطات عم يگاه - ۶
 .دنزن يبيآس يو سبب ينسب يوندهايبه پ يدئولوژيتا اعتقادات و ا دهد يم يشاونديرا به سلسله مراتب خو تيدر ارث، اولو ياز نظام حقوق

 كند يم تيوص ايهمفكران خود ببخشد و  اياز اموالش را به دوستان  يبخش رديگ يم مياست كه شخص تصم يدر موارد زياستثنا ن نيا - ۲
 كياز  شيپس از مرگ ب تيدر وص شود يگفته م يپس از مرگ به آنها داده شود، هر چند در قرآن حدود آن مشخص نشده است، ول

 .ديبخش گرانيبه د توان يسوم اموال را نم
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معروف  امبرانيپ) ميپسر مر يسيو ع مينوح و ابراهاز تو و از ( ژهيبه و)و  ميگرفت مانيپ امبرانيپ( همه)آنگاه كه از ( آور اديبه )و 

 ۹۱.ميگرفت يمحكم ماني، و از همه آنان پ(به اولواالعزم

 .فراهم كند يعذاب دردناك( ورزان و حق پوشان نكارا)كافران  يباز پرسد و برا ۹۹شان صداقت( زانيم)صادقان را از ( خداوند)تا 

 بر شما تاختند و ما( عرب لياز قبا) يانيآنگاه كه سپاه د،يآور ادينعمت خدا را بر خود به  د،يا آورده مانيكه ا يكسان يا

 .ناستيب ديكن يو خدا همواره به آنچه م ۹۹ديديد يكه شما آنها را نم( از فرشتگان) يانيو سپاه ميبر آنها فرستادتندبادي 

ها به گلوگاه  شده و دل رهيخ( از وحشت)ها  و آنگاه كه چشم ۹۳بر شما هجوم آوردند( شهر) نيآنگاه كه از باال و پائ
 .ديكرد يم( نادرست) يهائ نسبت به خدا گمان( يهولناك طيشرا نيدر چن)بود و  دهيرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند، اما اگر  ذكر كرده ثاقيم نيا انيرا در ب ياقوال فراوان نيگرفته است؟ مفسر امبرانيبوده كه خدا از همه پ يمحكم ثاقيچه م نيا - ۹۱
 امبرانيكه خدا از پ يثاقياز م زيعمران ن سوره آل ۶۹ هيمورد، آ نيعالوه بر ا م،ياستفاده كن هيآ نيفهم ا ياز خود قرآن برا ميخواسته باش

درباره  ثاقيم نياما ا. است يبعد امبرينسبت به پ امبريهر پ ياوريو  دييدر ارتباط با تداوم سلسله نبوت و تأ ثاقيم نيكرده است، ا ادي گرفته
معضل  نيا رسد يبه نظر م باشد، يم ثاقيم نيمشمول ا زين امبريآن پ دهد ينشان م« و منك»كه جمله  يندارد، در حال يمصداق نيآخر امبريپ

 :هيكننده در دو آ نييبه تفاوت تع ديحل كرد؛ نگاه كن ثاقيدو م نيرا بتوان با توجه به تفاوت ا
 ...وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبِيِينَ مِيثَاقَهُمْ -۹... وَإِذْ أَخَذَ اهللُ مِيثَاقَ النَبِيِينَ -۹
 ثاقياو را درك كند، اما م اتشيكه در زمان ح ياست، البته در صورت يبعد امبريپ تيعمران آمده، حما سوره آل ۶۹ هيكه در آ يثاقيم

 .در مصائب و مشكالت يداريدر ابالغ رسالت و صبر و پا امبرانيانجام صادقانه تعهدات خودِ پ ياست برا يسوره تعهد نيمربوط به ا
 .دهد ينشان م( أَخَذَ اهللُ - أَخَذْنَا)، و هم تفاوت فاعل (مِيثَاقَهُمْ: در)هُم  ري، هم ضم(در مِنَ النَبِيِينَ)« مِن»نكته را، هم حرف  نيا

روز . كنند ياند خالصانه و صادقانه عمل م آورده مانيهستند كه به آنچه زباناً ا يكسان نيصادق. نديگو يانطباق ادعا با عمل را صدق م - ۹۹
 (.شوند يم مند شان بهره از صداقت نياست كه صادق يروز نيا - ۴مائده ) گردد يفقط صداقت است كه سودمند واقع م زين امتيق

و  نهيمد نيتوسط ائتالف احزاب مخالف اسالم، متشكل از مشرك نهيمحاصره مد يبه ماجرا يو مقدمات ياست اجمال يا اشاره هيآ نيا - ۹۹
 .پرداختند نهيكردن مسلمانان به محاصره مد كن شهير يبرا «ريالنض يبن» انيهودي قيو تشو كيكه به تحر نانياز صحرانش يمتعدد ليقبا

 .تاخته بودند نهيمد يبه سو گريد ينواح اياز شمال ... و فزاره ياشجع، بن يبن م،يسُل يبن اسد، يبن لياز جنوب و قبا انيمك ورش،ي نيدر ا - ۹۳
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 .قرار گرفتند و سخت به تزلزل در آمدند شيمؤمنان مورد آزما( كه بود)آنجا 

 ۹۴به ما وعده ندادند، بيخدا و رسولش جز فر: گفتند يم دالن ماريو ب انيآنگاه كه دو رو

ماندن ) ستيشما ن يبرا يدرنگ يجا(! نهيشهر مد ينام قبل) ثربيمردم  يا: گفتند( خود انيبه همشهر)از آنها  يگروهو آنگاه كه 

 يها خانه گفتند يم. خواستند ياجازه م امبرياز پ( ترك جبهه يبرا) زياز آنان ن يو گروه! ديبرگرد( فوراً ست،يدر جبهه به مصلحت ن
 .نداشتند يقصد زينبود و جز گر حفاظ يكه ب يحالما حفاظت ندارد، در 

فراخوانده شوند، حتما ( از آن يزاريو اظهار ب نيبازگشت از د) ۹۴آورد، سپس به فتنه ورشياز اطراف شهر بر آنها ( دشمن)و اگر 
 .درنگ نخواهند كرد يو جز اندك نهند يبر آن گردن م

است  آور تيباز نگردند و عهد خدا مسئولبه عقب ( در مقابله با دشمن)با خدا عهد بسته بودند كه  نيكه قبل از ا يدر حال
 (.پاسخگو باشند ديبا)

صورت جز اندك  نيدر ا د،يكشته شدن هم فرار كرد اياگر از مرگ ( رميگ)تان ندارد،  به حال يهرگز فرار سود: بگو
 (.ستيماندن ن يجا ايدر هر حال دن)شد  ديمند نخواه بهره( ياز زندگ) يزمان

 ريكند؟ آنها به غ يقصد رحمت ايبر شما داشته  يآنگاه كه اراده عقوبت دارد؛ يشما را در برابر خدا نگه م يچه كس: بگو
 .افتينخواهند  ياوريو  اري چيخدا ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دنديد يدر وعده خدا نم قتيحق كه جز صدق و ۹۹ هيدر آ نيراست نيالعمل مؤمن با عكس ديكن سهيالعمل را مقا عكس نيا - ۹۴

است، ( ۹۹۱بقره  -اكبر من القتل )و بزرگتر از كشتن ( ۹۲۹بقره  -اشد من القتل )تر از كشتن  قرآن سخت ريكه به تعب يا«فتنه»منظور از  - ۹۴
ستمگران و اخراج مخالفان  طلبانه تيبه تسلط تمام ياست كه منته يو راه و رسم زندگ نيانتخاب د يمردم برا يو آزاد اريهمان سلب اخت

 .دينگاه كن ۲۹، و نساء ۹۱سوره انفال، عنكبوت  ۱۳ هيبه بعد سوره بقره، آ ۹۲۹ اتيبه آ. گردد يم اريو د هراز ش
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( مسلمان خود)را كه به برادران  يكسان زيو ن كنند يمنصرف م( را از رفتن به جهاد نيمؤمن)از شما را كه  يخدا كسان ديترد يب
 .شناسد يم روند يبه جنگ نم( يزمان)و خود جز اندك  ديائينزد ما ب: نديگو يم

در  -ينيب يفرا رسد، آنها را م( آور جنگ لحظات خوف)و چون ترس  ورزند، يبُخل م( از سعادت شركت در جهاد)آنها بر شما 
درست همچون ، (فرار كنند تا ننديتو را دور بب خواهند يم يگوئ) نگرند يبه تو م -گردد يم( از ترس در حدقه)شان  كه چشمان يحال
 ميدر كسب غنا صانهيشود، حر يسپر( جنگ)ترس  يحال وقت نيبا ا! شده باشد يلكه وحشت مرگ بر او مستو يكس

خدا ( ها يدو روئ نيبا چن)پس  اند، اوردهين مانيا( يبه راست)آنها . كنند يبا شما برخورد م دار شيبا زبان ن ۹۸،يروزيحاصل از پ
 .بر خدا آسان است نيگردانده كه ارا تباه ( زشانيشرك آم)اعمال 

دوست دارند ( وحشت زدگان نيا)اند و اگر آنها باز گردند،  نرفته( نهيمهاجم از اطراف مد يها گروه)هنوز احزاب  پندارند يم نهايا
شما بودند جز  انياگر هم در م! دنديپرس ياخبار شما را م( و از دور)بودند ( امن يا هيدر حاش) نانينش هيباد انيدر م كاشيا

 (.ديتأسف نخور شان امدنيهم از ن يليخ) دنديجنگ ينم ياندك

داشته و  باور نيكه به خدا و روز بازپس يكس يبرا( البته) كوست،ين يشما سرمشق يدر رسول خدا برا( اما در جهت مقابل)
 .كند ادي اريخدا را بس

 است كه خدا و يا همان وعده( باطل در برابر حق يروهاين جيبس) نيا: گفتند دند،ياحزاب را د( سپاه مهاجم) كه يو مؤمنان هنگام
 ۹۶.فزوديآنان ن ميو تسل مانيجز بر ا( ائتالف و تهاجم دشمن) نيو ا! راست گفتند خدا و رسولش( چه) و ۹۱رسولش دادند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منفعت و ) «ريخ»را با كلمه  يروزيپ متِيبُعد از امتحان باشد و غن كي انگريوصف كرده تا ب« خوف»جنگ را با كلمه  ات،يآ نيدر ا - ۹۸
 .و شرّ است ريدر خ يامتحانات آدم. كه نشان دهنده بُعد مقابل آن است( راحت

 ۹۹ هيدر آ نيالعمل منافق با عكس ديكن سهيمقا - ۹۱

 .دهد يمجاهد سراغ م نياوصاف را از مؤمن نيهم كند، ياز نبرد احد را بازگو م يعمران كه تجربه مشابه سوره آل ۹۱۴تا  ۹۸۲ اتيآ - ۹۶



 

  (۰۰)احزاب   سوره    54
 

از آنها عهد  يپس بعض ۹۲دند؛يبسته بودند صداقت ورز مانيهستند كه بر آنچه با خدا پ يمردان( آزاد) ن،يمؤمن انياز م
 .نكردند يليتبد چيه( با خدا مانيعهد و پ رييجانبازان در تغ نيا)در انتظارند و  يو برخ( در راه حق جان باختند)رساندند  انيبه پا شيخو

اگر  -را  انيپاداش دهد و دو رو( مانيدر عمل به ا)شان  تا خدا صادقان را به خاطر صداقت( است نيهم يبرا يابتالئات نيچن)
 .بر آنان بازگردد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است( در صورت توبه و با آمرزش) ايعذاب كند  -(كند جابيا تشيمش)بخواهد 

( نهيمد)از اطراف  دند،يمطلوب نرس جهيمحاصره به نت نيدر ا نكهياز ا نيخشمگ دند،يرا كه كفر ورز يكسانو خدا 
 .است ريشكست ناپذ رومنديكرد و خدا همواره ن تيخدا مؤمنان را از جنگ كفا( ياري)برگرداند و 

( شان مستحكم) ياحزاب پرداخته بودند، از برج و باروها يبانيرا كه به پشت( نهيهمجوار مد انيهودي)از اهل كتاب  يكسان( زين)و 
و  ديرا كشت يا عده( شانيها توطئه يكه در نبرد به تالف يا به گونه)هراس افكند، ( مسلمانان افتنياز قدرت )هاشان  و در دل ديكش ريبه ز
 ۹۱.دياسارت گرفت هرا ب يا عده

به شما واگذاشت و خدا بر هر  ۹۹د،ينگذاشته بود يرا كه بر آن پا( يگريد) نيزم زيشان و ن و سراها و ثروت نيو سرزم
 .است( گذار نظام)توانمند  يكار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است دنيرا تحقق بخش مانيا ينه فقط راست گفتن، بلكه راست عمل كردن و ادعا دن،يمنظور از صداقت ورز - ۹۲

با  زيآم توطئه يو همكار انتيبا مسلمانان، راه خ يمانيپ كه با وجود هم نهيمد هيهمسا انيهودياز  يا لهياست به نبرد با قب يا اشاره هيآ نيا - ۹۱
 .دور سازند نهيمد يگيدشمن بالقوه را از همسا نيا نيپس از دفع متجاوز گرفته و مسلمانان را ناچار ساختند شيدشمن را در پ

 .كوچ كنند يتر دادند به منطقه امن حيخود، ترج نيد هم رومندين لهياست كه پس از شكست قب انيهودياز  يگريد ليمنظور قبا - ۹۹

 



 

 55               قرآن حكیم 
 

، (ديآن هست يدلباخته زرق و برق و ظواهر مادّ) ديخواه يآن را م يها نتيو ز ايدن يزندگ ۹۹اگر واقعاً: به همسرانت بگو امبر،يپ يا
 ۹۳.رها سازم( رانهيساده و فق يزندگ نياز ا)شما را  يو خوش يمندتان كنم و به خوب بهره ديائيب

بس  يشما پاداش كوكارانين يخدا برا( ديمطمئن باش)پس  د،يآخرت هست ياش و سرا و اگر واقعاً خواهان خدا و فرستاده
 .بزرگ آماده كرده است

به مراتب و انتظار  كه در جامعه دارد يا بازتاب گسترده ليبه دل) ۹۴گردد يآشكار يكار هر كه از شما مرتكب زشت امبر،يهمسران پ يا

 ۹۴.كار بر خدا آسان است نيعذاب او مضاعف خواهد بود و ا( خدا وجود دارد امبريتان از پ و شناخت يآگاه ليكه از شما به دل يشتريب

كند، پاداش او را  يا ستهيو عمل شا( دياز تكبر به تواضع گرا)كند  يهر كه از شما نسبت به خدا و رسولش فروتن( زيمتقابالً ن)و 
 .ميا فراهم كرده ۹۱بزرگوارانه ياو رزق يبرا( در بهشت)و  ۹۸داد ميدو بار خواه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را در  تيو شكل گرفتن شخص افتني «نيتكو»فعل، استمرار و  نيهم كامل است، ا« كُنْتُنَ»بدون فعل « إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا» ةجمل - ۹۹
و با تمام « واقعاً» راگ: پرسد يم يو موقت آن ممكن بود داللت كند، گوئ ياتفاق انيبود، بر ب امدهيفعل ن نياگر ا. دهد يان منش ياطلبيدن

 ...ديدار يتمنائ نيوجود چن
ان يآن مع يهود و توزيبر قبائل  يروزيرسد غنائم حاصله از پ ي، به نظر ميات قبليه با آين آيوند ايات و پيدر ضمن از نظر تناسب آ

امده و ين غنائم به خانه رسول خدا نياز ا يزيد آورده بود كه چرا چيت پديزنان اهل ب يبرخ يه را براين انتظار و گاليازمندان جامعه، اين
  .هستند ين امكاناتيآنها با وجود همسر رهبر جامعه بودن، محروم از چن

 نيمورد آن در هم ۴)بار در قرآن تكرار شده  ۱واژه كه  نيا. است اريو اخت يبا آزاد ي، رها كردن«سَرَحَ» ةشياز ر« أُسَرِحْكُنَ»فعل  - ۹۳
 .بدون دخالت همراه باشد يو احسان و رهائ هيبا هد ديمورد، تماماً درباره طالق است كه با كياز  ري، به غ(سوره

 يعموم يباشد، هر چند تلق اريآن بس يباطن اي يظاهر يزشت كه قباحت و شود يگفته م يفعل ايبه قول « فَحَشَ» شهيفاحشه و فحشاء از ر - ۹۴
 زين يگران. نامند يفُحش و فحشاء م زيرا ن يدروغ و بدزبان ياست، اما در زبان عرب يو زناكار يواژه عمدتاً فساد در غرائز جنس نيمردم از ا

 !باال رفته است «يفاحش»به طور  ها متيق نديگو ياز حد بگذرد، م يوقت

 .از دو برابر باشد شيبه مراتب ب تواند يم يول كنند، يمضاعف را معموال دو برابر ترجمه م - ۹۴

كه بر  يريبار به خاطر تأث نيبار نخست به خاطر عمل خود و دوم. متفاوت يلينه دو برابر، بلكه دو بار است، و هر بار به دل« مَرَتَيْن» يمعنا - ۹۸
 .و عمق آن ريثگذاشته است به نسبت دامنه تأ گرانيد

 ميواژه كر. و بزرگوارانه است زيآم احترام يانسان به صورت يو روح يجسم يازهايبلكه همه ن ها، ينه فقط خوردن م،يمنظور از رزق كر - ۹۱
 .(۳۹احزاب  ،۴، سبا ۹۸، نور ۴۱، حج ۱۴و  ۴انفال )در بهشت است  يمورد آن در وصف رزق ربوب ۸بار در قرآن آمده كه  ۹۱جمعاً 
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 يبرا يكوئين يتا الگو) ۹۶ديخدا داشته باش يپروا ديشما با. ديستين( جامعه يعاد)از زنان  كي چيشما مانند ه امبر،يهمسران پ يا

 يا طمع كند، به گونه( در شما)است  ماردليكه ب يتا كس ديناز و نرمش نده( حالت)خود  ي، پس به صدا(ديشو گريبانوان د
 .ديوئسخن بگ( يعيبه طور طب)متعارف 

 تيجاهل( دوران) يها يو همچون خودنمائ ۹۲(دياز خانه نباش رونيب يها جاذبه قرار يب) ديريآرام و قرار بگ شيخو يها در خانه
 ينواز و مردم يخودساز نفس و هيتزك) ديو زكات بده( ديريبگ يبه خدا را جد كرديرو) دينماز را بپا دار ۳۱د،ينكن يگر جلوه نيشيپ

را از  يديپل خواهد يكه خدا م ستين نيا يجز برا( و تذكرات ها هيتوص نيا يتمام. )ديفرمان بر لشو از خدا و رسو ۳۹(ديكن
 ۳۹.پاك سازد( يو نقص بياز هر ع)و شما را  ديبزدا امبريشما خانواده پ

  ← تالوت ۳۳(دهيپسند اخالق و رفتار)خدا و حكمت  اتياز آ تان يها از آنچه در خانه( يروح ينفس و آمادگ هيدر تزك قيبا توف)و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  نيمفسر. آمده است زين( نِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًاٰالرَحْمَقَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِ) ميسوره مر ۹۶ هيدر آ ه،يآ نيدر ا« إِنِ اتَقَيْتُنَ» ةمشابه جمل - ۹۶
كه اگر تقوا  يدر حال. ديباش داشتهاگر تقوا : اند گرفته و گفته هيشرط هيحرف اِنْ را در هر دو آ( است دهيقلم د نيكه ا يتا جائ)مترجمان 

 ستهيشا اي د،يشما با يعنيداشته باشد؛  هيجنبه تحكم و توص هيدر هر دو آحرف اِنْ  رسد يبه نظر م. كرد ينم دايمعنا پ يتذكر نيداشتند، چن
 (.واهلل اعلم) دياست تقوا داشته و خود را كنترل كن

 .امور خانواده تياوالد و تمش تيو آرامش از ماندن در خانه و پرداختن به ترب تياست به رضا يا هيفعل امر از قرار و ثبات، توص« قَرْنَ» - ۹۲

اما تبرّج در باب . نامند يشان برج م بودن انيآشكار و نما ليبه دل زيبلند را ن يها ستاره و ساختمان. ظهور است ياز بُرج به معنا« تَبَرُجَ» - ۳۱
 .خود است يها نتيو عرضه ز شينما يو تالش برا ليو تما ييتفعّل، خودنما

 تواند يكه دارد م يزانياوال هر كس به م دهد ينداشتند، نشان م يو درآمد يياكه در آن زمان اغلب دار يزكات به زنان، در حال يةتوص  - ۳۹
 .باشد يمطرح م شتريب يساز خود يعنينفس و رشد و نمو سالم آن است،  هيزكات كه تزك يمعنا اًيانفاق كند، ثان

كرده و بدون  هيها نقل شده تخل كه در طول قرن يثيو احاد اتيو از روا ميا دهيشن ايخود را از آنچه تاكنون خوانده  رياگر ذهن و ضم - ۳۹
نه ) امبريپ تيآن متوجه همه همسران و اهل ب يكه تذكرات انتهائ ميابي يدرم م،يگرد هيآ نيآشكار و ساده ا يمعنا ميتسل ف،يو تحر هيتوج
 .است( از آنان يبخش

از  زيآن، پره يها نتيبه ز يو دلبستگ ياطلبياز دن زيپره: آن در موارد يتيو تذكرات ترب( ۳۸تا  ۹۶ هياز آ) اتيمجموعه آ نيا اقيس
و ... نكردن و ييخود حالت ناز و نرمش ندادن، خودنما يدر برابر خدا و رسول، به صدا يبه فروتن هيتوص د،يشد هيبه تنب ديفحشاء و تهد

 يكه رو دهد ياست، تماماً نشان م امبريپ تيك شدن شما اهل بو پا يديزدوده شدن پل يتذكرات فقط برا نيا نكهيآن بر ا يانتهائ ديتأك
سالم اهلل  هميعل -دختر، داماد، و سه نوه )آنان  دگانياز برگز يا را منحصر در محدوده امبريپ تيكه اهل ب يكسان. آنهاست يسخن به تمام

 .سازند يم شهيپ پاكان پروا نيرا متوجه و منحصر به ا يچنان انتقادات واستهناخ كنند، يم( عاًيجم

دارد و داللت بر ( ينه نظر) يحكمت در قرآن، عمدتاً جنبه عمل يمعنا ست،ين يگرائ حكمت، آموزش فلسفه و ذهن ميمنظور از تعل - ۳۳
اش با  يرفتارش و مناسبات اخالق يممكن است علم و دانش نداشته باشد، ول يفرد. كند يپسندانه م خردمندانه و خدا« رفتار و منش»

سيناها با فلسفه  متفكران اوليه مسلمان، همچون ابن يحكمت متأسفانه در همان دوران آشنائ يباشد، معنا  «مانهيحك»دوست و دشمن 
 .افتي يخود منحرف شد و جنبه نظر يو قرآن يو عمل لياص ياز معنا ونان،ي
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 .است( همه حركات و سكنات شمااز )و خِبره  ۳۴جزءنگر اريمسلماً خدا بس د،يبه خاطر سپار شود يم →

فروتن، صدقه  با،ي، شك(گفتار و كردار)، راست (خدا)فرمانبردارِ  مان،ي، با ا(به حق)شده  ميمردان و زنان تسل يمسلماً خدا برا
 ۳۴.فراهم كرده است يميكننده فراوان خدا، آمرزش و اجر عظ اديدار، پاكدامن،  ، روزه(انفاق كننده)دهنده 

 ۳۸.باشد ياريآنان در كارشان اخت يفرمان دهند، برا يرا نسزد كه چون خدا و رسولش به كار يمرد و زن مؤمن چيو ه
 .فتار شده استگر يآشكار يكند، به گمراه يهر كه خدا و رسولش را نافرمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  اءيظرافت، دقت، رفاقت و مدارا، در اش يدر كلمه لطف نوع. دارد اريتفاوت بس ميفهم يدر قرآن با آنچه امروز م «فيلط» ةواژ يمعنا - ۳۴
در قرآن آمده است كه . رفتار اتيدقت و ظرافت در جزئ تيرعا اي ف،يمثل پارچه نازك و لط. داردگفتار و كردار، وجود  ايامور 

مؤكد كردند با  هيشوند، توص رياز ترس آنكه مبادا شناخته و دستگ فرستاند، يبه شهر م ديخر يكه او را برا يساصحاب كهف به ك
 .مردم ظاهر شود انيدر م ياريكامل و با مراقبت و هوش اطيبا احت يعنيعمل كند « لطافت»
و از  ناستيتان مراقب و ب اعمال يدنيد نا اتيخدا بر جزئ نكهياست، داللت دارد بر ا ريو خب فيشده خدا لط ديتأك هيآ يدر انتها نكهيا

 .مراتب آن باخبر است نيتر يپنهان
محبت و لطف به سربازان  تيهان ارتش در رعابه فرماند هيخود به مالك اشتر، توص يدر عهدنامه حكومت يحضرت عل يها هيتوص از

 .آنان يو مشكالت فرد ژهيو لطف در توجهات و ياست؛ محبت در تعهدات عموم

 يمذكر در قرآن را نوع ريغلبه ضم يمرد و زن را ذكر كرده است، كسان يبرا كسانيرشد و كمال ( عدد تمام) نهيزم ۹۱ هيآ نيا - ۳۴
 يدر زبان عرب «بيقاعده تغل»طبق . قرآن است يو قالب كالم يزبان عرب عتيامر طب نياند، اما ا كرده يتلق يجنس ضيو تبع يگرائ مرد

از جمله  ات،ياز آ ياست كه در برخ يسوء تفاهمات نيرفع چن يبرا. كنند يآن باشد، مذكر خطاب م انيمرد در م كياگر  يجمع را، حت
 .مورد نظر، هر دو جنس را مطرح كرده است هيآ

 يمصلحت اي يشكن سنت ينوع يكه فرمان خدا و رسول برا كند ياشاره م ياستثناً به مورد ست،ين يو حق انتخاب كل ارياخت يمنظور نف - ۳۸
خدا و  تياز وال يبرخوردار يبه ادعا ،ياسياز مردم به رهبران س اريحق سلب اخت ميدر تعم هيآ نيسوء استفاده از ا. عام صادر شده باشد

 .است يكالم و كج فهم فيحرت يرسول، نوع
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( يو فرزندخواندگ ياز بردگ ينعمت آزاد)بر او ( زين)بود و تو  دهيبخش( اسالم آوردن)آنگاه كه به آن كه خدا بر او نعمت ( آور اديبه )
كه  يداشت يرا پنهان م يزيو در دلت چ ۳۶همسرت را نگهدار و از خدا پروا داشته باش: يگفت يم( به اندرز) ۳۱،يديبخش

مردم ( يها سرزنش)و نگران ( پسرخوانده خود ازدواج با همسر مطلقه يآنها، برا يدر صورت جدائ ،يآمادگ ازابر)خدا آن را آشكار كرد 
برآورد و طالقش داد، او  ازشياز او ن «ديز»و آنگاه كه  ۳۲.يحال آنكه خدا سزاوارتر است كه از او نگران باش ،يبود

را از آنها  ازشانيكه ن يشان، در صورت پسر خواندگان مسرمؤمنان در ازدواج با ه يتا برا ميرا به نكاح تو درآورد
 ۴۱.است ينباشد و فرمان خدا مسلماً شدن ي، تنگنائ(و طالقشان داده باشند)برآورده باشند 

از ) انينيشياست كه در مورد پ يخدائ( يشكن)سنت( نيا) ست،يدر آنچه خدا بر او واجب كرده ن يتنگنائ چيه امبريبر پ

 (.دارد يحكمت اجتماع)اندازه و قاعده است  يبوده است و فرمان خدا رو يجار زين( امبرانيپ

 ۴۹هراسند يجز خدا نم چكسيدارند و از ه مياز او ب( فقط)و  رسانند يم( به مردم)را  يخدائ يها كه رسالت يكسان( همان)
 .است يكاف يگر و خدا در حساب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به او كرد كه  يگرفت و آنچنان مهر و محبت ياو را به فرزند امبريو پ ديبخش (ص)بود كه به همسرش محمد جهيپسر حارثه غالم خد «ديز» - ۳۱
و  افتي شيبود كه به اسالم گرا يكسان نياز اول ديز. او به مكه آمده بود، نزد او بازگردد يآزاد يكه پدرش برا يحاضر نشد هنگام ديز

در  ياو در سال هشتم هجر. كرد و به عقدش درآورد شنهاديرا به او پ نبيدختر عم خود ز امبريپ نهيدر مد. مهاجرت كرد نهيمد هبعدها ب
بعدها در جنگ  امبريپ. آمده است است كه نامش در قرآن امبريشد و تنها صحابه پ ديلشكر شه يجنگ موته با سپاه روم در نقش فرمانده

 .حضور داشتند يو انصار نامدار نيآنان مهاجر انيگماشت كه در م يسپاه يساله او را به فرمانده ۹۲فرزند  «مهاسا» ان،يبا روم يگريد

 فيرا كه وابسته به طبقه شر نبيز ن،يطرف يو نژاد ياختالف طبقات ايگو كند، يمكرر م يا هيفعل مضارع است و داللت بر توص« تقول» - ۳۶
 .كرد يرا نداشت مصراً قصد طالق م زاتيتما نيكه تحمل ا مانياز ا افتهيعزّت  دِيكرده بود و ز ينيب بود، دچار خود برتر شيقر

به خاطر  (ص)محمد يالقاء كنند كه گوئ يا به گونه اند دهيساده كوش يماجرا نيا فيبا تحر ،يحيمس اي يهوديمغرض  نيمستشرق يبرخ - ۳۲
دختر عم خود را از او غافل از آنكه ! ديپسر خوانده خود را مجبور ساخته است او را طالق دهد تا خود تصاحب نما! نبيبه ز يدلباختگ

 .تلخ، او را عقد كند يو ماجراها ديز يريگ تا پس از كام كرد ينم شنهادياش پ شناخت و اگر دلباخته او بود، به پسر خوانده يم يكودك
بود،  دهيرس ياو به شكست روح هيو به توص اش يليم يناموفق به رغم ب يكه در تجربه ازدواج يشاوندياز ازدواج با خو امبريپ ينگران اما

حال . كردند يم يبود كه ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده را همچون ازدواج با عروس مطلقه خود تلق يمردم در فرهنگ ياز داور
 .ندارد، نادرست است يمنطق يا هيكه پا يبه نظر مردم در جائ آنكه بهاء دادن

 .شاق به شمار رود فيو تكل يريگ سخت يو نوع ندازديكه شخص را به زحمت و دردسر ب شود يگفته م يو تنگنائ تيبه محدود« حرج» - ۴۱

 ت،يخوف، خش يها دارد كه برحسب موضوع و مورد، در قرآن با واژه يو علل متفاوت ها نهيترس زم. كنند يرا ترس ترجمه م تيّخش - ۴۹
و اضطراب است كه  يدل نگران يبلكه نوع ،ينه ترس معمول تيّخش. شده است انيب... وجلت، رهبت، شفقت، هول، فزع، رعب، و

 .كند يم ليآرامش را زا
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و  ۴۳است( سلسله نبوّت انيمُهر پا) امبرانيبلكه فرستاده خدا و خاتم پ ۴۹ست،ين( دياز جمله ز)از مردان شما  كي چيمحمد پدر ه
 .داناست زيخدا به همه چ

 ۴۴.اريبس يادي د،يكن اديخدا را  د،يا آورده مانيكه ا يكسان يا

 ۴۴.ديكن حيو صبح و شام او را تسب

 ي)ها يكيتا شما را از تار -( با واسطه رحمت بودن) زيو فرشتگانش ن -دارد  تيبر شما توجه و عنا( با رحمتش)اوست آن كه 

 ۴۸.دارد ژهيرحمت و نينسبت به مؤمن( خدا)برون آورد و ( يديتوح مانيا) يروشنائ يبه سو( ...جهل و شرك و كفر و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پدر واقعي هيچ يك از مردان شما نيست تا  (ص)كند كه محمد اين آيه كه پايان بخش ماجراي مربوط به زيد و زينب است، تأكيد مي - ۴۹
بر يكسان بودن وضعيت  شود، به جاي آنكه آغاز مي« ولكن»ازدواج او با يكي از زنان مطلقه شما اشكال داشته باشد، نيمه دوم آيه كه از 

سازد تا نشان دهد اين ازدواج نه رويدادي احساسي و عاشقانه، بلكه  ايشان با ديگران اشاره كند، موضوع رسالت و نبوت او را مطرح مي
 .هاي غلط جاهلي بوده است الزامي در ارتباط با رسالت و نبوت او در شكستن سنت

شود كه چگونه توقف سلسله نبوت با جريان دايمي رشد و كمال بشر قابل توجيه است و چرا  اين سؤال همواره براي كساني مطرح مي - ۴۳
هاي علميه شايد مثال مناسبي  ها و حوزه بايد ختم كننده پيامبران بوده باشد؟ مثال تحصيالت متعارف و كالسيك در دانشگاه (ص)محمد

رسد، اما تحقيقات علمي از  نامند، مرحله تحصيل مقدمات علمي در اينجا به پايان مي مي« فارغ التحصيل»گيرد  باشد؛ كسي را كه دكترا مي
 .هاي ديني نيز بيانگر همين مرحله است در حوزه« درس خارج»اصطالح . گردد آغاز مياين به بعد است كه 

بشريت در عصر نزول قرآن به سن بلوغ و آغاز عقالنيت خود رسيده است، اينك با اتكاء به آموزشهاي اوليه و استفاده از كتاب راهنماي 
 .تواند، به مدد عقل پيش رود مي( قرآن)عمل 

سيان، به خاطر سپردن چيزي در ذهن و فراموش نكردن آن است و ذكر بسيار، داللت بر ضرورت تداوم اين ياد به خاطر ذكر، مقابل ن - ۴۴
ترديدي (. ۴۹و  ۳۴، ۹۹آيات )مرتبه در قرآن تكرار شده كه سه مورد آن در همين سوره است  ۹۱ذكر بسيار جمعاً . اهميت موضوع است

ريدگار خويش باشد تا فريب شيطان و نفس اماره را نخورد و به دنياي فاني دل مبندد، اما در موارد نيست كه بنده بايد همواره به ياد آف
، (۹۱جمعه )، تجارت (۹۹۱شعراء )، اشتغال به شعر و شاعري (۴۴انفال )در هنگامه جنگ : ضرورت بيشتري دارد، مثل« ذكر بسيار»خاصي 

 (.۴۹عمران  آل)براي ايفاي مأموريت  ، آمادگي(۳۳طه )هاي روزگار  فرعون ، مبارزه با(۴۹و  ۹۹احزاب )پند گيري از پيامبر 

شود و در عمل  رسد ذكر، جنبه ذهني دارد، در حالي كه تسبيح به زبان جاري مي چه ارتباطي ميان ذكر و تسبيح موجود است؟ به نظر مي - ۴۴
عمران  سوره آل ۴۹با تسبيح همراه شده است؛ يكي آيه « كر بسيارذ»عالوه بر سوره احزاب، در دو سوره ديگر . كند اصالحي نمود پيدا مي

اي  در جامعه. باشد خطاب به موسي و هارون مي( كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا نُسَبِحَكَ كَيْ)سوره طه  ۳۴و  ۳۳خطاب به زكريا، و ديگري آيات 
يگزيني اين نام، و تسبيح بسيار، تالش براي اصالح مفاسد و آثار كه ياد و نام فرعون همه جا جاري و ساري بوده، ذكر بسيار خدا، جا

 .هاي حاصل از آن است استبداد و نابساماني

. آميز است است، نمايانگر روي آوردن توأم با توجه محبت( پشت كردن و رو گرداندن)« تولّي»كه از نظر معنائي مقابل « صلّي»واژه  - ۴۸
اي است كه با صفت رحيم  اين همان رحمت ويژه. هاي هدايت است رسوالن و نزول كتاب صلوات خدا و فرشتگانش، همان ارسال

 .باشد مختص مؤمنين مي
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 .آماده كرده است مانهيكر يآنها پاداش يو برا ۴۲سالم است ۴۶كنند، يرا مالقات م( خدا)كه او  يدر روز ۴۱درود آنان

 .يباش( به منحرفان)و هشدار دهنده ( درستكاران )بشارت دهنده  ۴۱،(يعمل يالگو)تا نمونه  ميا محققاً ما تو را فرستاده امبر،يپ يا

 ۴۹.روشن يو چراغ ۴۹او وهيخدا، به ش يدعوت كننده به سو زيو ن

 .بزرگ است اريبس( يافزون نعمات) يآنان فضل يرا بشارت ده كه از جانب خدا برا نيو مؤمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي است در حالي كه تحيّت از تحيّت را چون در زبان فارسي معادل مناسبي نيافتيم، درود ترجمه كرديم، اما درود لفظي خشك و خال - ۴۱
اين دعا سه بار در قرآن آمده و هر سه . و بقاي عمر با عزّت براي ديگران است( جسمي و روحي)، دعاي زنده ماندن (زندگي)ريشه حيّ 

 (.۴۴، و احزاب ۹۳، ابراهيم ۹۱يونس )بار همراه سالمت خواستن براي اهل بهشت است 

ما با خواندن هر صفحه، . ديدارهاي دنيائي با همنوعان نيست، مالقات با تالقي و تلقي همريشه است بديهي است مالقات با خدا همچون - ۴۶
اي از مالقاتش نائل  شويم و با تلقي اهداف او گوئي به مرتبه بلكه هر سطر كتاب، به تدريج و پله پله با منظور نويسنده كتاب بيشتر آشنا مي

آدميان به وضوح ( ۹۹ق  - حَدِيدٌ الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ)گردد  ها به تعبير قرآني تيز مي رود و بينش نار ميها ك در روز قيامت كه پرده. گرديم مي
 .گردند هائي از ربوبيت نائل مي بينند و به مالقات جلوه حقايق ايماني را مي

و دعاي طول عمر است، هر زندگي و طول  «زنده باد»اگر معناي تحيت . گردد ماهيت تحيّتي است كه به بهشتيان تقديم مي« سالم» - ۴۲
 .دهد عمري كه ارزش ندارد؛ سالمت بودن آن از هر عيب و نقصي است كه به آن ارزش مي

اند، اما به تصريح قرآن فقط خدا گواه بر اعمال  معنا كرده( شاهد بر نيك و بد رفتار بندگان)بودن پيامبر را برخي مترجمان، گواه « شاهد» - ۴۱
و  ۹۱۲ن ك به مائده )شان  و پيامبران در زمان حياتشان نيز بر آنچه دور از نظرشان بود مطلع نبودند، چه رسد پس از رحلت بندگان است

قرآن حتي از (. ۹۴۳و بقره  ۱۶حج )توان به وضوح ديد  اما شاهد بودن به معناي اُسوه و نمونه قابل پيروي را در آيات ديگري نيز مي(. ۹۹۸
 (.۴۴و  ۶، مائده ۹۳۴و  ۴۹، نساء ۱۶حج )براي ساير مردم جهان باشند ( مدل و الگوئي)سته است شاهدي مسلمانان نيز خوا

و گرنه اجازه . دهد گيرد و آن كه اجازه مي اي دو طرف دارد؛ آن كه اجازه مي كنند، اما هر اجازه را با تسامح اجازه ترجمه مي« اذن» - ۴۹
رسد، با رنگ سبز اذن  اماتي است كه در جهان مقرر داشته و چراغي است كه وقتي رهرو به آن مياذن خدا همان نظ! دهد گرفتن معنا نمي

نور و گرماي خورشيد و باران و هواي ( ۴۶اعراف )روياند  به تعبير قرآن هر زمين پاكي به اذن پروردگارش نباتش را مي. دهد عبور مي
 :به قول مولوي. سازد گيرد و استعدادهاي درون خود را آشكار مي پاك، اذن خداست، اگر خاك آلوده نباشد، اجازه رشد مي

 ابر رحمت پر ز آب كوثر است  كِشت جان را كـَش جواهر مضمر است
ال اكراه في »اين همان . يابد دعوت پيامبران نيز جز با آمادگي مردم و پذيرش قلبي آنان، كه روي ديگر سكه اذن اهلل است، تحقق نمي

 .آزادي براي انديشه استو ضرورت « الدين

مدل عملي بودن، بشارت به نيكان، هشدار به گمراهان، دعوت به سوي : اين دو آيه تمام نقش پيامبر را در پنج بند توضيح داده است - ۴۹
 .خدا، و روشن كردن راه
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 .است يور به او كافو از كافران و منافقان اطاعت مكن و آزارشان را رها ساز و به خدا توكل كن كه خدا در سپردن ام

 چيه د،يبا آنان از هم جدا شد زشياز آم شياما پ د،يهر گاه با زنان مؤمن ازدواج كرد د،يا آورده مانيكه ا يكسان يا
 نيدر ا د،يحسابش را نگه دار ديكه بخواه ستين( يسه ماه مهلت تا ازدواج بعد)عِدّه  ينگهدار يبه گردن آنان برا يتعهد

 .ديرهاشان ساز يكوئيو به ن ديمندشان كن بهره( مناسب يا هيبا هد)صورت 

توست كه از  نيميآنچه ملك  زيو ن ميبر تو حالل كرد يا محققاً ما آن همسرانت را كه مهرشان را پرداخته امبر،يپ يا
ها،  دختر عموها، دختر عمه( انيم از شاوندانتيدر محدوده خو) زيو ن ۴۳قرار داده است، ارتيكه خدا در اخت يراه غنائم جنگ

( هيدرخواست مهر بدون)كه داوطلبانه  يهر زن مؤمن( نيهمچن)و  ۴۴.اند هجرت كرده وكه با ت تيها دختر خاله ها، يدختر دائ
ما بر . مؤمنان ريتوست نه سا ژهيو( هيازدواج بدون مهر نيچن)بخواهد با او ازدواج كند،  امبريببخشد، چنانچه پ امبريخود را به پ

در )تا ( است نيا يتفاوت برا نيا) م؛يآگاه( يبه خوب)م يا مقرر داشته شان زانيآنچه درباره همسران و كن( ضرورت و حكمت)

 ۴۴.نباشد و خدا آمرزنده مهربان است يبر تو تنگنائ( اهداف رسالت شبرديپ يبرا يضرور يها ازدواج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بار در قرآن تكرار  ۹۴جمعاً ( ايد دست آورده به قدرت جنگي يا مالي به -ايد  آنچه به ملك يمين گرفته)« أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ وَمَا »جمله  - ۴۳
مملوككم، : با فعل ماضي آمده، نه وصف كنوني»(: سوره نساء ۳در تفسير پرتوي از قرآن ذيل آيه )شده است كه به شرح مرحوم طالقاني 

با آنكه به بردگي گرفتن اسيران ... رساند كه از سنن و باقيمانده جاهليت بوده تملك ايمانكم، و خبر از گذشته را مي: و نه فعل استمراري
مندانه اسالم آن روز، از مشركان مغلوب كسي به  جنگي، روش همه جائي و همگاني بود و گاهي مصلحت، در سراسر جنگهاي پيروز

ي از مهاجر و انصار به پيرو. بدر، فتح مكه، و حنين، در حدود شش هزار زن و كودك اسير شدند( هاي در جنگ. )بردگي گرفته نشد
تا سال دهم هجرت و رسول خدا، در هر جا كه توحيد پايه ... شان بود، آزاد كردند همه اسيران خود را كه جزء غنائم (ص)رسول خدا

هائي به چهره اسالم درآمدند كه از درون  تا پس از گسترش فتوحات و خالفت، كه ناخلف... رفت گرفت، بردگي و تبعيض از ميان مي مي
هاي قومي و نژادي و آزادي از مسلمانان و موحدان سلب شد و قصور خلفا و وابستگان آنان  ان جاهليت بودند، تبعيضمشرك و از مرتجع

 (.۱۹تا   ۱۱ص  ۴ج )از غالمان و كنيزان پر گرديد 

هر و ديار و خانه اند به خاطر ايمان از ش گزاري به عمل كساني است كه حاضر شده مشروط كردن ازدواج به هجرت از مكه نوعي ارزش - ۴۴
 .اند العملي است در برابر مسلماناني كه در واليت مشركين باقي مانده و كاشانه خود هجرت كنند و عكس

از قبيله « امّ شريك»برخي ديگر به نام . اي با پيامبر ازدواج نكرده است اند هيچ زني با چنين شيوه عباس گفته برخي از مفسرين مانند ابن - ۴۴
مسئله مهريه از نظر تضمين زندگي زن در صورت طالق يا . اند اشاره كرده( ميمونه، زينب و خوله)خي به او و سه زن ديگر اسد و بر بني

فوت شوهر در روزگار گذشته بسيار مهم بوده است، گويا امتياز انتساب به رسول خدا افتخار همسري با او را آنچنان سرمايه گران بهائي 
بديهي است . گذشتند، عالوه بر آن، اين اشخاص قبال يك يا دو بار ازدواج كرده بودند از مهريه مادي خود ميدانستند كه به راحتي  مي

 .كرد و اين استثنا دليلي منطقي داشت چنين شرايطي در مورد مردان ديگر صدق نمي
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داشته  ليهر كدام را كه تما يده يم يو نزد خود جا ياز آنها را كه بخواه كيهر ( تنوب) يانداز يم ريبه تأخ( امبريپ يا)
آنان و اندوه ( يخوشحال) يكار در چشم روشن نيا ست،يبر تو ن يگناه يرياگر بازپذ ،يا و از آن كه فاصله گرفته يباش

 يها آنچه را كه در دل داند يمؤثرتر است و خدا م يكن يم شان يكه به همگ يبذل توجه( مشاهده و)شان از  نخوردن
 ۴۸.باستيشك يشماست و خدا دانائ

آنان تو را به  يبائيهر چند ز ،يآنان كن نيگزيرا جا يهمسران يتوان يو نه م ستيبر تو حالل ن يزن چيه نيپس از ا
 .مراقب است زيو خدا بر همه چ ۴۱(باشد يجنگ رانياز اس)شگفت آورده باشد، مگر آن كه مملوك تو 

 افتهيصرف غذا اجازه  يمگر آنكه برا د،يداخل نشو امبريپ ۴۶(يها حجره) يها به خانه د،يا آورده مانيكه ا يكسان يا
وارد  ديبلكه هر گاه فرا خوانده شد د،ينيدر انتظار آماده شدن غذا بنش( زودتر از وقت مقرّر) آنكه يب ۴۲.ديباش( دعوت شده)

  ← و آزارد يرا م امبريشما پ( رفتار) نيكه ا د؛يد و سرگرم گپ و گفتگو نشويپراكنده گرد ديو چون غذا خورد ديشو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازد كه نوع توجهات  آگاهي از سن و سال همسران پيامبر و داليل متفاوتي كه براي ازدواج با هر يك وجود داشته است، روشن مي - ۴۸
تأخر در توجه به آنها به تشخيص و تمايل توانسته با همه آنها يكسان بوده باشد، بنابراين تقسيم اوقات و تقدم و  پيامبر از جهات بشري نمي

 .هاي ايشان موكول شده است و برنامه

. شد سوره بقره حرام شمرده مي ۹۹۹ماندند ازدواج با آنان به حكم آيه  شدند، اگر به شرك خود باقي مي ها اسير مي زناني كه در جنگ - ۴۱
اما طبيعي است كه موقعيت اجتماعي اين كنيزان . شدند معموال آزاد مي شدند، فرزندشان حتما آزاد بود و خودشان نيز اگر هم مسلمان مي

 .دار نظامات طبقاتي در همه حال يكسان نبوده است اي كه داشتند، در جامعه ميراث با سابقه

است كه متصل  يا ساده يها متعدد نداشته است، منظور همان حجره يها امروز شامل اطاق يبه معنا يمتعدد يها خانه امبرياست پ يهيبد - ۴۶
 .خود ساخته بود تياهل ب يبه مسجد برا

 .يو همه جائ ياست همگان يا هيتوص ست،ين امبريآداب معاشرت، محدود به مناسبات با پ نيا تيرعا - ۴۲
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( يرائيپذ مرتبط با) يزيچ امبريو هر گاه از همسران پ. حق شرم ندارد( انيب)خدا از  يول ۸۱در برابر شما شرم دارد( ابراز آناز ) →
 امبريو شما را نسزد كه پ ۸۹.پاكتر است نشما و آنا يدلها يبرا( وهيش) نيكه ا دياز پشت پرده درخواست كن د،يخواست

 ۸۹.در نظر خدا بزرگ است يكار نيكه چن ديو نه هرگز پس از او با همسرانش ازدواج كن ديازاريخدا را ب

 .آگاه است يزيخدا بر هر چ( كه ديمسلم بدان) ديپنهان كن اي ديهر آنچه را آشكارا انجام ده

خواهران، در برابر پدران، پسران، برادران، پسران برادران، پسران ( اگر حفظ حجاب نكنند) ستين يگناه( امبريهمسران پ)بر آنان 
 .گواه است زيكه خدا بر همه چ ديداشته باش يخدائ يو پروا(. زانيكن) شان نيميو ملك ( نيهمد)زنان 

شما  د،يا آورده مانيكه ا يكسان يدارند، ا تيتوجه و عنا امبريبر پ( توأم با رحمت كرديبا رو)خدا و فرشتگانش  گمان يب
 .ديكن ميتقد ستهيشا يو سالم ۸۳ديداشته باش تيتوجه و تبع( رغبت و طاعت كرديبا رو)بر او زين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ريفق يها كه معموال توده ن،يبه مدعو ميمال يتذكر انياز ب ياسالم در مقام زمامدار جامعه، حت امبرياست كه پ فينكته بس لط نيا - ۸۱

كجا و  يدار دمادب و هنرِ مر نيا. آنان گردد ياحتمال يدگيكه موجب رنج ديبگو يسخن داده يبودند، شرم داشته و به خود اجازه نم
 .«كوستين يا اسوه امبريپ اتيشما در خلق يبرا»كه در قرآن آمده است كه  ستين جهت ياعراب كجا؟ ب فرهنگ يخشن و ب اتيخلق

در ارتباط با موضوع  ديخانه با در خانه رسول است، قاعدتا درخواست مهمانان از همسر صاحب يرائيدر مورد پذ هيآ اقيكه س ياز آنجائ - ۸۹
 .صادق باشد زيآن ن ريدر موارد غ تواند يتذكر م نيحال ا نيبا ا. رهيدرخواست قاشق و بشقاب و نمكدان و غ: باشد، مثل يرائيمرتبط با پذ

اما اگر  رود، يهمسرانش پس از او به شمار م يبرا يتيو محروم امبريشخص پ يبرا ژهيو ازيامت يتيممنوع نيممكن است گفته شود چن - ۸۹
 نيا. ميبر يم يآن بهتر پ يبه تبعات نامطلوب اجتماع م،يكار توجه كن نيا يو به آثار و ابعاد اجتماع دهيفراتر د يموضوع را از جنبه شخص

مردم  يها از عالقه و ارادت توده ازات،يامت نيبر ا هيوابستگان به شخص رهبر، كه پس از او ممكن است با تك يكيدو طرف دارد؛  هيقض
شدن به آنها قصد قبضه كردن قدرت  كيكه با نفوذ و نزد ياستمدارانيس گريسوء استفاده كنند، د يو ماد ياسيبه قدرت س دنيرس يبرا

 يو كشته شدن دهها هزار مسلمان مثال (ع)يجنگ جمل در حكومت حضرت عل يو برپائ شهيبه عا ريطلحه و زب وستنيداستان پ. كنند
از  يقابل ذكر يها در هندوستان و امثال آن نمونه يگاند ايرينديبوتو در پاكستان و ا رينظ يب ن،يمائو در چ وهيآموز است، نقش ب عبرت

 .باشد يم يظامات موروثكننده ن يخانواده رهبران پس از فوت آنها و تداع اينقش همسر 

 ايآوردن  يرو. ميآوردن و عطف توجه است عرضه كرد يصلوات كه همان رو يدر معنا يحيتوض ۴۳ هيمربوط به آ ۴۸ يدر پاورق - ۸۳
 نهكه نشا كند يم يادآوريرا  نيصلوات خدا و فرشتگان بر مؤمن ۴۳ هيدر آ. مخالفت اوست اي رشينشانگر پذ يپشت كردن به هر كس

شده است  هيتوص زين نيتفاوت كه به مؤمن نيرا، با ا امبريخدا و فرشتگان بر پ كرديرو هيآ نيتوأم با رحمت بر آنهاست و در ا كرديرو
مؤمنان  كرديرحمت است و رو ضهبا افا يدييخدا و فرشتگان به رسول تأ كرديموجود است؛ رو يتفاوت كرديدو رو نيكنند، اما در ا نيچن

مضمون و مقصود . شود يبسنده م ،يفاتيتشر يبا سر دادن شعار ،يا هيتوص نيدر جامعه ما به چن متأسفانه .تيبا طاعت و تبع يدييبه او، تأ
اند،  كرده و بر آن صحه گذاشته دييعملكرد آن رسول را تأ يدست اندر كار هست يروهايجهان و ن دگاريآفر ياست كه وقت نيا هيآ نيا

از خدا « محمد و آل محمد يعل يهم صلاللّ»: اما ما با گفتن د،يآور يخود عمال به او رو تيو تبع دييتأ و قيبا تصد زين نيشما مؤمن
 يصلوات شانه خال قيعم يبار معنا ريآسان از ز يلفظ يو ادا يدرود خشك و خال كيدر واقع با . خودش بر او درود بفرستد ميخواه يم
 .ميكن يم
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و آخرت آنها را از رحمت خود دور  ايخدا در دن ۸۴پردازند، يخدا و رسولش م( يناخشنود)كه به آزار  يكسان گمان يب
 .كرده است ايكننده مه خوار يآنان عذاب يو برا ۸۴ساخته

بار  نهيهر آ آزارند، يشده باشند، م يمرتكب گناه آنكه يرا، ب مانيمردان و زنان با ا( خود يبا اتهامات ناروا)كه  يو كسان
 .اند آشكار را به گردن گرفته يبهتان و گناه( تيمسئول)

 آنكه  يبرا( كار) نيكه ا ۸۸كنند كيهاشان را به خود نزد پوشش: به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو امبر،يپ يا
 .و خدا آمرزنده مهربان است ۸۱.تر است مناسب رنديشناخته شوند و مورد آزار قرار نگ( يبه پاكدامن)

 شان هيدست بر ندارند، قطعاً تو را عل( بانوان يمزاحمت برا جادياز ا)پراكنان در شهر  عهيو شا ماردالنياگر منافقان و ب
 ۸۶.ندينپا( شهر نيدر ا)در جوار تو  يآنگاه جز اندك مدت م،يزيانگ يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. در مورد خدا به كار رفته است يفعل نياست كه چن يتنها مورد نيقرآن مطرح شده، ا در «تياذ»كه مشتقات كلمه  يمورد ۹۴از  - ۸۴
مقصود  انيآزار دادن او، ب زيبه خدا و ن يو خشنود تيرضا ايو نسبت دادن خشم و غضب  رديپذ ينم يرياست خدا از بندگانش تأث يهيبد

 .ها است در قالب ذهن و زبان انسان

 رسد يلعنت دور شدن از رحمت است، به نظر م يهستند، معنا يماض« اَعَدّلهم»و « لعنهم»مضارع آمده است، اما  «ؤذوني»فعل  هيآ نيدر ا - ۸۴
 .شده است دهيخدا و رسول كش ذاءيشان كه موجب محروم شدن از رحمت حق گشته، سرانجام كارشان به ا آنها با اعمال

منظور مانع شدن از كنار رفتن آن در . لباس گشادا ه تا روبنده و مقنعه و چادر و تگرفت ياختالف است؛ از روسر« جلباب» يدر معنا - ۸۸
 .وجود دارد ظرهر دو، اختالف ن ايبدن است  يها يبرجستگ ايسر  يمنظور مو ايآ نكهيدر ا. گردد نتيحركت است كه موجب ظهور ز

 نياز چن. نبود ينداشتند و پوشش هم اجبار يبودند، پوشش چندان امدهيدر ن يمانيكه هنوز به اخالق ا زان،يدر آن زمان معموال كن - ۸۱
قرآن به  هيتوص. شدند يآنان موجب م يرا برا يهائ و برزن و اراذل و اوباش سوء استفاده كرده و مزاحمت يكو انيهرزه گرا يتيموقع

 دالن ضيجدا سازند تا از مزاحمت مر يالابال زنان اي زانيرا از كن شياست تا با نوع پوشش خود، صف خو نيهم يبرا مانيبانوان با ا
آنكه جوانان  يبرا يخارج يها ستيو تور ها نيد يو ب گريد انياد روانيپ يحت ،يفقه نيبر قوان يمبتن ياسيس يها در نظام. مصون مانند
ال اكراه »: اصل ليمسلمانان به دل ريو غ زانيكن امبر،ياما در زمان پ شوند، يم يحجاب اسالم تيمجبور به رعا! نشوند كيمسلمان تحر

 يو دارا ياجبار يو حكم يا بخشنامه يفرمان يامر به جا نيا زيدر مورد زنان مسلمان ن. حجاب نداشتند تيدر رعا ياجبار ،«نيالد يف
 .آنكه خود مورد مزاحمت واقع نشوند، شكل گرفته است يزنان، آنهم برا گريخود و د تيبه اهل ب امبريپ هيدر قالب توص ،يشرع ريتعز

 فرياست كه قرآن ك يتنها مورد نيآنان است و ا يناموس يها دفع مزاحمت ياراذل و اوباش از شهر برا ديتبع يبرا يديتهد هيآ نيا - ۸۶
   ← ،يحجاب بد ياصوال در قرآن برا. كننده كيمردان و نه زنان تحر ديمطرح ساخته است، آن هم تهد حاًيامور را تلو نيدر ا يائيدن
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 .شوند يكشته م يو به سخت شوند يم ريدستگ ۸۲كنند نيهستند و هر كجا كم( خدا و مردم)مورد لعنت ( مردم سينوام نيمزاحم)

 ۱۱.افتي ينخواه يرييو هرگز در سنت خدا تغ( داشته است انيجر زين) انينيشيدرباره پ( كه)است  يسنت اله نيا

زمان )كه ساعت  ديشا يعلم آن فقط نزد خداست و تو چه دان: بگو ۱۹پرسند؛ يم( امتيزمان ق)مردم از تو درباره ساعت 

 ؟!باشد كينزد( زيوقوع رستاخ

  ۱۹آنها آماده كرده است (يهست در نظام)يسوزان برا يرا از رحمت خود دور ساخته و آتش( زيمنكران رستاخ)كافران خدا 

 .ابندي ينم( طينجات از آن شرا يبرا) ياوريو  اري چيكه در آن جاودانه خواهند ماند و ه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر نشده  يائيزات دنمجا چيه( است يآشكار به عفت عموم ينفر كه تجاوز ۴با شهادت  يعلن يمگر زنا)آن  زا شيو ب ،يحجاب يب →
 .است يدر ادوار بعد هانيفق يبشر يها يشيمعمول، مصلحت اند هاتيو تنب راتياست و همه تعز

ثقافت  ست،ين( آنها افتني)مرادف با وجد تموهم ( ۹۶ص  ۹ج  -از قرآن  يپرتو) يبه گفته مرحوم طالقان« ثـَقـَفَ» شهياز ر« ثقفوا» - ۸۲
اند  گرفته گاهيموضع و پا... آنان را هر جا و هر زمان كه. باشد يمفعول م ايفاعل  ياست كه وصف ضمن يشدن با آزمودگ رهيو چ يابيدست

و مزاحمتشان  افتندياست كه اگر آنها قدرت  نيمنظور ا يگوئ. كند يم زيرا با آن ت ريكه شمش شود يگفته م يثقاف به آهن. دينك ريدستگ
 .شود يخت مگشت با آنان برخورد س يجد

 انينيشيو عملكرد پ شهينحوه اند نياالول سنت. كند يكه در مورد خدا و بندگان صدق م شود يعمل گفته م ةويش اي هيو رو قهيت به طرسنّ - ۱۱
و  نيكرده است؛ و سنت خدا همان قوان دايهر چند كاذب و گمراه كننده، پ ،يو روش به ظاهر منطق هياست كه جا افتاده و شكل و رو

 .بوده است يجار يو در جوامع انسان يهمواره در هست كهاست  ينظامات

قرآن به  ريبه تعب امتيساعت ق. امتيق( وقوع)مثل زمان مرگ و زمان . از آن يمنظور از ساعت، مطلق وقت و زمان است، نه جزء مشخص - ۱۹
 (.۱۱نحل )چشم بر هم زدن، بلكه كمتر از آن است  كياندازه 

درباره  هياست، بق امتيدرباره زمان ق( با الف و الم)مورد آن به صورت معرفه  ۴۹در قرآن به كار رفته است، « هساع»كه كلمه  يبار ۴۶ از
 .يائيدن يزندگ امياز ا يلحظات ايها  اجل مرگ انسان

 انوسيزمان در اق يانداختن كشتسوره نازعات از سؤال مردم نسبت به هنگام لنگر  ۴۹سوره اعراف و  ۹۶۱ اتيسوره، در آ نيبر ا عالوه
 .خبر دارد امتيشده فقط خدا از زمان ق ديكرده است كه در همه حال تأك ادي يهست

 ريمقرر كرده است، همچنانكه تأث يهست يجهان برا دگارياست كه آفر ينينظام و قوان گر،يمورد و موارد د نيكردن در ا ايمنظور از مه - ۱۹
 .آثار خود را دارد قيانكار حقا بيترت نيآتش قرار داده است، به هم يسَم را در كشتن و سوزش را برا
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 ۱۴.ميكرد يمكاش از خدا و رسول اطاعت  يا: نديگو ۱۳شود،در آتش دگرگون ( قينسبت به حقا) دگاهشانيكه د يروز

 مياطاعت كرد شيخو( ياسيو س ينيد)پروردگارا، ما از مهتران و بزرگان : نديگو يم( انكار خود، به حالتِ حق به جانب هيدر توج)و 
 .آنها ما را از راه منحرف كردند( ميما مقلد و مستضعف بود)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و احوال  ها دهيو تحول دلها و د رييو تغ خوانند يرا م« ...مقلب القلوب و االبصار اي»: يمسلمانان دعا د،يع ليهمه ساله در ساعت تحو - ۱۳
 يهمه موجودات زنده، به استثنا. احسن الحال يحوّل حالنا ال:  كنند يخود طلب م يحالت از خدا نيخود را به بهتر يو اجتماع يفرد

 تواند يو عقل خداداد م اريتنها انسان است كه به موهبت اخت. دارد يآنان حالت ثابت دهيو دل و د كنند يعمل م زيفرمان مطلق غرا هانسان، ب
 .برود تر نيهم پائ يوانياز مرتبه ح ز،يبا افراط در ارضاء غرا ايو تمركز خارج و بر خود مسلط شود و  نيو با تمر جيبه تدر زياز سلطه غرا

در  يمستقل يپس ما به فرمانده. كند يم يمنف ايو انقالب مثبت ( تقلب) ي، واژگونگ(منقلب) يريذ، خود داللت بر دگرگون پ«قلب» نام
اما  م،يخودمان انجام ده ديرا با ينفسان رييتغ نيا.. است «يانقالب روح»و  «رييتغ» تيقابل اش يژگيو نيكه مهمتر ميدرون خود مجهز هست

انقالب  نيدر قرآن ا شود، يپروردگار عالم انجام م يعنيكه همه فعل و انفعاالت جهان در چارچوب نظاماتِ تنها مؤثر وجود،  ياز آنجائ
 .وجه منقلب سازد نيتر كويما را به ن يها دهيدلها و د ميخواه يم ليبه خدا نسبت داده شده است و ما از او در ساعت تحو يدرون
برخورد با  نيكه در اول يقرآن كسان ريبه تعب. دارد يدر زندگ مانيها يريبه مواجهه ما با حق و باطل و موضعگ يانقالب بستگ نيا اما
 :كنند يو انقالب واژگونه م گردد يبرم يو فطر يعياز موضع طب شان دهيدل و د رند،يگ يم بيدر برابر آن موضع انكار و تكذ قتيحق
 (۹۹۱انعام ) ...رَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَ مَرَةٍأَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَا قَلِبُوَنُ

 .دارد يو اخرو يائيدن ،يو معنو يماد يها و اقبال ما به انواع اهداف و آرمان كرديبه توجه، رو يو تحول بستگ رييانقالب و تغ نيا اما
به « آوردن يرو»و مشاهده افول همه آنها، سرانجام با  ديبه ستاره، ماه و خورش« رو آوردن»پس از توجه و  ميحضرت ابراه. نقل قرآن به

 يكه عمر زيساحران فرعون ن(. ۱۲انعام )« ...إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا»: است گفت يهمه هست نندهيآنكه آفر
 يدهايافتادند و در پاسخ تهد نيالعام ربّ ميبه سجده تسل افتند،يرا در يحضرت موس اميپ تيحقان يبودند، وقت ينظام استبداد در خدمت

 (.۹۴زخرف  ،۴۱، شعراء ۹۹۴اعراف ) ميا كرده« انقالب»پروردگارمان  يما به سو ست،ين يها، گفتند باك مرگ نيتر فرعون به سخت
 ديزيكربال و انقالب معكوس ابن سعد خوش سابقه به جبهه  دانيو شه نيبه جبهه حس( فسر جبهه دشمنا)حُرّ  يا درجه ۹۶۱ انقالب

 .است يزندگ يو شاكله و هدف انتخاب تيگرداندن، نماد شخص يهدف يخود به سو يهستند، در واقع رو يخوب يها نمونه
 يو گرنه چهره آدم. به آن است يرغبت يو ادبار، پشت كردن و ب ،يكس اي يزيآوردن به چ يفرهنگ قرآن، وجوه نماد توجه و رو در

 يعاد يامر يبه امور ماد يو مجاز يامور معنو هيها تشب در همه زبان. اعضاء بدن ندارد كه در آتش گردانده شود رياز سا يشتريگناه ب
 .است

 ينقش رفتار و مناسبات آدم يبرا يظاهر نماد نيا رسد يدر محدوده چهره او قرار دارند، اما به نظر م يچند چشم و گوش و زبان آدم هر
 يتداع رسد يبه نظر م( النار يتقلب وجوههم ف)اما گرداندن وجوه در آتش . كند يم يباشد كه به آن رو يهائ و اهداف و آرمان گرانيبا د

كه آتشِ آنچه  شوند يم داريمنقلب و ب يوقت زيستمگران ن. كه سرشان به سنگ بخورد شوند يم داريباشد كه آنگاه ب يت كسانيكننده وضع
 .به آن رو آورده بودند بچشند ايرا در دن
 (.۹۹۱شعراء )منقلب خواهند شد  يبه چه انقالب ديو ستمگران خواهند فهم( ۳۱نور ) شوند يمنقلب م ها دهيدلها و د امتيقرآن روز ق مطابق

است  امبرياست و سنّت، رفتار پ ياله نيكتاب همان نظامات و قوان. است« و سنّت كتاب»همان  ،يمنظور از خدا و رسول در امّت اسالم - ۱۴
است، آنگاه اعتبار دارد كه  دهيبه ما رس يخيدر دهها كتاب تار تيو روا ثيآنچه به نام حد. را ابالغ و به آن عمل كرده است اتيكه آ

منبع استخراج سنّت رسول، خود قرآن است و پس از آن،  نيتر مطمئن. ندارد يقداست چيكتاب موافقت داشته باشد، و گرنه ه هدر عرضه ب
 .است يو مورد توافق امت اسالم دهيبه ما رس يخياست كه به تواتر تار يا هيو رو رهيس
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 .بزرگ يتيشان كن، محروم محروم شيدو برابر عذاب كن و از رحمت خو( گمراه ساختن ما فريدر ك)پروردگارا، آنها را 

پس خدا او را از  ۱۴را آزردند، يكه موس دينباش يهمچون كسان( خودتان امبريبا پ در ارتباط) د،يا آورده مانيكه ا يكسان يا
 .كه به او زدند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود ياتهامات

 ۱۸.دياستوار بگوئ( و دهيسنج) يسخن( همواره)و  ديدر برابر خدا خود را كنترل كن د،يا آورده مانيكه ا يكسان يا

اش  تان پاك كند، و هر كس از خدا و فرستاده عوارض گناهاناعمالتان را به سودتان به سامان آورد و ( زيخدا ن)تا 
 ۱۱.است دهيرس يميعظ ياطاعت كند، به رستگار

 يناتوان ليبه دل)اما تماماً از تحمل آن  ۱۶م،يو كوهها عرضه كرد نيها و زم را بر آسمان( اريموهبت اخت)همانا ما آن امانت 

  ← ديترد يآن را بر عهده گرفت، ب( يدر روند تكامل يقبل يها يآمادگ ليبه دل)و انسان  ۱۲كردند ميسر باز زدند و از آن ب( يوجود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منافقان نسبت به پيامبر اسالم به اين آيات نگاه درباره آزار . نسبت به اين پيامبر ياد كرده است( ع)سوره صف نيز از آزار قوم موسي ۴آيه  - ۱۴
 .۴۱و  ۴۳، ۴۶، احزاب ۸۹توبه : كنيد

آميز و محترمانه به يتيمان و  اي است به گفتار محبت سوره نساء نيز آمده است كه توصيه ۲عالوه بر اين آيه، در آيه « قول سديد» - ۱۸
سديد از . ميه دارند، تا مبادا به آنها پرخاش كرده و از خود دورشان سازندمساكيني كه هنگام تقسيم ميراث، چشم به احسان صاحبان سه

آوري آب است، آنگاه به هر بستن و اصالح كردني، كه مشكلي را حل كند، گفته  به معناي بستن شكاف دو كوه براي جمع« سد»همان 
 .سدي استوار گرفتاري محتاجان را مانع شود قول سديد، گفتار صواب و محكمي است كه باطلي به آن راه نيايد و چون. شود مي

 (.بار عربستان تشبيهي از زندگي دنيا به صحاري سوزان و مرگ)، عبور از بيابان سراسر خطر و رسيدن سالمت به مقصد است «فوز»معناي  - ۱۱

مثل . كويني و براي درك و فهم ماستشان از تحمل آن، به زبان ت ها و زمين و كوهها، و امتناع آنها و بيم عرضه امانت بر آسمان - ۱۶
كند، اما  تابد و نور و گرماي خود را به همه آنها عرضه مي خورشيد كه به پهنه زمين، اعم از كوه و دشت و دريا و جنگل و جلگه مي

 .كنند امتناع مي( به طور نسبي و در مقايسه با دريا)ها از جذب و قبول آن  برخي همچون سنگ

و  نيها و زم به آسمان( و هراس ميب)« اشفاق»نسبت دادن . آنان است يوجود ياز ساختا يو آگاهانه، بلكه ناش ياراد امتناع نه نيا - ۱۲
شعور ناشناخته در جمادات بكند  ياست، ممكن است داللت بر وجود نوع واناتيمختص انسان و ح يحاالت نيكه چن يكوهها، در حال

 (.اهلل اعلم)
 : مياء جهان است كه ما از آن غافلاجز يعموم حيهمان تسب نيا

 ←  ..كِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْٰوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ وَلَ... -۴۴اسراء 
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 ۶۱.جاهل است اريظالم و بس اريبس( يميعظ ازيامت نيكردن چن عيگرفتن و ضا دهيبا ند)او  →

( ستهيو نا با ستهيانتخاب ناشا به خاطر)خدا مردان و زنان منافق و مشرك را ( سرانجام ها، نشيو در بازتاب گز ،يو حق انتخاب ارياخت نيبا چن)تا 
باشد و ( يشان در سعادت ابد و دخول ا،يدر دن شان حق، با حُسن انتخاب يبه سو)بازگشت مردان و زنان مؤمن  رندهيمجازات كند و پذ

 .آمرزنده مهربان است اخد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 با تو ذرات جهان همراز شد  بازشد يچشم بيغ از  تورا گر       →

 دل اهل حواس محسوس هست  نطق گل و نطق آب و خاك نطق
 روزان و شبان نديگو يم با تو  ذرات در عـالم نـهان ي جملـه

 ميبا شـما نـامحرمان ما خامش  ميخوش و ميريو بص ميعيسم ما
 ـديعالـم بشنو يغلغـل اجــزا  ديجان شو جانِ يسو يازجماد

 ـدتيبزدا ها ــليوسوســه تأو  دتيجمـادات آ ـحيتسب فـاش

خاك، آب، هوا، و  يكننده مواد آل كه فقط مصرف يدرخت ه،يآ نيا ريبه تعب د؛يفهم توان يسوره كهف م ۳۳ هيظلم را از آ قيدق يمعنا - ۶۱
را مسخّر و رام  يكه مسجود مالئك واقع شده و خداوند، همه هست يانسان ايآ. ندهد مرتكب ظلم شده است يا وهيباشد و م دينور خورش

محسوب ( مبالغه در ظلم)م د ظالّنداشته باش يمثبت وهيمجهزش نموده، اگر محصول عمل صالح و م اريكرده و به موهبت اخت وا يبردار بهره
 .شود ينم

پا گذاشتن  ريقرار داشته، داللت بر ز« حلم»مقابل  ،يعالوه بر نادان يدر فرهنگ قرآن زيو جهل ن كند يجهل م تيداللت بر نها زين جهول
 .كند يم اتيو نفسان زيشدن به غرا ميعقل و تقوا و تسل

 



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

از آنِ اوست، و سپاس و ( تماماً)است  نيها و آنچه در زم است كه آنچه در آسمان يخداوند ةژيو ۹شيسپاس و ستا
 .است( و آخرت اياز كار خلق در دن)و بس با خبر  مياو را سزاست و همو حك( فقط زين)آخرت  يدر سرا شيستا

و آنچه از آسمان فرو  شود ياز آن خارج م( ها چشمه قياز طر)و آنچه  رود يفرو م نيدر زم ۹(جياز آبِ باران كه به تدر)آنچه 
 .و اوست بس مهربان و بس آمرزنده ۳داند يهمه را م رود، يبه آن باال م( از بخارات كه)و آنچه  بارد يم

 بيسوگند به پروردگارم، كه از عالم غچرا، : بگو(. نخواهد بود يامتيق) ۴بر ما نخواهد آمد( امتيق)ساعت : كافران گفتند
  ←از او نيها و نه در زم آسمان نه در يا وزن ذره به( يحت زيچ چيكه ه يهمان خدائ) .آمد خواهد سراغتان به ديترد يآگاه است، ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و « مدح» نيب يحمد را حالت« مفردات راغب» ينامه قرآن لغت. وجود ندارد يدر زبان فارس« حمد»كلمه  يبرا يمتأسفانه معادل جامع و مانع - ۹
مدح شخص ممكن است به خاطر  راياز شكر است ز تر يعموم ياز مدح ول يكه حمد حالت خاص حيتوض نيبا ا. شمرده است« شكر»

 .رديگ يتعلق م ياريحمد فقط به موضوعات اخت ياست، ول يارياخت ريغ يو دوم يارياخت يباشد، كه اول شيبايز هرظوا اي دهيرفتار پسند
نعمت دهنده  تيرضا ياز آن در راستا ينعمت، به زبان آوردن و به استفاده عمل يو به احساس قلب شود يعمت انجام مفقط در برابر ن شكر

حمد  يپس هر شكر. صفات و اسماء او شيخداست و هم در ستا يها و سپاس نعمت شيكه حمد، هم در ستا يدر حال رد،يگ يتعلق م
 .ستيحمد ن يمدح است، اما هر مدح يهر حمد نيهمچن ست،يشكر ن يهر حمد ياست ول

 دهيو ناد يناسپاس)است و ضد شكر، كفر ( يگوئ بد)« ذم»ضدّ حمد، . و در شكر به نعمت او ميكن يحمد ما به حكمت خدا توجه م در
 .حمد به طور مطلق و كامل در انحصار اوست كوست،يو نقص و ن بيع يكه همه افعال خدا ب يو از آنجائ( گرفتن نعمت

و نفوذ  نيزم انيآب باران در م يجياست؛ همچون نفوذ تدر يو به آرام يجيدخول تدر يبه معنا« وَلجَ» شهياز ر( يُولِجُ اللَيْلَ: در)« ولوج» - ۹
در  ايو  ديتناوب شب و روز د نيدر هم توان يرا م تيآ نيا. گردد يشب و روز م شيدايكه موجب پ گريكديدر  يكينور و تار يجيتدر

  .است ديبه دور خود و خورش نيزم يو انتقال ياز حركات وضع يو بلند شدن شب و روز در طول سال، كه البته هر دو ناش هكوتا

 .را مطرح كرده است نيآسمان و هم زم يبه باال نيو از پائ نيتحركات از باال به پائ فيتوص نيدر ا - ۳

، وقت و زمان مشخص است كه همواره در مورد مرگ همنظور از ساع. آن آمده استبار در قر ۴۶ امتيزمان وقوع ق يبه معنا« هساع» ةواژ - ۴
 به صورت نكره آمده است( بار ۱)موارد  گريبا الف و الم معرفه و د امتيق اي
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 ۴.ثبت است( علم خدا)آشكار  ياز آن و نه بزرگتر از آن، مگر آن كه در كتاب رنه كوچكت ست،ين دهيپوش →

 ۸.مانهيكر يو رزق يآنهاست آمرزش ياند پاداش دهد؛ برا انجام داده ستهيشا يآورده و كارها مانيرا كه ا يتا كسان

 ۱.خواهند داشت يعاجز كنند، عذاب دردناك اضطراب آور( ب ما را)تا  كوشند يما م اتيآ( بيتكذ)كه در  يو كسان

منطبق بر ) قتيكه آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، همان حق ننديب يم( يبا خِرَد علم) اند افتهي يكه آگاه يو كسان

 ۶(.كند ينائل م اه ملت گريد شيو ستا يخود را به سربلند نيراست روانيپ) كند يم يو ستوده رهبر زيعز( يخدا)است و به راه ( يفطرت آدم

كه  يهنگام: دهد يكه خبرتان م ميده يآگاه يكس( يادعا)شما را به  ايآ: گفتند( گريكديبا تعجب و تمسخر به )و كافران 
 ۲داشت؟ ديخواه( زيدر روز رستاخ)نو  ينشيحتماً آفر( گريبار د) د،يشد يكامال متالش( و در خاك ديمُرد)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدو، سحر، سلطان،  ر،يضالل، نذ: مثل يصفت كه به موضوعات متنوع نيا. بار در قرآن تكرار شده است ۹۹۲جمعاً ( ناًيو مب) «نيمب»كلمه  - ۴
كننده  آشكار ايآشكار ( يمتعدّ ايالزم ) ينحو تيشمرده شده برحسب موقع« كتاب»مورد مشخصاً صفت  ۹۹نسبت داده شده، در ... بالء و
در . ن،يمب يمعنا .(۹، و دخان ۹، زخرف ۳، سبا ۹، قصص ۱۴ و ۹، نمل ۹، شعراء ۹ وسفي، ۸، هود ۸۹ ونسي، ۴۲، انعام ۹۴مائده . )است

در  ناًيسوره، كه ع نيا ۳ هيدر آ. واضح و آشكار در آن غلبه دارد يمراد باشد، معنا يهر گاه كتاب هست رسد يگانه فوق به نظر م ۹۹مورد 
و ( ۴۲انعام ) ستياز آن ن بيغا يتر و خشك چياست كه ه يتكرار شده، منظور همان كتاب علم خدا و حافظه هست ونسيسوره  ۸۹ هيآ

 (.۱۴نمل )در آن حاضر است  يبيهر غا

و بزرگوارانه  زيآم احترام يانسان به صورت يو روح يجسم يازهايبلكه برآورده شدن همه ن ها، ينه فقط خوردن م،يمنظور از رزق كر - ۸
، ۱۴و  ۴انفال )آمده است در بهشت  يمورد آن در وصف رزق ربوب ۸بار در قرآن آمده است كه  ۹۱جمعاً ( ماًيو كر) ميواژه كر. است
 (.۳۹، احزاب ۴ با، س۹۸، نور ۴۱حج 

از شدت ضعف به لرزه افتاده به كار  شيكه پا يكلمه را در مورد شتر نياعراب ا. و لرزش و اضطراب است يداريپا نا ينوع« رجز» يمعنا - ۱
اضطراب در . كند يم ليرا زا ياستحكام و استوار نيخود ا يها با وسوسه طانيبود و ثبات قدم داشت، اما ش يقو ديبا زين نيدر د. بردند يم

 .دردناك به دنبال دارد يكه عذاب هاست دنيلرزش و لغز نياز هم يانسان در روز محشر، ناش يها و لرزش گام سابروز ح

قرار  گانگانيب يو اقتصاد ياسيس «تيوال»و تحت  يردستيز« ذلتِ»، به «عزّت» يمسلمان اكثراً به جا يها امروز ملت مينيب ياگر م - ۶
به  رند،يقرار گ... و يهنر ،يصنعت ،يعلم ،ياخالق يها از نظر ارزش گر،يد يها ملت شيو ستا« حمد»آنكه مورد  ياند، و به جا گرفته

و  هفتيرفتن و ش گانگانيو دنبال عزّت ب «ديو حم زيعز»علت آن دور شدن از خداوند  شوند، يشناخته م يخشونت و خرافات و خراب
 .شدن است يخدائ ريغ يها ارزش« حامد»

و  ۴۲، اسراء ۹۴، ق ۴رعد : ديابيب ديتوان يم ريز اتيها و آ سوره، در سوره نيا ۹۱و  ۱ اتيرا، عالوه بر آ «ديخلق جد»منكران از  يشگفت - ۲ 
 .۹۱، سجده ۲۶
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كه به آخرت باور ندارند  يبلكه آنهائ( ستين نيهرگز چن)؟ !هم گرفتار جنون شده ديشا! بندد يبه خدا م يدروغ( عجب)
 .هستند يدور يدر عذاب و گمراه( خود)

( احاطه كرده و كه چگونه آنها را از همه سو) نگرند يرو و پشت سرشان است نم شيكه پ نيبه آنچه از آسمان و زم( منكران نيا) ايآ
 م؟يبار يآسمان را بر سرشان م( ابر مانند يها گدازه)از  يا پاره اي ميبر يفرو م نيدر زم( يا با زلزله)آنها را  مياگر بخواه

 ۹۱(.است يو خودساز ريدر اصالحِ مس كه دائماً) ندهيهر بنده بازآ ياست برا( عبرت)بس نشانه ( عتيطب تيامن يداريپانا) نيدر ا ديترد يب

( در استخراج معادن)ها با او  كوه يا( :ميها فرمان داد به كوه نكهياز جمله ا) ميديبخش( بزرگ) يلتيبه داود فض شيو ما از جانب خو
 (.ميبه او آموختراهكار ذوب آهن را ) ميداود نرم كرد يما آهن را براو ( او يها كيپل در انتقا) پرندگان يا( زين)و ۹۹ديكن يهمراه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توجه و توبه، داللت بر مراقبت  نياست و تكرار ا يطائبازگشت مكرر به خدا، پس از انجام هر خالف و خ يعني« انابه»اسم فاعل  «بيمن» - ۹۱
 .گردد ينفس محسوب م يداريكه ب كند يمستمر از گفتار و كردار خود م

 شود يگفته م« مَأب»مكان بازگشت  ايكما آنكه به زمان . بازگشت است يبه معنا« اَوب» شهيفعل امر از ر( جِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ اي: در)« أَوِبِي» - ۹۹
 شود يمحسوب م يكه بازگشت زيد نيبه غروب خورش. و «اوّاب» گردند يم توبه كرده و به خدا بر يپس از هر گناه وستهيرا كه پ يو كسان

آنها را داشته،  يبررس قيكه نگارنده توف نيو مفسر نيمترجم هيدارد؟ كل ياما بازگشت كوهها به داود چه معنائ. نديگو يم« آبَتِ الشمس»
درست است كه به . است ممبه ارياند كه بس او گرفته( دعا و مناجات) حيكوهها با نغمه داود در تسب يآواز هم اي يرا همصدائ فرمان نيا

فرمان خدا به كوهها  هيآ نيدر ا ي، ول(۴۴اسراء ) ميكن يآنان را درك نم حيو ما تسب كنند يم حيقرآن، همه موجودات خدا را تسب حيتصر
است  دورهمه مق يكوهها و برا شتريدر ب يامر نيصدا و انعكاس صوت مورد نظر باشد، چن ني؟ اگر طن!بازگشت به همراه داود است يبرا

 ندارد يقرآن يا هيهم پا يداود يبايو صوت ز ينواز يمربوط به ن يها و قصه گردد يمحسوب نم يلتيو فض
  بودن ( يبردار بهره) رياز قابل تسخ گريو در دو سوره د( جِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ اي)ته سوره از بازگشت كوهها به همراه داود سخن گف نيا در

 ...إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحْنَ - ۹۶ صو  ...وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِحْنَ - ۱۲ اءيانب :داود يكوهها برا حيتسب جهينت
كه ) يموجودات در نظام هست ازيو نقص و ن بيرفع ع ينقش سازنده و مثبت آنها برا يفايجز ا يزيخدا، چ يموجودات برا حيتسب
خود از انواع معادن  يدرون يداود، عرضه استعدادها يو مسخّر شدن كوهها برا باشد ينم( شود يمحسوب م دگاريآفر هيو تنز سيتقد
 .بوده است يو عمران يفاعد عيصنا ياستخراج و استفاده امثال آهن برا يبرا

و ما به خاطر  - ۶۱ اءيانب :داده است از جمله حيرا توض يمقاصد نيچن ياز معادن برا يبردار قرآن به وضوح بهره گريد يها سوره در
ذوب آهن  زيسبا ن ۹۱ هيآ نيهم در ...تا از خشونت جنگ مصونتان دارد ميرا آموخت( يجنگ)شما به او صنعت ساخت زره ( حفاظت از)
 .شده است ديزره تأك يها اندازه حلقه تيشمرده و بر دقت نظر و رعا ريگشاد و فراگ يها ساخت زره يبرا يرا راهكار( أَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ)
كه در  حيتسبو  رياستفاده از كلمات تسخ يبه جا) دهد يم« بازگشت» يسوره كه معنا نيدر ا« أَوِبِي»علت استفاده از كلمه  حيتوض ماند يم

 كنند ياستفاده م نيبا طول موج مع يامروز از امواج صوت يايكشف معادن نفت و فلزات در دن يبرا ميدان يم(. و ص آمده اءيانب يها سوره
 يبا صدا مانيداود و سل يآشنائ ميدان يم يطرف از .برند يم يآن پ تيو كم تيفيمعادن و ك زانيبه عمق و م يامواج صوت «بازگشت»و از 

كه  يمردم، بوده است؛ و چه بسا با علم هياز بق شيآنها، ب يشنوائ يرويالعاده ن و قدرت فوق تيپرندگان و مورچگان، داللت بر حساس
 (.واهلل اعلم)ابند ي يآگاه ينيرزميز يها هيانعكاس اصوات، از ال افتياز در توانستند يخداوند به آنها آموخته بود م
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 يروهايبه ن)و  ۹۹تناسب و اندازه كن تيآنها رعا( حلقه)بساز و در بافتِ ( ريتمام تنه و فراگ)بلند  يها زِرهكه ( ميو به او الهام كرد)

 ۹۳.مينايب ديكن يمن به آنچه م كه مطمئناً ديگرانه عمل كن اصالح( مياز فساد قدرت هشدار داد زياو، در پره رويپ ينظام

 ← نيمهار ا) ۹۴ماه بود كيماه و شامگاهش  كيكه بامدادش ( ميساخت يبردار قابل بهره)باد را ( معادن،عالوه بر ) مانيسل يو برا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ )ها، صنعتي دقيق است كه خدا به داود الهام كرده بود  هاي زره در يقه و آستين و ساير قسمت رعايت تناسب و اندازه حلقه - ۹۹
ين امر هم(. همچون تير و نيزه)است نه ابزار تهاجمي ( زره)نكته ظريفي كه در اين تعليم وجود دارد، آموزش ابزار دفاعي (. لَبُوسٍ لَكُمْ

 .تأكيد ديگري است كه جنگ در اسالم فقط در شكل دفاعي آن مشروعيت دارد

اين جمع ظاهرا ارتش . جمع است« تعملون»و « اعملوا»مخاطب نيمة اول سوره حضرت سليمان است، اما مخاطب نيمه دوم به دليل افعال  - ۹۳
 .تواند مخاطب هميشگي و عام هم باشد همچنين مي. كردند مي سازي اقتدار بيشتري پيدا اند كه با استفاده از صنعت زره سليمان

همين سوره، دو اشاره ديگر  ۹۹اند، اما در قرآن عالوه بر آيه  اين شرح و تفسير همگاني و معروف است و اغلب مفسرين نيز چنين گفته - ۹۴
 :شود به موضوع پي برد ها شده است كه از مجموع آنها بهتر مي هم در برخي سوره

 مِينَوَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ عَاصِفَهً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِ شَيْءٍ عَالِ - ۶۹بياء ان
برداري سليمان قرار داديم كه به فرمان او به سوي سرزميني كه در آن  را قابل بهره( جريانات شديد طوفاني)و ما تندباد 

 .يافت و ما به هر چيزي آگاه بوديم جريان مي( منطقه شامات)داديم  بركت
 مْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِيحَ تَجْرِي بِأَ - ۳۸ص 

از  يرياساط يها يپرداز كه در قصه)باد  يرويبه ن مانياز حركت خود سل يسخن اتيآ نياز ا كي چيدر ه شود، يكه مالحظه م همانطور
كه سرعت وزش آن معادل  يطوفان يدر مهار تندبادها مانيسل يبلكه از توانائ ست،ين يخبر!( كرد يكه نشسته بر آن پرواز م مانيفرش سل

 رسد يذكر جداگانه حركت در بامداد و شامگاه، به نظر م. بوده، سخن گفته شده است( فرد كي قيطر يط اي) ميالماه حركت باد م كي
جوّ  يكه از اختالف انبساط هوا( يا قاره ريغ) يا و منطقه يمحل يبادها ميدان يباد باشد و م انيجر( متناوب) يار و طوفاننشانه حركت دوّ

 ريكنند، همان مس يرا ط كماههي يريمعكوس دارند و اگر در بامدادان مس يريدر صبح و شام مس د،يآ يبه وجود م ديدر اثر تابش خورش
  .ردندگ يرا در دوران معكوس برم

كرده و توانسته  دايپروردگار پ قيتوان مهار تندبادها را به توف ،يبه الهام و آموزش اله مانيكه سل شود يالذكر استفاده م فوق هيهر دو آ از
را  يريچشمگ يخود آبادان يعمران يها برنامه ريروان ساختنش در مس يكاستن از سرعت و به آرام ،يعيطب يانرژ نياز ا يبردار بود با بهره

اما در اصل آن  ست،يما معلوم ن يمهار، امروز برا نيا سميهر چند مكان. آورده بود ديپد( شامات اي) المقدس تيب زيخ بركت نيدر سرزم
 .وجود ندارد يديترد

 ۹۹۱۱ يال ۲۱۱ انهيماه) لومتريك ۴۱ يال ۳۱كنند حدود  يط توانستند يروز م كيدر طول  ادهيپ يرا كه رهروان با پا يمتوسط مسافت اگر
كه با  شود يدر ساعت م لومتريك ۹۱۱تا  ۹۴۱تندباد  نيسرعت ا م،يريساعت در نظر بگ ۸باد را  انيروز جر ميفرض كرده و ن( لومتريك

 .دارد يهماهنگ( در ساعت لومتريك ۴۱۱تا  ۹۱۱ نيب)ها  سرعت طوفان
در . بادها باشد نيته باشد و منظور فقط ذكر منطقه تحت نفوذ انداش انيو سفر آدم ريبه س يربط چيبادها ه نيا انياست ذكر جر ممكن

 وزند يكه در تمام سال م باشد يم يو جنوب يشمال مكرهيدر ن «زهيآل» يآنها بادها نيتر كه معروف وزد يم يمتنوع يبادها نيسطح كره زم
 يجنوب مكرهيو در ن لومتريك ۹۴۱۱حدود  يشمال مكرهيبادها در ن نيوسعت نفوذ ا. دهند يم ليرا تشك نيكره زم ين بادهايتر و با ثبات

 .باشد يم لومتريك ۳۱۱۱حدود ( در آن واقع شده بود مني -مانيملك سل -سبا  نيكه سرزم)
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به اذن ( اشرار متجاوز)صفتان  وياز د يو گروه ۹۴ميداد انياو جر يو مس مذاب جوشان را برا( بود يماه انرژ كي معادل يانرژ →
 تافت ياز آنها را كه از فرمان ما سر م كيو هر ( گرفته بود يشرور را در خدمت آبادان يروهاين) كردند ياو كار م پروردگارش نزد

 .ميچشاند يم( شدن؟ تهشناخ يسخت، احتماال همچون داغ كردن برا يهيتنب)سوزان  يعذاب( كرد يو فرار م ياز خدمات سازنده شانه خال)

ها و  حوض ةظروف بزرگ به اندازها،  مجسمه ۹۸،(يدفاع يو باروها  برج ايمعابد ) ها از محراب خواست ياو آنچه م يبرا( آنها) 
بندگان شكر گزار من كه  ديكن خاندان داود، عمل شاكرانه يا۹۱.ساختند يم( شده در دل سنگ يحجار) ثابت ميعظ گيد

 .اندك اند

 يا بر مرگ او آگاهشان نكرد جز جنبنده يعامل چيه م،يمقدّر ساخت مانيكه مرگ را بر سل يهنگام( همه اقتدار نيبا وجود ا)
( شده  واداشته يگاريبه ب) صفتان ويفرو افتاد، د( مانيسل كريپ)پس آنگاه كه . ديجو يم( يبه آهستگ)را  شيكه عصا( يا انهيمور)

 ۹۶(!گذاشتند يپا به فرار م) كردند يدرنگ نم يا لحظه( اعمال شاقه)عذاب پنهان خبر داشتند، در آن ( قتيحق)كه اگر از  افتنديدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مس « قِطر»اما . شود ينم يمس فلز است و به صورت چشمه جار كهيدر حال! اند ترجمه كرده ايرا چشمه مس تصور « القطر نيع» يبرخ - ۹۴
مس مذاب همچون  كهياز آنجائ. شود ياستفاده م يو در آبكار كند يم دايپ يا كه همچون آب حالت قطره شود يمذاب و گداخته گفته م

 .به كار رفته است هيآ نيدر ا« أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ» ريتعب كند، يم دايپ النيو س شانچشمه آب حالت جو
بشر مورد  هياول يها يدر ابزار ساز يخوار چكش تيو قابل ينرم لياست كه به دل انيفلز شناخته شده توسط آدم نيتر يمياحتماال قد مس

مثل برنز و  يمتنوع ياژهايفلزات آل ريبا سا بيفلز كه در ترك نياز ا. گردد يبرم حيمس الديسال قبل از م ۶۱۱۱استفاده بوده و قدمت آن به 
پوشش بناها و امثالهم  ،يساز ظروف پخت و پز، سكه، مجسمه ،يمس يها ها و ورقه در گذشته در ساخت مفتول شود، يم ختهبرنج سا

 .كاربرد گسترده دارد يبرق عيصنا در يو حرارت يكيالكتر تيهدا تيخاص ليو امروز به دل شده ياستفاده فراوان م

كه محل حرب با  نديگو يمسجد، محراب م اي نماز، شياست، از آن جهت به محل پ( جنگ)« حَربْ» شهيجمع محراب از ر« مَحَارِيبَ» - ۹۸
 .شود يگفته م بيمصون و محفوظ داشتن سربازان از دشمن محار ليو برج و باروها هم به دل ينظام يها قلعه به ايگو. است طانيش

ارتش او  يبرا ياستحكامات ساختمان نيكه همه ا دينما يم نيو شوكت حكومت او، چن ياسيس رينظ يقدرت ب مان،يبا توجه به ملك سل - ۹۱
 سيحتما تند ستيمعلوم ن زين ليتماث. دياو به شمار آ ميارتش عظ هيتغذ يبرا يابزار تواند يم زينبزرگ  يها گيبوده باشد، ظروف و د

 .باشد گريد ينمادها اي ريها، مجسمه ش سرستون تواند يها بوده باشد، تمثال م ن كاخيتزئ يبرا يهنر

و  كرد يامور نظاره م انيو بر جر ستادهيخود ا يزده بر عصا هيتك يعمران اتيعمل ايكوه مشرف بر مزرعه  ايكاخ  يدر بلند مانيسل ايگو - ۹۶
 .ساخت مرگ خود كه فرو افتاد و همه را متوجه ياو وارد گردد تا وقت يود به محل فرماندهمجاز نب يحالت بود و كس نيدر امدتها 
 يباشند، بر عصائ ريناپذ و شكست رومنديهر قدر ن ياسيس يها قدرت. آموز است قصه بس عبرت نيبه ظاهر كوچك در ا هيقض نيا ذكر

ها مانع از سقوط  تا مدت ها آن يو اقتصاد ،يارتش ،ياطالعات ،يتيامن ،يدارند كه پس از مرگ رهبر، ساختار ادار هيتك( باطل ايحق )
 سميو ماركس ديسابق سلب گرد يشورو رياتحاد جماه يستينظام كمون تيخروشچف، مشروع يها يهمچنانكه با افشاگر. گردد يم ميژر

زمان در ملت  يآگاه انهيتا سرانجام مور. ه بودتتا مدتها آن را سر پا نگه داش يتيسركوب امن يها ب و دستگاه. گ. كا ياما عصا! مُرد
 االبصار ياول ايفاعتبروا ! كشند ريرا به ز نيو استال نيلن يها ها مجسمه كرد تا با همان داس و چكش مامترا كار  نيلتسيگورباچف و 
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 ۹۲.از راست و چپ( گسترده)سبز و خرّم  يةبود؛ دو ناح( از لطف و نعمت خدا) يا هيشان آ سكونت ةسبا در منطق( قوم) يبرا

 !آمرزنده ي، و پروردگار(مصفا)باب طبع  يچه شهر د،يو شكرگزار او باش ديپروردگارتان بخور ياز روز( :ميگفت)

شان را به  كه دو بوستان سبز و خرم ۹۱ميبر آنها فرستاد يرانگريو ليگرداندند، پس ما هم س يرو( از شكر نعمت)اما آنها 
 .ميدرخت سدر مبدل ساخت يتلخ و شوره گز و مختصر اهانيبا پوشش گ نيدو سرزم

 م؟يده يم فريجز ناسپاسان را ك ايو آ ميداد فريشان ك(ها كفران نعمت) يناسپاس يآنان را به سزا نيچن نيا

و  ريو س ميآورد ديپد( پر جلوه)آشكار  يشهرهائ م،يكه در آن بركت داده بود يآنان و شهرهائ انيم( ريدر فاصله و مس)ما 
شب و روز در : ميو گفت( مياندازه نهاد نيدر فواصل مع يرفع خستگ يرا برا يمنزلگاهائ) ۹۹ميآنها مقدّر ساخت نيرا ب( راحت و امن)سفر 

 ۹۹.ديو سفر كن ريرها سيمس نيكامل در ا تيامن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ستيروشن ن يقلم به درست نيا ياست كه برا يا مسلماً حائز نكته( يَمِينٍ وَشِمَالٍ)اشاره به راست و چپ، آن هم به صورت نكره  - ۹۲
است  ينماد      كه به ظاهر مينيب يبه بعد سوره كهف م ۳۹ اتيدو باغ را در آ نيا هيشب(. نيكل سرزم يخرم يبه جا)ذكر دو باغ  نيهمچن

 . است يو واژه شِمال نماد شوم بركت در قرآن عالمت زين نيميواژه . و ضرورت انفاق به محرومان ازياز نسبت دو برابر بودن امكانات بر ن

را  يو نظام عتيطب يروهايهمه ن ينسبت داده است كه دست اندر كار( خدا= من  يبه جا)« ما» ريبه ضم هيآ نيرا در ا ليكردن س يجار - ۹۱
در زمان  شود يكه گفته م يميبا شكسته شدن سد عظ ايگو) يعيگفت طبق روال طب توان يم. دهد يكه خدا در جهان قرار داده نشان م

، اما از (واهلل اعلم)آن منطقه را با خود برده است  يزراعت زيبه راه افتاده و همه خاك حاصلخ يفكن انيبن ليس( ساخته شده بود مانيسل
 .حادثه به او نسبت داده شده است نيا روهاست،ياالسباب و عامل محرك همه ن كه خدا مسبب يآنجائ

است، اما  يعيطب يدر روزگار ما امر نيدر فواصل مع يو رفع خستگ يضرور حتاجيو ما نيبنز هيته يبرا يراه نيب يها هوجود استراحتگا - ۹۹
قدر  شهياز ر« قدّرنا»فعل . شده يمحسوب م شرفتهيالعاده پ فوق يو اجرا، كار يزير و برنامه ينيب شيپ نيچن نيشيپ يها ها و هزاره در صده

 .اشاره داشته باشد رسد يبه نظر م ينظم و برنامه رفاه نيبه هم( ازهاند)

 يشرور راهزن صفتان طانيو ش( ها جن) وصفتانيمطلق بوده و د يها در ناامن كه جاده يدر روزگار يروز شبانه «تيامن»اشاره به عامل  - ۹۹
سخن گفته  ياقتصاد يو شكوفائ يقبل از آباد تايدر آ. آن غافل بود يو مكان ياز ظرف زمان دياست كه نبا يمهم ارينكته بس كردند، يم

( تيارتباط، امن ،يآباد)سه اصل  نيا. ها شبانه، در جاده يو ذهاب، حت ابيا تيو امن( يساز جاده)« توسعه ارتباطات»از  هيآ نيشده و در ا
 .شوند يمحسوب م زيدر روزگار ما ن يرشد و توسعه اقتصاد ياصل يها هيپا
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شده و  زانيها گر شهر يوستگياز وحدت و پ) ندازيما فاصله ب يسفرها انيپروردگارا، م: گفتند( يدر عوض شكر نعمت، با ناسپاس)اما آنها 

( زيانگ عبرت) يآنها را داستان( يفروپاش يماجرا) جهيبه خودشان ظلم كردند در نت( ينظر تنگ نيو تفرقه كردند و با ا يطلب يبه جدائ ليم
 ديترد يب ۹۳(.شد يو متحد منقرض و متالش ارچهكپي يا جامعه) يپراكندگ تيبه نها ميشان كرد و پراكنده ميقرار داد گرانيد يبرا

از ضرورت استمرار صبر در  يپند يتجربه حاو نيا)در حال صبر و شكر  وستهيپ( انسان)هر  يهاست برا بس نشانه( يخيتجربه تار) نيدر ا

 ۹۴(.ستها و شكر در نعمت ها يسخت

 يروياز او پ ياز مؤمنان، همگ يو جز گروه افتيآنان را درست ( يريپذ بيفر)درباره  شيپندار خو سيهمانا ابل
 ۹۴.كردند

تا آن را كه ( ميرا قرار داد طانيدو قطب رحمن و ش انيم يريگ ميو تصم اريما موهبت اخت) ۹۸بر آنها نبود، يتسلط چيرا ه سيكه ابل يدر حال
 .نگهبان است زيو پروردگارت بر همه چ ميآن در شك است، باز شناس ةكه دربار يدارد، از كس مانيبه آخرت ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنان از سبز و  يرا به حساب خستگ رشانيدر مس وستهيپ يها يدور ساختن آباد يآن مردم برا يقرآن دعا نيو مترجم نياز مفسر يبرخ - ۹۳
 يتلق يگناه تواند يهمه انسانهاست و نم يبرا يعيطب يبوده باشد امر نياند كه اگر هم چن صحرا و هامون گذاشته دنيو هوس د يخرم

و  يمل تيهو گريكديشدن شهرها با  وستهياست؛ پ نياز ا تر قيمسئله عم رسد يبه نظر م. آن قوم شده باشد اضشود كه موجب انقر
خدا نبود  نيدر واقع ا. باشد يمستكبران م يها يطلب يخواص و جدائ يها يخواه ازيكه زائل كننده امت آورد يرا به وجود م ياشتراك منافع

به  كردند يرا م گريكديشان از  دورتر شدن شهرها يخودشان كه دعا طلبانه يجدائ التيبلكه تما ت،ساخ يرا متالش كپارچهي يا كه جامعه
 .و به شدت متفرق و از هم دور شدند دياجابت رس

درباره  زيقوم سبا آمده، از بُعد مثبت ن يدرباره ناشكر يسوره، كه از بُعد منف نيبر ا عالوه« لِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍٰإِنَ فِي ذَ»جمله  - ۹۴
( ۳۹ هيآ) يشورو ( ۳۹ هيآ)، در دو سوره لقمان (۴ ميابراه)مطرح شده است  (ع)يدر دوران حضرت موس لياسرائ يقوم بن يخيتار« صبر»

طول  يكه هر دو در تمام)مقصد  يبه سو يرو شيپ يرا برا« باد»و شكر نعمت  ايدر برابر توفان در( يباد يها)يصبر و مقاومت كشت
 .دو صفت شمرده است نينماد قابل تجسم ا( كاربرد دارد ريمس

كه  كند يرا مذمت م يبعثت نازل شده است، مردم ۹۹سوره سبا در سال  اتيكه با فاصله پنج سال بعد از آ ميسوره ابراه ۳۱تا  ۹۶ اتيآ - ۹۴
 يقرار دادن برا اوريدر شرك و  زيانحراف را ن نيا شهيكشاندند، ر يبه نابود را به كفران مبدل ساختند و قومشان يدا را با ناسپاسنعمت خ
 .است ردهخدا شم

( ۳۱، صافات ۸۴، اسراء ۹۱۱و  ۲۲، نحل ۴۹، حجر ۹۹ ميابراه)از قرآن  يگريد اتيدر آ هيآ نيرا عالوه بر ا يبر آدم سيعدم تسلط ابل - ۹۸
و به  وستهيپ طانيش تياست كه به وال ياست و تسلط او تنها بر كسان« دعوت»فقط  سيقرار داده و خاطر نشان ساخته كار ابل ديمورد تأك

 .ورزند يخدا شرك م
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 نيها و زم هم در آسمان يا به وزن ذره( آنها ديبدان يول) ۹۱.ديبخوان( نديروا كننده حاجات شما) ديا خدا را كه پنداشته ريغ يكسان: بگو
 .ستياز آنها ن (عالم ريتدب و نشيدر آفر) خدا يهم برا يبانيپشت چيندارند و ه يمشاركت چيه زيو در اداره آن دو ن ستنديمالك ن

 يسود( عملكردش مطابق حق باشد) ۹۶كه خودش اذن داده باشد يكس يدر نظام خدا جز برا( ديخوان يكه م يآنهائ)شفاعت 
منتظران مضطرب به )هاشان فرو نشست،  از دل( ساز سرنوشت يانتظار داور)هول و هراس  ي، وقت(امتيو در صحنه ق) ۹۲.نخواهد داشت

 .ريو اوست واالمقام كب ۳۱(را گفت)حق : پاسخ دهند( فرشتگان)چه گفت؟ ( ما ةدربار)پروردگارتان : نديگو( فرشتگان

( است كه نيا از ريمگر غ: )بگو دهد؟ يم يشما را روز نيها و زم از آسمان يچه كس: بگو( شوند يخدا م ريبه آنها كه متوسل به غ)
 (.و شفاعت وجود ندارد ديتوح در مسئله يا  انهيراه م)است  يآشكار يدر گمراه اي تيشما بر هدا ايما ( از يكي)و مسلماً  ۳۹خدا؟

 .ميشو ينم دهيپرس ديكن ياز آنچه شما م زيما ن ۳۹د،يشو يبازخواست نم ميا كه ما مرتكب شده يشما از جرائم: بگو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفع ضرر و جلب منفعت به  يبرابه آخرت داشتند و نه به نبوّت و امامت، در حوادث ناگوار  يمعاصر نزول قرآن كه نه اعتقاد نيمشرك - ۹۱

شان به دعا  برآورده شدن حاجات يپناهنده شده و آنها را برا پنداشتند، يم! دختران خدا زيها، كه آنها را نماد فرشتگان، و فرشتگان را ن بُت
 (۹۶ ونسي -هِ ؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَٰهَ)ما نزد خدا هستند  عانيشف نهايا گفتند يو م «خواندند يم» ازيو ن

 .آورد يبه بار م يزيغلوآم جينتا يخيبستر تار نيبه ا يتوجه يب. مطرح شده است يا نهيزم نيشفاعت در قرآن در چن بحث

. دهد ياست كه به رهرو حق، چراغ سبز و اجازه عبور م يهائ شود، همان نظامات و سنت يترجمه م« اجازه خدا»كه معموال « اذن اهلل» - ۹۶
. گردد ياستثنا به عمل خودشان برم نيا. راه باز كردن و اجازه عبور از طرف ديگر كطرف،ياذن دو طرف دارد؛ حركت مثبت از  نيبنابرا

 . كند ينم افتيدر ديكه از عهده امتحانات برآ يرا جز كس يكارنامه قبول د،ينرو يباز يدنبال پارت: ديكه به شاگردان بگويعلممثل م

شان جز پس از آن كه  شفاعت يدر عوالم باال وجود دارند، ول يفرشتگان اريو چه بس( البته: )كرده است كه حيسوره نجم تصر ۹۸ هيدر آ - ۹۲
 نيخدا، همان منطبق شدن با نظامات، فرام تيجلب رضا. دينخواهد بخش يباشد سود يدهد و از او راض« اذن»كه بخواهد  يكس يخدا برا

شدن  يواره معرف انسان. شود نيخشمگ ايتا خوشحال  ستيو بد ما ن كياز افعال ن ريپذ ريتأث يجهانِ هست دگاريو احكام اوست و گرنه آفر
 .حاالت است نيدرك و فهم ماست، و گرنه او منزه و مبرا از ا يخدا برا

حق همان . رديرا بپذ يبر انيم و راه يباز يكه پارت هيو توج ريشرح و بسط و تفس چيه يحق؛ ب! ساده و سرراست است اريپاسخ، بس - ۳۱
 .است يعملكرد هر كس افتهيتحقق  جيحساب و كتاب و نتا

 خدا پناه برد؟ ريبه غ ديمقدر شده، با يحكمت يآن، كه رو يكم و كسر ي، چرا برا ستاز جانب خدا ياصل و اساس روز يوقت - ۳۹

آنهاست و  يو داور دگاهيد هيبرچسب و پسوند، از زاو چيه يمنكران، ب« عما تعملونِ»نسبت دادن جرم به اعمال خود و بسنده كردن به  - ۳۹
 .كه انصاف داشته باشند ينيمؤثر در متقاعد كردن مخالف ارياست بس يا وهيش
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 ۳۳.بس داناست يكند كه او داور يداورما به حق  انيما و شما را گِرد آورد، آنگاه م( يروز داور در)پروردگارمان : بگو

 د،يبه من نشان ده ۳۴(ديا خدا و آنها قائل شده انيم ينسبت) ديا به خدا ملحق كرده يكانيرا كه به عنوان شر يكسان( ريتوان و تأث: )بگو
 .است ميفرادست حك ي؛ بلكه تنها اوست كه خدا(ندارند ينسبت و نقش نيآنها چن)هرگز 

( متأسفانه)اما  ۳۴م،يهمه مردم نفرستاد يبرا يا دهنده و هشداردهنده ما تو را جز به عنوان بشارت( انكارها و انحرافات نيبا وجود ا)
 .دانند ياكثر مردم نم

 رسد؟ يفرا م يكِ د،يگوئ ياگر راست م( زيوقوع رستاخ)وعدة  نيا: نديگو يم( نيمشرك)

 !ديريگ يم يشيو نه پ ديافت ياز آن نه به عقب م يا است كه لحظه يگاه روز شما وعده يبرا: بگو

 يا. ميآور ينم مانيا( تورات)از آن بوده  شيقرآن و نه به آنچه پ نيما هرگز به ا: گفتند دنديكه كفر ورز يو كسان
 گريكديبا   هك شوند، ينگه داشته م( يگوئ پاسخ يبرا)پروردگارشان  شگاهيستمگران را، آنگاه كه در پ نيا يديد يكاش م

به ( سر سپرده يلشكرها ياهيس)شده بودند  دهيكه به ضعف و ذلت كش يكسان(! اندازند يهم م را به گردن ريتقص) كنند يمجادله م
 .ميشد يما حتماً مؤمن م دياگر شما نبود: نديگو( مستكبران) كردند يم ينيب كه احساس خود بزرگ يكسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به كار رفته است، استثناً در  امتيبندگان در روز ق انياست كه همواره در قرآن، در قضاوت م« حكم»همان  يداور يمناسب برا ةواژ - ۳۳
در  امبرانيپ يكلمه حكم شده و برخ نيگزيدارد جا( مقابله با مخالف و دشمن)و گشودن گره  يروزيپ يواژه فتح كه معنا يموارد

 (.۹۹۶شعراء  - ۶۲اعراف )ند ا ندا كرده« رَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ»: داشتند خدا را با جمله نكه با منكرا يمشكالت
 يگشائ ، داللت بر گره(۱ اعراف - «نيالفاتح ريخ»از  ريبه غ)سوره در وصف خدا آمده است  نيا ۹۸ هيفتاح كه منحصراً در آ يكوين نام

 (.۹۲و  ۹۶سجده )است  دهينام« الفتح ومي» ليدل نيقرآن به هم زيرا ن امتيق يدر ضمن روز داور. كند يساختن مؤمنان م روزيخدا و پ

داشتن  ايصاحب كشف و كرامات  ،يزدي، فره ا(ظلّ اهلل)خدا  هيپسرخدا، سا: با خدا، همچون ژهيو يارتباط يبا ادعا يهمواره كسان - ۳۴
 .اند خواندهخود  نياز فرام يرويخود باز كرده و مردم را به پ يبرا يا او، حساب جداگانه تياهل ب اي امبريمطلقه از طرف خدا، پ تيوال

( ۹فرقان  -همه مردم  يبرا يا هشدار دهنده)نَذِيرًا  نيللعالم: مثل يگريدر كنار جمالت د( ريفراگ -همه مردم  يبرا)« لِلنَاسِ هًكَافَ» ةجمل - ۳۴
نبوده و  يا طقهو من يمحل امبران،يپ يةخاتم برخالف بق امبريرسالت پ دهد ينشان م( ۳۸مدثر  -تيبشر يبرا يا هشدار دهنده)نَذِيرًا لِلبَشر 

 .رديگ يها را در بر م همه انسان
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بلكه خودتان از ( ريخ) م؟يكه به شما عرضه شده بود باز داشت يتياما شما را از هد ايآ: نديمستكبران به مستضعفان گو
 ۳۸.ديبود دهيحق بر

شما، ( بندهيفر غاتيتبل) يروز شبانه يها رنگيبلكه ن( ستين نيچن: )نديگو( مستكبر) طلبان يشمرده شدگان به سرور فيضع
و چون عذاب ( ما شد يموجب گمراه) ديخواند ياو م يبرا يانيهمتا رشيو پذ( گرفتن خدا دهيو ناد يناشكر)آنگاه كه ما را به كفر 

را در گردن كافران قرار ( و شهوات آن ايبه دن يوابستگ ي)رهايكه زنج( چه سود يول) كنند يم يمانياظهار پش( يحال نيدر چن) ننديرا بب
 (.به گردن خودش است يسرنوشت هر كس) نند؟يب يجزا م كردند يم كسرهيآنچه ( ينيم عتجسّ)جز  ايآ ۳۱م،يا داده

 ۳۶نبود كه برخورداران از ثروت و قدرت نيجز ا م،يفرستاد( شان تذكر به انحرافات يبرا) يا دهنده هشدار يما در هر شهر
 .ميمنكر هست ديا آن فرستاده شده يما به آنچه برا: گفتند

 (.رسد يبه ما نم يبيآس) ميستين يو ما عذاب شدن ميشتريب( و قدرت از شما در ثروت)اموال و اوالد ( از نظر)ما : و گفتند

فراخ ( يو نظامات تيطبق مش)پروردگارم است كه رزق هر كه خواهد  نيا ديترد يب( ديا چرا خود را منشاء ثروت و قدرت گرفته: )بگو
 (.فقط دست خداست يكه روز) دانند ياكثر مردم نم كنيسازد، ول( محدود)به اندازه  ايگرداند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خود را با خدا و خدمت به خلقش و با گذشته  وندياست كه پ يو انقطاع است، مجرم كس يدگيبر ي، نوع«جُرم» يا شهير يمعنا - ۳۸
 .باشد دهيبر( يبعد يتدارك زندگ) ندهيو با آ( اتياز تجرب يريگ عبرت)

پرونده ثبت و ) يكتاب امتيو روز ق ميا را به گردن خودش گذاشته يسرنوشت هر كس: سوره اسراء آمده است كه ۹۴و  ۹۳ اتيدر آ - ۳۱
است خودت  يامروز كاف! نامه عملت را بخوان :شود يبه او گفته م. ابدي يكه آن را باز و آشكار م ميآور يم رونياو ب يبرا( يا ضبط شده

 !يباش شيوخ هيعل يگر حساب

 اميمردم از پ يها توده يرويدرد، رفاه زدگان غافل و وابسته به ثروت و قدرت، كه پ يبه اصطالح ب نيبه مرفه« تَرَف» شهياز ر «نيمُتْرَف» - ۳۶
 .شود يگفته م اندازد، يآنها را به خطر م حساب يرسوالن منافع نامشروع و چپاول ب
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 كينزد( يابد يها يو برخوردار يكماالت معنو)كه شما را به آنچه نزد ماست  ستين يزيچ( ديناز يكه به آن م)اموال و اوالد شما 
چند برابر است و آنها  يشان پاداش را در قبال اعمال يكسان نيكند كه چن ستهيشا يآورد و كار مانيكند، مگر آن كه ا

 .دخواهند بو منيا( بهشت ي)ها در غرفه

 .ما را به عجز درآورند، آنها در عذاب احضار خواهند شد( خود اليبه خ)تا  كنند يما تالش م اتيآ( انكار)كه در  يو كسان

به  اي بخشد يم يفراخ( يو نظامات تيّطبق مش)هر كه از بندگانش بخواهد  يرا برا يروز( تنها اوست كه)مسلماً پروردگارم :  بگو
عوض ) سازد يم نشيگزيهمو جا د،يانفاق كن( شما گردانده يخدا روز)از هر آنچه ( زياگر شما ن)و  گرداند يم( محدود)اندازه 

 .است دهندگان يروز نيو او بهتر( دهد يم يشتريب

 نهايا ايآ: ديبه فرشتگان گوگِرد آورد، در آن روز ( بردند يخدا پناه م ريحاجات خود به غ يكه برا)را  يكه خدا همه كسان يروز
 ۳۲شما بودند؟ عيدلباخته و مط( واقعاً)

 كردند يم ينه آنها، بلكه آنان ناشناخته را بندگ يما فقط توئ ي، موال(يداشته باش يكيشر نكهياز ا)تو  يمنزه: نديگو( فرشتگان)
 .به آنان باور داشتند شترشانيب ۴۱،(بودند زيآم و شرك يخراف يكار و ستمگر خود با اوهام و اعتقادات پنهان يرؤسا عيسرسپرده و مط)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و با  دانستند يها به آنها سپرده شده، م فرشتگان را دختران خدا، كه به تصورشان اداره عالم انسان نيهمانطور كه قبال ذكر شد، مشرك - ۳۲
 ريجلب خ اي بتيحاجات خود را، در دفع ضرر و مص پنداشتند، ياز فرشتگان م ينشانه و نماد زيها، كه آنها را ن كردن در آستانه بُت يقربان

و عبادت  فتهينه آنكه ش كردند، يمنافع خود گرفته وآنها را خرج خود م نيدر واقع فرشتگان را در خدمت تأم. كردند يو منفعت طلب م
عبادت،  يمعنا .است ليقب نياز هم نيد اءيو اول امبرانيها به پ ها و تشفع از توسل ياريبس زيهمچنانكه امروز ن. تگان باشندفرش يكننده واقع

 .اوست نيفرام رشيپذ يشدن و هموار كردن وجود برا يمعبود مينه پرستش، كه ترجمه مصطلح است، بلكه دلباخته و تسل

معاصر  نيمشرك( اند قبائل عرب نسبت داده ايافراد  يكه به برخ ينادر يصرفنظر از استثناها)واقعاً  ايآ ست؟يمنظور از عبادت جن چ - ۴۱
 يو كسان ها شهيچه اند( عابد) عيسرسپرده و مط نيپس مشرك. كند ينم دييرا تأ يتصور نيكه چن خي؟ تار!دنديپرست يرا م انيجن امبريپ

 يپندارها نيپنهان در پشت ا بكاريو پاسداران فر( جن)همان اوهام و خرافات ناشناخته شده است؟ جز  دهيجن نام هيآ نيا ربودند كه د
 و نامتعارف بودن است؟ بهيو پنهان و غر دهيجز پوش يزيجن چ يها؟ و مگر معنا و ابوجهل ها انيمثل ابوسف زيآم شرك
( جن)و پنهان  دهيپوش يكرده است؛ آنها كه مواضع ميرا به دو دسته جن و انس تقس امبرانيجبهه مقابل پ ،يكل يبند ميتقس كيدر  قرآن

 :و آشكار دارند يعلن ياند و مواضع (مأنوس)و آنها كه شناخته  كنند يدارند و منافقانه عمل م
 (.۹۹۹انعام ) ميقرار داد( با ماسك و آشكار)از جن و انس  يصفتان طانيش يامبريهر پ يبرا ديفرما يم

 (.۶۶اسراء ) اورنديقرآن را ب نيمشابه ا توانند يهم جمع شوند نم( و آشنا بهيغر نيمتخصص)اگر جن و انس  كند يم ديتأك
اند نشانشان  آنان شده يرا كه موجب گمراه( ناشناخته و شناخته شده)از جن و انس  يهمه كسان خواهند ياز خدا م انيدوزخ امتيق روز

 ← ؟!است يخاك انياست كه لگدكوب كردن مربوط به آدم نيجز ا ايآ(. ۹۲فصلت )شان كنند  تا لگدكوب دهد
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تابع عمل خودش  يسرنوشت هر كس) ۴۹داشت دينخواه گريكدي يبرا يانياز شما سود و ز چيامروز ه( يبرخالف چنان تصورات)اما 

 .ديشمرد يرا كه دروغ م يعذاب آتش ديبچش: گفت ميو به ستمگران خواه( است

كه  ۴۹(يا نه فرشته) يجز مرد( صمحمد) نيا: نديگو شود، يروشنگر ما بر آنها خوانده م اتيآ يوقت( ايدن ياما امروز در زندگ)و 
جز ( سخنان) نيا: گفتند( زين)و  ست،ين شيمنصرف كند ب دنديپرست يم شهيتان هم شما را از آنچه پدران خواهد يم

كه بر آنها  يدرباره حق، هنگام( را انكار كردند قيحقا)كه كافر شدند  يو كسان ست،ين ۴۴يا از خود ساخته ۴۳يپرداز دروغ
 .ستين يها جز سِحر آشكار حرف نيا: عرضه شد، گفتند

( شان انحرافات به شرك ونسبت )هم  يا و هشداردهنده مينداده بود رنديبگ( تيهدا)كه از آن درس  يو ما قبل از تو به آنها كتاب
 (.ميآنان را آگاه ساز كرد يم جابيرحمت و حكمت ما ا نيبنابرا) م،ينفرستاده بود شانيا يبرا

هم  ميآنچه به آنان داده بود كدهميبه  نانيپرداز شمردند، و ا دروغ( را شان امبرانيپ) زيبودند ن نهاياز ا شيكه پ يكسان
 ۴۴من چگونه بود؟ فريك( بنگر)پرداز شمردند، پس  فرستادگان مرا دروغ( يبا وجود چنان ثروت و قدرت) يول اند، دهينرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آن زمان  يبه فرض هم اگر كسان. در همه ادوارند انيمخاطب قرآن همه آدم ست،ين امبريمعاصر پ نيتنها مربوط به مشرك اتيآ نيا →
 ؟!پرست بوده باشند كه جن ديرا سراغ دار يا جامعه م،يا كه خوانده يخيدر روزگار ما و تار ايبودند، آ( آن( مصطلح يبه معنا)پرست  جن
( مأنوس) ياز پناه بردن هموطنان اي، ما در دن(۸ هيسوره جن آ) برند ياز جن پناه م ياز انس به رجال يرجال ايقرآن آمده است كه در دن در
به  انياما هرگز شاهد پناه بردن آدم م،يا دهيخوانده و شن( جلب منافع در پناه آنها اي يفرهنگ يها يودباختگخ ليبه دل) گانگانيبه ب

، ۹۳۱و  ۹۹۶انعام : ديرجوع كن ديتوان يم زين اتيآ نيدر مفهوم دوگانه جن و انس به ا شتريب يبررس يبرا .ميا نبوده ينامرئ تموجودا
 .۸، و ناس ۹۳، سجده ۹۹۲، هود ۴، جن ۳۳، رحمن ۹۶، احقاف ۹۴، فصلت ۹۱۲و  ۳۶اعراف 

 نيدر ا. از ثروت آنان يبه طمع برخوردار اياست،  نيدروغ انيخدا اياز ترس خشم و غضب قدرتمندان  ايخدا،  ريبه غ انيپناه بردن آدم - ۴۹
 .دبه شما برسانن توانند يم ينه قدرت ضرر رساندن به شما را دارند و نه سود ،يائيدن بانانيكه در آخرت آن پشت شود يم ديتأك هيآ

 ديآنان بفرستد، حتماً با تيهدا يرا برا يانتظار داشتند اگر خدا بخواهد كس نيموضوع را مطرح كرده كه مشرك نيقرآن به دفعات ا - ۴۹
 .از جانب او نائل گردد تيبه قرب خدا و مأمور توانسته ينم يمخودساخته آنان، آد يدر باورها. فرشته باشد يعني ،يربشريغ يموجود

 .دهد يرا وارونه جلوه م قتياند چون حق افك گفته زيواژگونه و منحرفانه، به دروغ ن يبازگردان. بازگرداندن است« افك» يمعنا - ۴۳

 .و اساس و بافته شده است هيپا يو ب يمن درآورد يسخنان ،«يفَرَ» شهياز ر «يافتر» - ۴۴

انكار و دست رَد زدن ( نشسته يحرف  يكه به جا رِيبا كسره نك)نسبت دادن آن به خدا . است شهيبا كلمات انكار و منكر همر «رينك» - ۴۴ 
 .شود يم يو مجازات تلق فريكه ك كند يورود به سعادت و بهشت، مطرح م يمنكران را، برا نهيخدا به س
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آنگاه با ) و ديزيخدا به پا خ يبرا يبه تنهائ ايدو نفره ( قتيبه حق دنيرس يبرا) نكهيا دهم؛ يپند م كيمن شما را فقط : بگو

زده  جن۴۸كه دوست همدم شما ديشينديب( يبا تأمل شخص ايحاكم بر جامعه، در تبادل نظر دو نفره و  زيآم برخاستن از ذلت و آزاد شدن از جوّ شرك

 .باشد يسخت نم ياز وقوع عذاب شيپ ،يا او جز هشداردهنده. ستين ۴۱(گو شانيپر)

پاداش من  ۴۶(تقوا به سود خودتان است تياطاعت از رسول خدا در رعا)خودتان است  يبرا زياز شما خواستم، آن ن يهر پاداش: بگو
 .گواه است يزيو او بر هر چ ستيجز بر خدا ن

 ۴۲.افكند يم( بر دل باطل)نهان است حق را  يرازها يقطعاً پروردگار من كه دانا: بگو

 ۴۱.گردد يباز م( اش گذشته تيبه موقع)آغازگر است و نه حق آمد و باطل نه : بگو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايد، آيا چنين  منظور اين است كه مصاحب و همدم شما كه از كودكي با او صحبت كرده و از نزديك با اخالق و كماالتش آشنا بوده - ۴۸
 چسبد؟ اتهاماتي به او مي

هاي اعصاب و روان اطالعي نداشتند، هر گونه مشكالت روحي و اختالالت رواني را به عوالمي  روانشناسي و بيماريمشركين چون از  - ۴۱
دادند و چون سخنان پيامبر اسالم از قيامت و رستاخيز و بهشت و جهنم براي آنان به كلي  نسبت مي( جن)ناشناخته و موجوداتي خيالي 

 .كردند گوئي تصور مي يعني گرفتار ماليخوليا و پريشان« زده جن»غريبه و نامأنوس بود، او را 

قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَا الْمَوَدَةَ ) «خواهم ياز شما نم ياجر كانينزد انيمن جز موّدت م: بگو»: كه يسوره شور ۹۳ هيبر حسب مفاد آ - ۴۶
 زين امبريانتظار پ وردفرزندان و محصالن است، پاداش م تيو ترب ميهمان تعل ن،يمو معل نيوالد ي، همانطور كه پاداش واقع(فِي الْقُرْبَى

: به دينگاه كن. )دشمن بودند، نبوده است گريكديها با  قرن ،يشاونديكه به رغم خو يقبائل( انيم) يو دوست يبرادر جاديجز ا يزيچ
 (۹و  ۹ شي، و قر۸۳، انفال ۹۱۳عمران  آل

منظور  ديفهم توان يآنها م سهيآمده است كه از مقا زين...( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ) اءيسوره انب ۹۶ هيدر آ« قذف بالحق» - ۴۲
زائل كند  راباطل  ند،يچ يرا برم يكيمواجهه و برخورد دادن حق به باطل و به مصاف آن رفتن است تا همچون نور كه با طلوعش، تار

 (.جاء الحق و زهق الباطل)

و  ،يكيپس آغاز و ابتدا با نور است نه تار. شود يم ياز فقدان آن ناش يكيدارد و تار يوجود قتينور حق ،يكيدر مثال نور و تار - ۴۱
از سكوت و  يوجود ظلم و ظلمت، ناش زين يدر جوامع بشر(. مگر منبع نور خاموش گردد) گردد يباشد برنم يمادام كه روشنائ يكيتار

 .شود يم دهيكنند، بساط ظلم برچ اميمتوكل و صابر و مجاهد ق ينيكه مؤمن نيپس هم. و ترسو است كار همردم محافظ يخاموش
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به ( رديخدا دستم را بگ) شوم يام و اگر هم رهبر گمراه شده شيخو انيكه به ز ستين نيمن اگر گمراه شوم، جز ا: بگو
 اريبس، (بندگان يتيهدا يازهاين ي)شنوا اريمسلماً او بس كند؛ يم ياست كه پروردگارم به من وح( يتيهدا)لطف آن 

 ۴۹.است( شان درون ياجابت دعا يبرا)كينزد

 يكينزد يداشته باشند، و از جا يزيراه گر چيآنكه ه يب ۴۹افتند، يآنگاه كه به وحشت م يديد يم( كافران را)كاش  يا
 (.است يو ذات يشان درون عامل عذاب رايز) شوند يگرفتار م

 ۴۴ابند؟يدست  ۴۳دور ياز مكان( مانيا قتيبه حق) توانند يچگونه م! ميآورد مانيا( قرآن)به آن : نديگو( يدر چنان حال)و 

را  يقتيهر حق و ندانسته دهينسنج) كردند يرها م يكيدر تار يريت ۴۴آن را انكار كردند و از دور( ايدن يدر زندگ)كه قبال  يدر حال

 (.نددكر يانكار م

با امثال آنان عمل شده  افكنده شود، همانطور كه در گذشته( يا فاصله) يحائل شان يآنان و آرزوها انيم( امتيدر روز ق)و 
 ۴۸.بودند يمنف يديدر ترد( و روز جزا زينسبت به رستاخ)آنها همواره  ي، به راست(دنديخام خود نرس يبه آرزوها چكداميكه ه)
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و نهاد نهان شده است و از همه  ريدر ضم ايبه زبان آمده  يدعاها ياست، خدا شنوا تيهر دو مبالغه و در نها بيو قر عيصفات سم - ۴۹
به همان نسبت وصال  م،يرو شياو پ يبه سو ياست، هر گاه گام كتريما مطلع است و چون از خودمان بر ما نزد يو روح يجسم يازهاين

 (ديقلم مراجعه كن نيبه نوشته اجابت دعا از هم. )اجابت همان برداشتن فاصله و مانع و حجاب است شود، يحاصل م

. استسوره تكرار شده  نيا ۴۹و  ۹۳ اتيو دو بار در آ كند ياست كه آرامش را زائل م يديدل و ترس و وحشت شد ختنيفرو ر« فزع» - ۴۹
 (.۹۱۳ اءيانب)است  دهينام« فزع اكبر»است كه آن را  امتيمورد آن مربوط به وحشت ق ۴واژه در قرآن تكرار شده،  نيكه ا يبار ۸از 

را  يو دور يكينزد( ۴۳تا  ۴۱ اتيدر آ) ديو بع بيو تكرار دوباره كلمات قر ۴۳تا  ۴۹ اتيدر آ ديو مكان بع بيمكان قر: تقابل جمالت - ۴۳
دور  نيعواقب ا نند،يب يبه بندگان است، آنها كه او را دور م كينزد اريخدا بس سازد؛ يو آخرت مطرح م ايدر دن يمتفاوت ياز منظرها

 شود يكه چشمشان باز م زيدر آخرت ن كردند، يرا انكار م قيحقا رت،يدور از بص يديبا د ايآنها در دن. ديخواهند چش كينزد زرا ا دنيد
 .عمل و ابتال دارند يايبس دور با دن يا فاصله كنند، يم مانيو اظهار ا

 .كردن دارد دايپ ينائل شدن و دسترس يبار در قرآن آمده كه معنا كيفقط « نَوَشَ» شهياز ر« تناوش» ةواژ - ۴۴

 .است هيپا يب يها و حدس و گمان دهينسنج ياظهار نظرها ،يكيدر تار ريهمچون رها كردن ت« قذف بالغيب» - ۴۴

عالمانه و صادقانه  يشك نيگردد، ا يكه ممكن است موجب رشد و تعال دهد يدست م يها شك مثبت و سازنده به آدم وقت يگاه - ۴۸
 .گردد يم يناش قتيو فرار از حق يجوئ و بهانه ينياست كه از بدب يشك« شَكٍ مُرِيبٍ»است، اما 
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و ( روهايدر نقش ن)قرار دهندهِ فرشتگان ( همان)است،  ۹(از عدم) نيها و زم آورنده آسمان ديسزاوار خداوندِ پد شيستا
آنچه بخواهد  نشيدر آفر ديافزا يم( نيچن نيا. )گانه و چهارگانه دوگانه، سه( در ابعاد يهائ يتوانائ) ۳يهائ بال يدارا ۹يمأموران

 .است ۴(بخش نظام -اندازه گذار )توانا  يزيهر چ برمسلماً خدا (. اش تيطبق مش)

پس از او  يا كس نتواند آن را ببندد، و آنچه را كه باز دارد، فرستنده د،يمردم بگشا يكه خدا برا يهر رحمت( درِ)
 ۸.فرزانه ۴ريناپذ و اوست شكست ستين

 ←از خدا هست كه شما را از  ريبه غ يا نندهيآفر چيه اي؛ آ(ديفراموش نكن) ديآور اديمردم، نعمت خدا را بر خود به  يا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در كار خلق صنعت و  زين انيمسبوق به سابقه باشد، آدم اي يموجود است؛ خلق ممكن است تكرار يتفاوت« رَطَفَ»و « لَقَخَ»: دو فعل انيم - ۹
 .ديگو يسخن م نيو نو عيبد يآوردن خلقت ديساختمان هستند، اما فطر از شكافتن عدم و پد

اللَهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ  - ۱۴انسان باشد؛ حج  ايفرشته  تواند ياست كه م ژهيو يتيانجام مأمور يرسول، فرستاده خدا برا - ۹
 ...(نديگز يبرم يها رسوالن فرشتگان و انسان انيخدا از م... )النَاسِ

 نيا! كه همچون پرندگان بال داشته باشند ستندين يالبته مالئكه موجودات مادّ. است و جناح، بال پرنده است« جناح»جمع « هٍأَجْنِحَ» - ۳
همچنان كه پرندگان با پروازشان در آسمان بُعد . فرشتگان تيانجام كار و مأمور يدر ابعاد قدرت و توانائ انيفهم آدم ياست برا يهيتشب

 .دارند انياز آدم يتر فزون

 .باشد يم يمحصول قدرت و توانائ اي هياست كه البته پا يبخش و نظام يگذار اندازه ،يسازمانده يبه معنا« قدر» ةشياز ر «ريقد» - ۴

نظر به  نياز ا. ستيدست او ن يباال يكند كه دست قدرت و فرادست بودن مي ابر يعنيداللت بر عزّت مطلق،  ،يدر زبان عرب «زيعز»صفت  - ۴
 .گويند يم «عزاز» زين شود يرا كه آب بر او سوار نم يبلند نيزم(. فرعون)مصر  زيمثل عز. نامند مي «زيعز» زيشاهنشاهان ن

خدا . است كپارچهيو  يكه نشكستن يهمچون جسم محكم كند، يو نقص بودن م بياز ع يداللت بر محكم و استوار و مبرا ميحكصفت  - ۸
 .ستيو نقص ن ينفوذ خراب يبرا ياست، چون در كارش رخنه و راه ميحك
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 ۶؟ (ديرو يم يعوضراه ) ديشو يكشانده م راههيپس چگونه به ب. ستيجز او ن يمعبود ۱دهد؟ يروز نيآسمان و زم →

 يبه سو( تنها)قرار گرفتند و  بيمورد تكذ زياز تو ن شيرسوالن پ( ستيمنحصر به تو ن) كنند، يم بياگر تو را تكذ( امبريپ يا)
 (.رديگ ياز نظامات او صورت نم رونيب يكار چيه) شود يخدا همه امور بازگردانده م

 طان،يش) دهنده بيو مبادا فر بديشما را بفر ايدن ياست، پس مبادا زندگ يمسلماً شدن( امتيتحقق ق يبرا)وعده خدا ! مردم يا

 ۲.بديشما را نسبت به خدا بفر( ...قدرت، ثروت، جاه و مقام

خود را تنها ( ميرام و تسل)او هواداران  د،يدشمن بدار( يبه طور جد)شماست، پس او را  يبرا( خطرناك) يدشمن طانيمسلماً ش
 ۹۱.گردند يدوزخ( همچون خودش)تا  كند يدعوت م( ها به هوس)خاطر  نيبه هم

 يآورده و كارها مانيكه ا يسخت دارند؛ و كسان يعذاب( گرفتند و انكار كردند دهيرا ناد قيحقا) دنديكه كفر ورز يكسان
 .بس بزرگ است يرا آمرزش و اجر شانيكردند ا ستهيشا

 ← هر كه مسلماً خدا( است نگر  واقع همچون) ۹۹نديب يم دهيكه رفتار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را پسند يكس ايآ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. شود يرزق محسوب م زين ديمف يها يانرژ ريو سا ديخورش ينور و گرما ،يتنفس يهوا ست؛ين يعاد يها يمنظور از رزق، تنها خوردن - ۱
 (.وَفِي السَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)در آسمان است  ديا رزق شما و آنچه وعده داده شده: اتيسوره ذار ۹۹ هيمطابق آ

ق و قانون شرع و عرف انجام و اخال تيكامالً خالف آدم يكار يعني. كند رفتار مي ي، داللت بر واژگونگ«اِفـْكْ»از ماده « يؤفكون» - ۶
 .گويند صد و هشتاد درجه وارونه عمل كردن امروز مي. دادن

است كه هم  يبزرگ بيخود فر( سوء ظن باهلل) «يبد خداشناس» رسد ي؟ به نظر م!دهد بيمردم را در مورد خدا فر يكس شود يچگونه م - ۲
خدا ارحم : نديگو يم يبرخ. آورد ديپد ينگر يو سطح يخوش باور تواند يو هم م گردد يم( گرانياز د)موجب شرك در طاعت 

مهربان و  زيمعلم ن شود؛ ياز آن گرفته م يباطل جهياست كه نت يالبته كلمه حق نيا! را عذاب كند يا است و محال است بنده نيالراحم
است، اما  نيخدا ارحم الراحم يآر. هدد مياست، اما  مطابق عدالت و حكمت به هر كس كارنامه عمل خودش را  نيدلسوز محصل

 (.۳غافر )هست  زين دالعقابياست، اما در ضمن شد ريپذ خدا بخشنده گناه و توبه يآر(. ۴حجر )است  ديشد( عمل خود ما) زيعذابش ن

 .سوزند يشمع در شعله آن م رامونيپ يها همچنان كه پروانه. سازد ياست كه هر كس را جذب كند، همانند خود م طانيش تيماه نيا - ۹۱

صورت هر آنچه خود بپسندد،  نيدر ا كند، يحق، تابع نفس م يرا به جا يارزش يارهاياست كه مع يبيخودفر يبودن نوع ياز خود راض - ۹۹
، ۹۹ ونسي، ۳۳، رعد ۳۱، غافر ۹۴محمد : به دينگاه كن. نديب يو افسادش را اصالح م بايرا ز شيها يكار كه زشت يتا جائ شمارد، يم كوين

 ...و ۹۹ بقره، ۹۹۹انعام 
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مبادا ( امبريپ يا)پس . كند يم( سعادت يبه سو) يو هر كه را خواهد رهبر كند يگمراه م( مطابق نظاماتش و عملكرد او)را خواهد  →
 ۹۳.بس داناست كنند يم( يخود با زرنگ اليخ به)خدا به آنچه  ۹۹.ياز دست بده( شان اوردنين مانيا)جانت را از حسرت 

خشك و )مرده  يها نيسرزم يآنگاه ابر را به سو زند،يانگ يو خداست آن كه بادها را فرستاد كه ابرها را برم      

 ۹۴.است نيچن( زيزنده شدن مردگان ن) زيرستاخ. ميكن يزنده م( بدان باران)را پس از مرگش  نيزم بيترت نيبه ا ۹۴م،يفرست ي(خاموش

 يينه مبدأ)او  يبه سو( رايز شود، يبا تقرّب به او حاصل م)به تمامه منحصر به خداست  ياست، سربلند يهر كه خواهان سربلند

كه  يكسان( جهت مقابل در)و ( اوست قيرشد و كمال ما به توف) ۹۸.برد يو عمل صالح آن را باال م كند يك صعود مكالم پا( گريد
 .انجامد يم يآنها حتماً به تباه يها و نقشه دياست شد يآنها عذاب يسزا ۹۱كشند يكارانه م تبه يها نقشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود كه  ينسبت به مسائل و مشكالت مردم و غم و غصه جانكاه «يدردمند»هم  يكي (ص)مكرم اسالم امبريپ تيشخص يها ياز شگفت - ۹۹
خودتان برخاسته است كه  انياز م يرسول»: مهربان آورده است امبريخصلت آن پ نيقرآن در وصف ا. آنان داشت يسرنوشت ابد يبرا

 (۹۹۶ه توب)« مهربان است نيشما و نسبت به مؤمن( سعادت) صيحر. ديآ يم اناو گر يشما برا يتحمل رنجها
، ۳۳، انعام ۴۹، مائده ۹۱۸عمران  ، آل۱۱، نمل ۹۹۱، نحل ۶۱حجر )بار سخن از محزون بودنش به خاطر مردم رفته است  ۲كتاب  نيا در

تا آستانه مرگ را قرآن عالوه  يو دردمند يقلب قياحساس عم نيا. دهد يمطلب را نشان م نيا تيكه اهم( ۱۸ سي، و ۹۳، لقمان ۸۴ ونسي
 :شده است ادآوري زين ريز اتيسوره در آ نيا ۶ هيبر آ

 .ياز دست بده آورند ينم مانيمنكران ا نكهياست جان خود را از ا كيتو نزد( لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ: )۳ شعراء
 نيآنان به ا اوردنين مانيا جيتو از تأسف نسبت به نتا( ذَا الْحَدِيثِ أَسَفًاٰبِهَآثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا  ٰفَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى: )۸ كهف

 .ياست جان خود را به هالكت انداز كينزد( قرآن)نو  اميپ

 يكه برا شود يگفته م يكه با تصنع هنرمندانه توأم است، به رفتار صنعونياست؛  يفيتفاوت ظر فعلونيو  علمونيبا  «صنعوني»فعل  انيم - ۹۳
 (.۸۳مائده ) نيدكان داران د يتصنع و تقدس ظاهر ،يكار ايهمچون ر. شود يحق به جانب و هنرمندانه انجام م يمردم با ظاهر بيفر

، ۴۳نور : ديد توان يم زين ريز اتيخداست را در آ بخش اتيح تيّباران كه نشانگر ربوب ليابرها و تشك ختنيانگ بر يباد برا دهياشاره به پد - ۹۴
 .۴۶تا  ۴۸، روم ۸۳، نمل ۴۶، فرقان ۹۹، حجر ۴۱، اعراف ۹۸۴بقره 

، زخرف ۹۲روم : اتيها و آ را از جمله سوره امتيدر بهار ق يآدم زيفهم رستاخ يدر فصل بهار برا عتيطب اءياستفاده از مدل و مثال اح - ۹۴
 .دينيبب ديتوان يم زين ۹۹و ق  ۹۹

صعود  انيقبل در ب هيبا آ فيو لط بايچقدر ز( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعُهُ) عيصعود و ترفبه  يگفتار و رفتار آدم ليتمث - ۹۸
 قتيحق نيا يگوئ. دارد شباهت( ريدر مرحله تقط)و نقش باد در باال بردن و به ارتفاع رساندن آن  ديخورش يذرات رطوبت در پرتو گرما

و اوج  سازند يم كيعمل صالح، خود را به قرب خدا نزد يرويبه ن( شرك ياز آلودگ)پاك و سبك  يها القاء كند كه روح خواهد يرا م
 .كند يافسرده و مرده را زنده و بالنده م انيآدم بخش، اتيهمچون باران ح شان يو آثار وجود رنديگ يم

صفت از بُعد مثبت به  نيا. برد يحل مشكالت خود به كار م ايمقابله با دشمن  يااست كه هر كس بر يريو تداب يجوئ همان چاره« مكر» - ۹۱
برعكس، مكر . است «نيالماكر ريخ»خدا  يول گردد، ينظاماتش در مقابله و دفع و طرد عوامل ضد حق، اطالق م ليبه دل ز،يخدا ن

 .گردد ياست و به خودشان برم يمدار عالم، منف در نظام حق ،كارانه منكران تبه
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قرار داد و جز به علم او  يهائ زوج( به صورت)سپس شما را  ،يا سپس از نطفه د،يآفر( مخصوص) ۹۶يو خدا شما را از خاك
كس نه  چيو به عمر ه( ستين بياز علم او غا ينياز مراحل جن كيچيه. )كند يو وضع حمل نم شود يحامله نم يمؤنث( موجود) چيه

بر خدا  يكار نيچن ديترد يب(. ثبت گشته است رياز نظام تقد) يمگر در كتاب شود يو نه از عمرش كاسته م گردد يافزوده م
 .آسان است

و گواراست كه  نيريش( اه ها و چشمه آب رودخانه) يكي نيا ستند،ين يمساو( نيزم يدو نوع آب در رو) ايدو در( آن)و 
 ديخور يگوشت تازه م( ...و يماه ديبا ص)حال، از هر كدام  نيو با ا ۹۲شور و تلخ است( اهايآب در) يگريد نيو ادلچسب است دنشينوش

( امواج را نهيس)كه  ينيب يم ايرا در در ها يكشت( منافع نيعالوه بر ا. )ديكن يآراستن خود استخراج م يبرا( و مرجان دياز مروار) يوريو ز
 .ديآور يبلكه شكر نعمتش به جا د،يروان گرد (احتيو س ريدر تجارت و س)فضل خدا  يتا شما در پ شكافند يم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -از خاك  يا دهيچك) نيساللة من ط: اصطالحات. از آن است يا دهيبلكه برگرفته و بركش ،يخاك معمول ني، نه هم«تراب»منظور از  - ۹۶
لف و مورد نظر بوده، با ا يدر قرآن هر گاه خاك معمول. است يژگيو نيهم انگريب( ۹۹صافات  -گِل چسبنده )الزب  نيو ط( ۹۹ نيمؤمن

 .شده است انيب( ناًيط نٍ،يط)است، به صورت نكره  نشيآفر هيموارد، كه مربوط به مواد اول هيدر بق يذكر شده، ول( نيالط)الم معرفه 

 دايپ يبرا نيمفسر. مورد نظر باشد ايحتماً در ستياست؛ پس الزم ن دهيرا هم قرآن بحر نام ليرود ن. شود گفته مي عيبه آب وس« بحر» - ۹۲
   در هم ياند كه با هم تفاوت رنگ و نوع امالح دارند ول  در نقاط مختلف جهان رفته اهايدر يبرخ يبه دنبال تالق ا،يدو در نيكردن ا

 انيخط فاصل م يهوائ يها عكس يرا مشخص كرده است و حت يائيدر اناتيجر نياز ا يبرخ زين يشناس انوسيعلم اق. شوند مخلوط نمي
آگاه بوده  ياناتيجر نيرسد اعراب از چن به نظر مي ديمربوط به زمان ماست و بع اتيكشف نياما همه ا. ديتوان د مي زيرا ن ها انيجر نيا

بدون آنكه  م،يتوجه كن( اطالق شود يو در لغت به هر وسعت و گستردگ)است « آب كثير»كه « بحر» لمهك ياما اگر به معنا. باشند
فرقان )سخن گفته است  دهيپد نيكه در قرآن از ا يمورد ۴با توجه به  م،يرا انكار كن اناتيجر نيا يو شگفت اتيعظمت آ ميخواسته باش

 يو كشت كنند يم ديدرّ و مرجان ص كنند، يم يريگيكه مردم در هر دو ماه( ييرآب كث)دو بحر ( ۹۲، و رحمن ۸۹، نمل ۹۹، فاطر ۴۳
ها و آب شور  رودخانه نيريآب ش يعني ن،يزم يرو يآبها ستميدو س( است نيريگوارا و ش يگريتلخ و شور و د يكيو ) رانند يم

ها را  آب رودخانه ر،يدر اثر تبخ زين اهايو در زندير يمها  ها به دريا رودخانه)شوند  سال است در هم ادغام مي اردهايليكه م اهاستيدر
كه از ذرات  ياگر قرار بود باران. هر دو تلخ و شوراند زنند، يكه مثال م ،يائيدر اناتيجر نياز ا ياريبس كهيدر حال(. دهند يم ليتشك

 كرد يهوس نم چكسيه كرد، يبا خود حمل م( شبا همه امالح)و مزه تلخ و شور آنها را  تيماه ناًيع شود يم ليها تشك رطوبت اقيانوس
 !خشكيدند يم يائياز نمك و امالح در زين اهانيكند و گ رابيخود را از آن س يتشنگ
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و ماه را  ديو خورش( آورد يم ديفصول را پد يجيتدر رييتغ)و روز را در شب  كند يدر روز وارد م ۹۱(جيبه تدر)شب را ( هموست كه)
شما،  ارياست خداوند صاحب اخت نيا. روانند قابل استفاده شما گردانده است نيمع يكه هر كدام تا سرآمد

 ۹۹.ستنديهم ن يمالك پوست هسته خرمائ (يحت) ديخوان ياو م ريكه به غ يكسان ياوست ول( قدرت) ديجهان تنها در  ييفرمانروا

  امتياگر هم بشنوند، اجابت نتوانند كرد و روز ق شنوند، يشما را نم يدعا د،يبخوان( برآوردن حاجات خود يبرا)اگر آنها را 
 ۹۹.آگاه نخواهد كرد (قيحقا نياز ا)تو را  ريخب (خداوندِ) همچون يو كس. كنند يشما انكار م يشرك ورز نيا (خدا را از تيرضا)

 ۹۳.و ستوده شده است ازين يتنها خداست كه ب (گريد ينه بندگان) ديخدائ يسو به ازمندين (كمال جسم و جان ريدر مس) مردم، همه شما يا

 .آورد يم( نو ينسل) يديو خلق جد برد ي، شما را م(كند جابيا تشيمش)اگر بخواهد 

 .ستيبر خدا دشوار ن يكار نيو چن

را به برداشتن بارش فرا  يگريد( از كثرت گناه، شخص) يبار نيو اگر سنگ رديگ يرا بر دوش نم يگريكس بار گناه د چيه
( از عاقبت گناه) يتوان يرا م يتو تنها كسان( امبريپ يا)باشد؛  شاوندياگر خو يحت شود، ياز بارش برداشته نم يزيخواند، چ
و هر كس ( رنديگ يم يجد) دارند يبرپا مدارند و نماز را  ميب شياز پروردگار خو( دارشانيوجدان ب)كه در نهان  يهشدار ده

 .خداست يبه سو( همه امور) ۹۴نجسته است و فرجام يپاك شيجز به سود خو( به اصالح خود بپردازد)كند  شهيپ يپاك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نفوذ  نيزم انيآب باران در م يجي؛ همچون نفوذ تدراست يو به آرام يجيدخول تدر يبه معنا« وَلجَ» شهياز ر( يُولِجُ اللَيْلَ: در)« ولوج» - ۹۱
در  ايو  ديتناوب شب و روز د نيدر هم توان يرا م تيآ نيا. گردد يشب و روز م شيدايكه موجب پ گريكديدر  يكينور و تار يجيتدر
 .است ديبه دور خود و خورش نيزم يو انتقال ياز حركات وضع يو بلند شدن شب و روز در طول سال، كه البته هر دو ناش اهكوت

و هسته آن  يو مغذ نيريبخش ش انيدارد كه فصل مشترك م يهسته خرما پوسته نازك. بار در قرآن آمده است كيتنها « قِطْمِيرٍ» ةواژ - ۹۹
 .رفت يبودن به شمار م زياز ناچ يمثال تيكه در فرهنگ عرب جاهل ماند يبر آن م نيريبخش ش ياياز بقا ينيريمختصر ش ياست و گاه

  ۹۲و  ۹۶ ونسوي۹۴و۹۳، فاطر۶۹و ۶۹مي، مر۱۳، حج۹۴، رعد ۴۱و ۴۸، اسراء ۴احقاف: ، ن ك به اخد ريخواندن غ رييتأث يدرك ب يبرا - ۹۹

 .مخالف است يا هياز زاو قتيحق نيهم انگريب( إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ اللَهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ)... ميسوره ابراه ۶ يةآ - ۹۳

نطفه به نوزاد،  ليمثل تبد ،يجياست تدر يافتنيتحول  «رورتيص»تفاوت دارد؛ ( مكان رجوع)و مرجع ( امتداد حركت) ريبا مس ر،يمص - ۹۴
 .است يهست دگاريسرانجام همه تحوالت، در نظام آفر يعنيانسان،  «ريمص»خدا بودنِ  يبه سو. وهيدانه به درخت و شكوفه به م
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 ستند،ين كساني نايكور و ب

 ،يو روشن ها يكيو نه تار

 ۹۴،(سوزان آفتاب)و حرارت  هيو نه سا

( بداند تيهدا ستهيشا)مسلماً خداست كه هر كه را بخواهد  ستند،ين كساني زين( دالن و خفتگان داريب اي)زندگان و مردگان 
 .يبرسان( جهالت و غفلت)به گوش خفتگان در گور ( را قيحقا نيا) يتوان يو تو نم شنواند يم

 ،يا تو فقط هشدار دهنده

 يا دهنده ميب انشانينبوده مگر آن كه در م يامت چيو ه م،يفرستاد يا دهنده ميبشارت دهنده و ب( به عنوان)ما تو را به حق، 
 ۹۸.نقش كرده است يفايا( از انحرافاتشان)

 شانيبرا ۹۱روشن يكتابها پندآموز و يها آشكار، نوشته يها را، كه نشانه امبرانشانيپ زيآنها ن انينيشيپ كنند، يم بيتو را تكذ( قوم نيا)و اگر 

 .كردند بيآورده بودند تكذ

 من؟ فريپس چگونه بود ك م،يگرفت( اعمالشان فريبه ك)ما انكاركنندگان را ( بيبا تكرار و اصرار و ادامه تكذ)سپس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همان « حرور». ميكن يروزگار آن را درست درك نم نيداشت كه ما در ا يا ژهيو ي، ظل و حرور معنا عربستان سوزان يدر صحار - ۹۴
 (.اعلم اهلل)از خطر است  يمنيمنظور همان ا. كشاند يم( خنك هيسا)« ظِل»است كه اعراب را به  يو باد داغ ديخورش ديحرارت شد

 يامبرانيپ يعني. رود يبه كار م زيكلمه در زمان و مكان ن نيا. باشد يم هيخانواده با تخل و هم« خُلوّ» شهياز ر( خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ: در)« خَال» فعل  - ۹۸
 .كردند فايرا ا شيخو يگر تيو نقش هدا «يخال»را  اتيكه صحنه ح ستنديز يآنان م يدر زمان و مكان زندگ

 نّاتياست؛ ب قتيحق كيسه جلوه از  ايمختلف، بلكه سه وصف  زي، نه سه چ(نيزبر و كتاب مب نات،يب)مردم  يبرا امبرانيپ هيسه هد نيا - ۹۱
اند و كتاب،  شمرده يو عقالن ياخالق زيآم حكمت يرا پندها( وريجمع ز)است كه در سخنان آن وجود داشت، زُبُر  يروشن ليهمان دال

هم  آنها. وجود نداشته است( دو جلد انيدر م ياوراق)امروز  يكتاب به معنا نيشيپ اءيو گرنه در روزگار انب شود ياطالق م قرراتبه احكام و م
 .سه وصف را در كنار هم تكرار كرده است نيا زيعمران ن سوره آل ۹۶۴ هيآ(. يو اجتماع يفرد)آوردند، هم اخالق و هم احكام  عتيشر
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مختلف  يها به رنگ( ياهيگ آثار متنوع ) ۹۲يآن ثمرات( بركت)فرو فرستاد كه به  يكه خدا از آسمان، آب ۹۶يديند ايآ
 ؟(ميآورد ديپد) ۳۹اهيو س -از كمرنگ تا پررنگ  فيدر ط -و سرخ  ديبه رنگ سف ۳۱يهائ رگه زيو از كوهها ن ميانديرو

است كه، تنها بندگان  نيچن(. ميديگوناگون آفر ينژادها)مختلف  يها به رنگ انيو چهارپا ۳۹از مردمان و جنبندگان( نيهمچن) 
 .مسلماً خدا فرادست آمرزگار است ۳۳.دارند( از عظمت جهان و عذاب انحراف) ميدانشمندِ خدا از او ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولم  ر،يالم : اي) «روايالم »: بار با جمله ۹۴و ( االترون: اي)« الم تروا»: بار با جمله ۳، (ينيب ينم ،يديند ايآ)« الم تر»: بار با جمله ۳۹قرآن  - ۹۶
 نيا يبند هو طبق يرا به دقت نظر در مسائل مختلف دعوت كرده است كه بررس نيو مؤمن امبري، پ(رونهاي كونوايافلم  رون،يافال  روا،ي

 .موارد بس آموزنده است

كه به لطف باران در بهاران از مرگ  ينيزم. گردد يموارد به آن برم شتريكلمه در ب نيهر چند ا ست،يدرختان ن وهيمنظور از ثمرات تنها م - ۹۲
 .است يا وهيتخم و م عهيكه هر كدام طل( ثمرات مختلفا الوانها) آورد يم ديپد يرنگارنگ يها گل شود، يم داريب يزمستان

... مجدد و د،يتجو د،يجد: كلمه با كلمات نيا ست،يها ن دام اي انيعبور آدم يها ها و راه جاده( وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ: در)« جُدَدٌ» يمعنا - ۳۱
كه ) هاو در كوه آورد يم ديرا پد ياهيهموار انواع ثمرات گ يها نياز نزول باران سخن گفته است، باران در زم هيآ نيدر ا. است شهيهمر
 يشناس نيكه به اصطالح زم آورد يم ديرا پد يرسوب يانواع سنگها ،يمخلوط شدن آب با مواد كان( بودند اهايدر اي نيزم ريز يروز

ان دائماً در چون در اثر نفوذ بار ن،يآذر يرسوبات برخالف سنگها نيا. دهد يرا شكل م نيزم يطبقات نفوذ انيدر م يرسوب «يها رگه»
 .شوند يم دهيجُدد نام شوند، يو تازه م ديتجد نيريطبقات ز

 ضيب( الف: دهند يم ليرا تشك يرسوب يها نوع سنگ نيشترياز آنها نام برده شده است، ب هيآ نيكه در ا يا سه رگه ايسه رنگ  نيا - ۳۹
شامل انواع سنگ ( يا مختلف از زرد تا قهوه يقرمز به رنگها)حمرٌ مختلف الوانها ( ب ي؛و گچ يآهك يشامل همه سنگها( رنگ ديسف)

دوران  يها از جنگل ماندهيباق)ها  شامل ذغال سنگ( مثل كالغ اهيس)سود  بيغراب( ج ؛گريبا مواد د بيآهن در ترك دارها به نسبت مق آهن
 .شكل گرفته است گريتحت فشار و حرارت و عوامل د يائيميو ش يكيزيها تحت عوامل ف سنگ نيهمه ا(. نيشيپ

به  يو حركت، در موارد دنيواژه هر چند به اعتبار جنب نيا. است( فيراه رفتن آرام و حركت خف)« دبّ» شهياز ر( جمع دابه)« دوّاب» - ۳۹
در  رسد يبه نظر م. دهد يخاص م يمعنا رد،يگ يقرار م گريدر كنار اوصاف د ينسبت داده شده، اما وقت( از جمله انسان)همه جنبندگان 

 .باشد انيانسان و چهارپا يبه استثنا...( حشرات، و جنبندگان و)از انواع موجودات  ظورمن هيآ نيا

« ترس»تماماً  ،آمده است كه ... و يرهبت، وجلت، شفقّت، فزع، هول، انذار، تقو ت،يخوف، خش: همچون يدر قرآن كلمات مختلف - ۳۳
متفاوت  يگريخاص خود را دارند كه با د يوجود دارد، اما هر كدام معنا يكلمات به نوع نيهر چند مفهوم ترس در ا! شود يترجمه م

است كه تنها بر  يبتيو ه رتيبلكه احساس ح م،يكه با آن آشنائ ،ينه ترس عاد «تيخش»به وضوح نشان داده شده كه  هيآ نيدر ا. باشد يم
: يها در رشته يدانشمندان. گردد يدر آفاق و انفس حاصل م اتشياز شناخت عظمت آ( ينه هر دانشمند غافل)دل دانشمندان خداشناس 

 .آنها اشاره شده است به اتيآ نيكه در ا... و يشناس جانور ،يشناس تيجمع ،يعلوم انسان ،يشناس نيزم ،يشناس اهيگ ،يشناس آب ،يهواشناس
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پنهان و  م،يداد شانينماز را به پا داشته و از آنچه روز كنند، يتالوت م( با تأمل و تدبر)كه كتاب خدا را  يمسلماً كسان
 .ندارد انياند كه هرگز ز دل بسته يبه تجارت كنند، يآشكار انفاق م

 ۳۴.افزون بخشنده است يبخشد كه او آمرزگار يبر آنان فزون شيبدهد و از فضل خو يتا خدا پاداششان را به تمام

به )خدا  ديترد يب. كند يم قيرا تصد نيشيكتب پ( قيحقا)است كه  يهمان حق م،يكرد يبر تو وح ۳۴چه از كتاب،و آن

 .ناستيبندگانش بس آگاه و ب( تيرشد و كمال و هدا يازهاين

ستم  شيبه نفس خو يگروه شانيا انياز م ۳۱م،يداد راثيبه م ۳۸بندگانمان انياز م دگانمانيكتاب را به برگز نيسپس ا
 .بس بزرگ است يهمان برتر نيكه ا ۳۲به اذن خدا هستند ر،يخ يدر كارها شتازيپ يو بعض رو انهيم يو برخ ۳۶كرده

 ۴۹.است ريشان در آنجا حر و لباس نديدرآ ۴۹گردند آراسته دياز طال و مروار يكه در آن به دستبندهائ۴۱يديبه بهشت جاو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  ريچشمه پر آب، گاو پر ش ،يدر زبان عرب. است ادتيز ياي كلمه شكر، نوع ريشه يمعنا. ون كندات افز گويند شكر نعمت، نعمت يم - ۳۴
 .بندگان و بارور كردن آن است كيدادن عمل ن شيشاكر و شكور بودن خدا، افزا. كنند يواژه وصف م نيآسمان پر باران را با هم

 ۹ اتيرا از جمله در آ قتيحق نيا. نازل شده است ياست كه قرآن از آن منشأ و منبع اصل« اُم الكتاب»ظاهراً  هيآ نيمنظور از كتاب در ا - ۳۴
 مكرم به وجود آمده است امبريدو جلد سالها پس از رحلت پ انيم يقرآن به شكل كتاب. دينيبب ديتوان يسوره زخرف م ۴تا 

. كند يكلمه است كه داللت بر صاف و خالص شدن م نيا شهيدر ر ار،يبا اخت ني، همچن(يبا مجتب يمصطف: اي)تفاوت اصطفاء با اجتباء  - ۳۸
 نيا. واقع شوند ياسالم بوده است تا مخاطب وح امبريپ نينوبت معاصر نكيا آدم، يذهن بن يجيتدر هيتكامل نوع بشر و تصف ريدر س ايگو

 ...(.أُخْرِجَتْ لِلنَاسِ هٍكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَ) كند يم دييعمران تأ سوره آل ۹۹۱ هيآبرداشت را 

 .آنهاست... و ،يصنعت ،يعلم ،يماد يدستاوردها ةوارث هم ايگو شود يم ينسل قبل نيگزيكه جا يهر نسل - ۳۱

 « وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»: مثل. است ظلم خدا به انسان ينفمورد  ۹۱بار تكرار شده است كه  ۴۱ظلم بر نفس در قرآن  - ۳۶

 .دهد ياست كه به رهرو حق، چراغ سبز و اجازه عبور م يترجمه شده ، همان نظامات« اجازه خدا» يكه به ناچار« اذن اهلل» يمعنا - ۳۲

  .بار در قرآن تكرار شده است ۹۹كه كلمه  نيا. فلزات است يدائم گاهياست، همچنانكه معدن جا يعدن استقرار دائم يمعنا - ۴۱

 .ذكر شده است يائيدن يها با نمونه هيو به عنوان مثال در تشب باشد يذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا و حَرِيرٌ تماماً نكره آمده است كه ناشناخته م: اوصاف - ۴۹

به عنوان  ريبهشت، اشاره به پارچه حر يپس از وعده كل كهيد، در حالان كرده يتلق ريپارچه حر ن،يرا مترجمان و مفسر «ريحر»كلمه  - ۴۹
بار از مرحوم  نياول ياست، برا تيحُرّ و حر يرا كه ترجمه فارس «يآزاد» رينگارنده تعب. نمايد ياز نعمات بهشت دور از ذهن م يمصداق

وصف  ريرا از جنس حر انيسوره حج، لباس بهشت ۹۳ هيآ زيو ن هيآ نيدر ا(. اهلل عليه هرحم)فرا گرفتم  شانيا ريتاج در تفس سمهندس عبا
 يپوشش آزاد ايآ(. ۹۸اعراف )است  يشمرده است كه محافظ آنها از هر گزند شگانيدر قرآن تقوا را لباس پروا پ ياز طرف. كرده است
 باشد؟« لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ»از وصف  يانيب تواند يم ياز هر عقوبت
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 ۳۴.پروردگارمان بس آمرزنده و افزون بخشنده است يرا كه اندوه از ما بزدود، به راست يخدائ سپاس : نديو گو

 ۴۳.ميشو يبه ما رسد و نه خسته م يداد كه در آن نه رنج يجاودان جا يسرا نيما را در ا شيهمو كه به فضل خو

و نه ( و خالص شوند) رنديتا بم شود يكافران آتش دوزخ است، كه نه حكم مرگ بر آنان رانده م فريك( اما در جهت مقابل)و 
 .ميده يم فريرا ك يا شهيپ ما هر كفر نيچن نيا. گردد يشان كاسته م از عذاب

اما ) ۴۴.ميانجام ده م،يكرد ياز آن كه م ريغ سته،يشا يپروردگارا، ما را برون آر تا كار :آورند يبر م اديآنها در آنجا فر

( به عالوه)و  رد؟يپند پذ( مدت و مهلت)است در آن  ريتا هر كس پند پذ ميبه شما نداد يمگر ما عمر طوالن( شنوند يپاسخ م
 .ستين ياوريستمگران  يكه برا( عذاب را) دياكنون بچش. شما آمد يبرا( يروز نياز چن دادن ميب يبرا) زين يا دهنده هشدار

 .ها بس آگاه است است، مسلماً او از درون دل نيها و زم اسرار آسمان يدانا( كه يئ)مسلماً خدا

 است و  شيخو انيپس هر كه كفر ورزد، كفرش به ز كرد،( نيشيپ يها نسل) نيجانش نياوست كه شما را در زم

 ۴۴.ديافزا ينم انيو كافران را كفرشان جز ز ديافزا يكافران را كفرشان نزد پروردگارشان جز خشم نم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يخستگ يمعنا هيآ نيدر ا ديآمده، شا يو اداره جهان هست نشيخسته شدن خدا از آفر يدر نف زيسوره ق ن ۳۶ هيوصف لغوب كه در آ - ۴۳
 .داشته باشد يكنواختياز تكرار و  يناش

، ۹۹، حج ۳۱مائده : از جمله د،ينيبب ديتوان يم زين گريد اتيآن در آ يموجبات ذات ليرا به دل يدوزخ طيناممكن بودن خروج از مح - ۴۴
 يول( ۴۶حجر  -وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ) شوند ياخراج نم طيآمده است كه از آن مح انيدر مورد بهشت نكهيجالب ا. ۹۸۱، و بقره ۹سجده 

 .ستندين يخارج شوند، اما خارج شدن خواهند ياز آنجا م  آمده انيمورد دوزخ در

 .در قرآن باشد رينظ يب يتمركز نيچن رسد يتكرار شده كه به نظر م« كفر»شش بار مشتقات  هيآ كي نيدر هم - ۴۴
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كه  دينشانم ده د؟يا دهيشياند چيه ديخوان يم( برآوردن حاجات خود يآنها را برا)خدا  يخود كه به جا يبه معبودها ايآ: وبگ
 ميا داده يما به آنها كتاب اياند؟ آ ها داشته آسمان( اداره اي نشيآفر)در  يچه همكار اي اند، دهيرا آفر نياز زم يزيآنها چه چ

  .دهند يوعده نم گريكديبه  بيستمگران جز فر نيبلكه ا( نه) كنند؟ ياز آن استناد م يروشن ليكه بر دل

جز او  ابنديو اگر انحراف  ۴۸دارد ينگه م( خروج از مدار خود)را از زوال  نيها و زم خداست كه آسمان نيمسلماً ا
 .آمرزنده است ۴۱خدا بردبار يبه راست. ستين( شده نييتع يا در نظام جاذبه)آن دو  يقادر به نگهدار چكسيه

 تيهدا يحتماً از هر امت د،يايب شانيا يبرا( از جانب خدا) يا دهنده كردند كه اگر هشدار اديبا تمام وجود سوگند ( مشركان)
 !است فزودهين( قتياز حق) زشانيآنها آمده، جز گر يبرا يا دهنده ميحال كه ب( يادعائ نيبا وجود چن)اما . خواهند شد تر افتهي

 ايپس آ. رديگ يجز دامن اهلش را نم يكار تبه نيو چن ۴۶كارانه تبه يها و برنامه نيدر زم ينيب خود بزرگ( از يناش زيگر)
 يو برا يابي ينم يليهرگز تبد ۴۲سنت خدا يو برا كشند؟ يرا انتظار م( هالكت شده) انينيشيجز سرنوشت پ( زانيحق گر نيا)

 .افتي ينخواه يسنت خدا هرگز دگرگون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چيكه ه كردند يم اديكه كافران قبل از عذاب سوگند در قرآن آمده است . است يفعل تياز انتقال از مقام و موقع يناش يزوال، نابود - ۴۸
 نيسوره فاطر، منظور زوال زم هيمورد انتقال از قدرت و ثروت است، اما در آ نيمنظور از زوال در ا(. ۴۴ ميابراه) ستيآنان ن يبرا يزوال

 .است ياز نظم مقدّر شده در مدارات كهكشان رگانو ستا

كه بر خود دارد، به  يدهد، بلكه با تسلط ياز خشم و غضب نشان نم يناش يالعمل فور كه عكساست  يبه كس« حليم»در فرهنگ قرآن،  - ۴۱
 .دهد يكند بلكه يك عمر فرصت م يخدا حليم است زيرا ما را به خاطر گناه به سرعت عذاب نم. دهد يطرف مقابل فرصت جبران م

و گرنه كلمه  شود يم يطلبان طراح حق هيمستكبرانه عل ياست كه با خودمحور يزيآم توطئه يها و نقشه ها رنگيهمان ن« مكر السوء» - ۴۶
 .است نيرالماكرياز جهت مثبت، خداوند خ. است يمنف يفاقد بار معنائ« سوء»بدون پسوند « مكر»

بار در  ۲كلمه سنت . ردكرده شم يجار يكه در جوامع انسان يهمان نظامات توان ياست، سنت خدا را م قهيو طر هيرو« سنت»منظور از  - ۴۲
 (.۱۱، و اسراء ۹۳، فتح ۶۴، غافر ۴۳، فاطر ۸۹و  ۹۶احزاب )قرآن به خدا نسبت داده شده است 
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چگونه بود؟  شان انينيشيسرنوشت پ ننديبب( شده رانيبا مشاهده آثار و)تا  ۴۱اند نكرده( ياحتيو س) ريس نيدر زم( منكران نيا) ايآ
ها به عجز آورد، و نه  در آسمان يزيخدا را چ( نظامات) ستيممكن ن( يآر. )بودند نانياز ا رومندتريها كه بس ن همان

 .دانا و تواناست سمسلماً او ب! نيدر زم (مسلماً)

با وجود گناهان )اما  ۴۹!گذاشت ينم يباق نيزم يدر رو يا نبندهج كرد يو اگر خدا مردم را به سبب عملكردشان مؤاخذه م

 .ناستيمسلماً خدا به بندگانش ب د،يپس چون سرآمدشان فرا رس. دهد يشان م مهلت نيمع يتا مدت( اريبس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكرار شده است كه عمدتاً منظور از ( كنند ينم ريچرا س) روايسيافلم » يخيبار هشدار توب ۱و ( ديكن ريس) «روايس»بار فرمان  ۱در قرآن  - ۴۱
 .ان شمرده استو سرانجام گذشتگ خيتار يرا بررس نيدر زم ريس

 يبه استثنا كند، يآن را دفع و طرد م درنگ يو ب تابد يو خالف قانون را برنم ينظم يب نيفرا گرفته كه كوچكتر يسراسر جهان را نظم - ۴۹
العمل و بازتاب  كرده است، عكس تيعنا ايدن يكه خداوند به انسان در زندگ يو مهلت و مدت اريموهبت اخت ليكه به دل انيعالم آدم
سبقت من  هكلم)« گرفته يشيكلمه پ» يمتعدد اتيرا قرآن در آ سميمكان نيا. افتد يم قيبه تعو امتيتا روز ق يسميطبق مكان وا يرفتار منف

  (.۹۹و  ۹۴ ي، شور۴۴، فصلت ۹۹۲، طه ۹۹۱، هود ۹۲ ونسي)است  دهينام( الفصل هكلم)كلمه جداكننده  اي( ربك
« اخذ» قيمسئله تعو( آمده يشتريب ليسوره كهف به وضوح و تفص ۴۶ هيسوره نحل و آ ۸۹ هيكه در آ)سوره  نيا يانتهائ هيدر آ اما

 .به لطف و رحمت خدا مطرح ساخته است( عمر انيپا) نيرا تا سرآمد مع( عمل جهيگرفتار شدن به نت)



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 ۹يا، سين

 (.ناپذير منطق ابطالگر مطلق و مستحكم و  هدايت) ۹سوگند به قرآن حكيم

 كه مسلماً تو از جمله فرستادگاني،

 .بر راهي راست

 .فرا قدرت مهرباني است( از سوي خداوند)نازل شده ( اين كتاب)

 .برند هشدار دهي بيم داده نشده و در غفلت به سر مي( از انحراف و گمراهي)شان  تا قومي را كه پدران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي مريم و ياسين، و حرف سين در حروف  قط در حروف مقطعه سورهحرف ياء ف. تشكيل شده است« سين»و « ياء»ياسين از دو حرف  - ۹
« رسالت»سوره مجموعه مرتبط و مكملي را در موضوع  ۱اين . به كار رفته است( شعراء، نمل، قصص، ياسين، و شورا)سوره  ۴مقطعه 

رسالت و حرف ياء آن اشاره به خانداني پردازد و حرف سين اشاره به  دهند كه سوره ياسين عمدتاً به رسالت حضرت عيسي مي تشكيل مي
 . از همين قلم« حروف مقطعه قرآن»: كتاب: رك(. زكريا، يحيي، مريم، عيسي مسيح)هايشان حروف ياء وجود دارد  دارد كه در نام

، يونس ۴۶عمران  آل)مورد آن  ۱مورد آن درباره خدا و  ۲۱بار در قرآن آمده است كه  ۲۱( به صورت حكيم يا حكيماً)نام حكيم جمعاً  - ۹
اي حكم، منع از فساد براي اصالح است، چنانچه  معناي ريشه. در وصف قرآن است( ۴، و دخان ۴، زخرف ۹، ياسين ۹، لقمان ۹، هود ۹

ناپذير بودن در اين واژه نهفته  مفهوم استحكام، استواري و خلل. گويند داوري و قضاوت در اختالفات را براي اصالح روابط حكم مي
حكيم بودن كتاب هدايتش نيز نشانگر . كند عيب و نقص بودن اوامر و آفرينشش داللت مي ست و حكيم بودن خدا، بر خير مطلق و بيا

 باشد ناپذير مي اين حقيقت است كه راهنمائي و ارشاد اين كتاب، استوار و ابدي و ابطال
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 .و بنابراين ايمان نخواهند آورد ۳بر بيشتر آنان تحقق يافته (كاري و احاطه آن بر نفس عذاب، در اثر تكرار تبه)هر چند فرمان 

ايم كه تا  قرار داده( هاي دنيائي اسارتو   از بندهاي وابستگي)هائي  آنان غُل ۴يها ما بر گردن( زيرا طبق قوانين علت و معلولي و بازتاب اعمال)
 .۴(يابند بينند و خطر را در نمي جلوي پاي خود را نمي)شان باال مانده است  هاشان كشيده شده و در نتيجه سرها زير چانه

اند و به اين  گيري از گذشته را از دست داده نگري و عبرت آينده)ايم  ما سدّي در فرا روي و سدّي پشت سرشان قرار داده( عالوه بر آن)

 (.شان كور شده است چشم بصيرت) ۸بينند ايم كه باعث شده هيچ نمي كشيده( ديد آنان)اي بر  پرده( ترتيب

 .آورند براي آنها يكسان است، چه هشدارشان دهي يا ندهي، در هر حال ايمان نمي( با چنين عدم آگاهي)و 

رحمان در ( خداي)باشد و از ( بخش قرآن پذيراي پندِ بيداري)كه پيرو ذكر( پذيرد از هشدارت تأثير مي)تو تنها كسي را بيم تواني داد 
 .پس او را به آمرزش و پاداشي كريمانه بشارت ده(. وجدان مهاركننده نفس در خفا داشته باشد)نهان بيم كند 

 (ةاطالعات دربار)كنيم و  را ثبت مي( در آينده)كنيم و تمامي اعمال گذشته و آثارشان  مسلماً مائيم كه مردگان را زنده مي
 .ايم به شمار آورده ۱رو پيشِ( يا مخزن حافظه)همه چيز را در كتابي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَارِ أَصْحَابُ ئِكَٰفَأُولَ خَطِيئَتُهُ بِهِ وَأَحَاطَتْ هًسَيِئَ كَسَبَ مَنْ بَلَى»: سوره بقره نگاه كنيد ۶۹به آيه  - ۳

، نشانگر نظاماتي است كه آفريدگار در جهان هستي و (اني جعلتُ)« من»، به جاي ضمير متكلم وحده (در انا جعلنا) «ما»به كار بردن ضمير - ۴
اي كه شخص راه  رار داده و قوانيني كه بر عملكرد ما حاكم ساخته است، و گرنه قرار دادن غل و زنجير تا زير چانه، به گونهها ق عالم انسان

اين غل و زنجيرها چيزي جز بندهاي اسارت و . را از چاه تشخيص ندهد، خالف موهبت اختيار و فلسفه هدايت كتاب و رسوالن است
 .باشد گيريم نمي گردن ميهاي متنوعي كه خود به  وابستگي

گفتن به هر نداي هدايتي، « نه»شقي و لجبازي و  بُعدي و متعصب كه با كله هاي يك اين تمثيل و تجسيم، ارائه كننده تصويري است از آدم - ۴
 .كنند سرهاي تكبر خود را باال گرفته و حقوق محرومان را ناديده پايمال مي

و نظامات ( مالئكه)را به كار برده است كه شامل نقش خود انسان، نيروهاي مؤثر در جهان هستي « ما»ي در اين آيه نيز باز هم ضمير جمع - ۸
 .شود و صدالبته كه همه اين عوامل به اراده آفريدگار جهان جريان دارد مقدر مي

ايت، راه، شاغول بنائي كه راستي ديوار را با پيشوا، كتاب هد: گردد، مثل شود اطالق مي امام به آنچه پيش رو قرار دارد و از آن پيروي مي - ۱
در اينجا همان كتاب مبين، يعني مجموعه ثبت و ضبط شده مكتوب اعمال آدمي است كه « امام مبين»... سنجند، فرمانده لشگر و آن مي

ها را در مخزن و  انسانقرآن اطالعات همه موجودات هستي از جمله . باشد كامال آشكار و مبين بوده و سرنوشت هر كسي تابع آن مي
. نگاه كنيد ۸، و هود ۴۲، انعام ۸۹، يونس ۳سبا : به آيات. ناميده شده و محفوظ و آشكار است سراغ داده است« كتاب مبين»اي كه  حافظه

ت بندگان آمده تا بر پيش رو و دسترس و مالك بودن نامه عمل براي تعيين سرنوش« امام مبين»جمله « كتاب مبين»در اين آيه به جاي 
 (.واهلل اعلم)اشاره كرده باشد 
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 .نزدشان رفتند( به قصد هدايت)مردم شهري بزن كه فرستادگاني ( سرنوشت)براي آنان مَثـَلي از ( اي پيامبر)

: شان كردند، پس سومي را در حمايت آن دو فرستاديم و گفتند شان فرستاديم ولي تكذيب آنگاه كه دو تن را به سوي
 .۶ما فرستادگان خدا به سوي شما هستيم

شما . شما جز بشري همانند خود ما نيستيد و خداي رحمان نيز چيزي نازل نكرده است: پاسخ دادند( منكران)
 (.تان تماماً باطل است ادعاي)دروغگوياني بيش نيستيد 

 .كه ما مسلماً رسوالن او به سوي شما هستيم( شاهد است)داند  پروردگار ما مي: گفتند

 .نداريم( پيام او)اي جز ابالغ روشن  و ما وظيفه

كنيم  دست بر نداريد، سنگسارتان مي( از اين ادعا)اگر (. شماريم تان را شوم مي قدم)ايم  ما شما را به فال بد گرفته: گفتند( منكران)
 .دردناكي از ما به شما خواهد رسيدو حتماً عذاب 

واقعيـت ايـن   (شـومي را در خودتـان جسـتجو كنيـد نـه ديگـران      )شومي شما با خودتان است، اگر پند گرفته باشيد: گفتند(رسوالن) 

.متجاوز هستيداست كه شما مردماني 

 .پيروي كنيد( خدا)از اين فرستادگان ، (هموطنانم) اي قوم من: آمد و گفت ۲مردي از دورترين نقطه شهر شتابان( در اين ميان) و

 .اند كنند و خود هدايت شده از شما درخواست نمي( شان در ازاي رسالت)از كساني پيروي كنيد كه مزدي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اند بوده يت الهيه با هدايآشنا ساختن مردم انطاك يبرا يو فرستادگان او به فرمان اله (ع) يسيون حضرت عين سه رسول از حواريا ايگو - ۶

با  كه را كينزدرسول سه  يمردمان ؛مان استيا يبرا يق در آمادگيعم يانگر دوگانگيب( نقطه شهرن ياز دورتر)« هِالْمَدِينَ أَقْصَى مِنْ»جمله  - ۲
 !دود يآنها م يبه سو( يسعيو هو )خبر، با شتاب دن يشنبا  ين نقطه شهر مرديكردند منكر شدند، اما از دورتر يآنان گفتگو م
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 شويد؟ به سوي او بازگردانده مي( همه)آفريده و ( از عدم)چرا كسي را بندگي نكنم كه مرا 

شان به حالم  گزندي بر من كند، نه شفاعت ةاگر خداي رحمان اراد( در اينصورت)ي برگزينم؟ آيا به جاي او معبودان
 .۹۱سودمند باشد و نه توانند مرا رهائي بخشند

 .مسلماً با چنين حالي در گمراهي آشكاري خواهم بود

 .ام، پس سخنم بشنويد خودتان ايمان آورده( واقعي)من به صاحب اختيار 

 دانستند؛ اي كاش قوم من مي: گفت! به بهشت درآي: ندائي رسيد كه( اما به جاي اجابت، او را كشتند و از عالم غيب)

 .كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و از گرامي شدگانم قرار داد

 نبوديم،( چنان سپاهي)و ما نازل كننده ( نيازي به اين كار نبود)نازل نكرديم آن مَرد، لشگري از آسمان ( شهادت)ما بعد از 

 .آن همگي خاموش شدند( امواج انفجاري)كه در اثر ! نبود( نيازي)جز يك بانگ بلند 

 .هيچ رسولي بر آنان نيامد، جز آن كه به استهزايش گرفتند! اي دريغ و افسوس بر بندگان

 يايم و ديگر به سو هالك كرده( به دليل انحراف و انكارشان)هاي پيش از ايشان را  كه چه بسيار نسل( دانند مين)آيا نديدند 
 ؟(راه بازگشتي به زندگي ندارند)گردند  آنها باز نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارند كه بتوانند  يآنها نه نفع: ديگو يه مين آيدر ا. بردند؛ جلب منافع و دفع ضرر يگر پناه ميها و معبودان د ل به بُتيمشركان به دو دل - ۹۱
 .توانند ضرر و خطر را از شما دور سازند يواسطه شوند و نه م
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 .نزد ما حاضر خواهند شد( براي حسابرسي)و بي هيچ استثنائي همگي 

 خورند، يم آن از كه ميانديرو يهائ دانه خاك دل از و ۹۹ميكرد اش زنده( بهاران در) كه( افسرده و سرد) مرده نيزم نيهم و
 (.زيمنكران رستاخ) آنها يبرا (ات پس از مرگيبرامكان ح) است يا خود نشانه

  .۹۹ميساخت روان يهائ در آن چشمه(  ياريآب يبرا)و  ميانگورها قرار داد( از انواع يهائ بوته)از درختان خرما و  يهائ و در آن باغ

 گزارند؟ ينم( نعمت)پس چرا شكر  ۹۳.بخورند( گوناگون يها فرآورده)آورند  يآن و آنچه خود به عمل م يها وهيتا از م

، از (ياهيمحصوالت گ)انديرو يم نياز آنچه زم ۹۴د؛يآفر( نر و ماده آنها را ايانواع موجودات، )كه همه ازواج ( يخدائ)است آن منزه 
 .بر آن ندارند يكه علم يزهائيو از چ( تيتفاوت جنس ايها،  ها و نژاد با تفاوت رنگ)خودشان 

 .روند يفرو م يكيو آنگاه در تار ميكن يروز را از آن بر م( نور)شب است كه  نيآنان هم يبرا( گريد) يا و نشانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  عتيهمچون زنده شدن طب ،يكامال مادّ يرا، برخالف تصور غالب، امر امتيدر روز ق انيو زنده شدن آدم زيقرآن مسئله رستاخ - ۹۹
، ۴۱روم : اتيبه سوره ها و آ دياز جمله نگاه كن. و بازگشت آن به قالب جسم را مطرح نكرده است« روح» يفصل بهار شمرده و هرگز پا

 .۳۹ نياسي، و ۹۹ ق، ۲، فاطر ۳۲فصلت 

نخل : ها مثل بلند و متوسطِ باغستان اهانياز گ هيآ نينشانه آورد و در ا...( و ايگندم، جو، لوب: مثل يحبوبات)دار  دانه اهانيقبل از گ هيدر آ - ۹۹
 افتني انيها و جر شكافته شدن دل سنگ در دامنه كوه. شوند يم رابيس( ها نهرها و چشمه) يجار يها آب قيو بوته انگور كه تماماً از طر

فقط در فصل بهار سبز بود و  نينداشت، زم يو استعداد يآمادگ نيچن نيقابل توجه است كه اگر پوسته جامد زم يتيها، خود آ رودخانه
 .۹۹، و نوح ۸۹، نمل ۹۴، نحل ۳، رعد ۳۹ ميابراه: ك به. ن. شد يفصول خشك م هيبق

 ديبلكه خدا پد اند، اوردهيرا به عمل ن ها وهيم نيآنها ا»: شود ين مآ يمعنا م،يريبگ هيرا ناف« ما»اگر حرف « وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ»: ةدر جمل - ۹۳
 وه،يآبم ه،شكر، سرك ره،يش: مثل) «آورند يآنچه خودشان به عمل م»: شود يآن م يمعنا م،يرا موصول بدان« ما»؛ اما اگر «آورده است

 .دينگاه كن زينحل ن ۸۱ هيبه آ(. ها فرآورده ريو سا ها، وهيو م اهانياز دانه و هسته گ يخشك، روغن نبات وهيعصاره، رُب، م

هر دو  نجايدر ا. نر و ماده يو هم معنا( ۱، ق ۹۱، لقمان ۱، شعراء ۴حج : ك.ر)انواع و اصناف دارد  يدر قرآن، هم معنا« ازواج» ةواژ - ۹۴
 .مورد نظر قرار داد توان يمعنا را م
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 ۹۴.نهادن ابرقدرتِ دانا ( نظم و تعادل )است اندازه نيا گردد، يكه قرارگاه اوست م يكه در مدار ديخورش( تيآ زين)و 

 ۹۸.بازگردد( دهيشكل و خم يبه حالت هالل)تا همچون شاخه خشك درخت خرما  ميقرار داد يهائ ماه را منزلگاه( تيموقع)و 

 ۹۱.شناوراند يو تماماً در مدار رديگ يشيرا سزد كه به ماه رسد، و نه شب از روز پ دينه خورش

 ۹۶.ميحمل كرد( نوح يكشت) يا انباشته ياست كه ما نسل آنها را در كشت نيآنان، ا يبرا( خدا تيّاز ربوب گريد) يا و نشانه

 ۹۲.شوند يكه بر آن سوار م ميديآفر شانيا يهمانند آن را برا( زيپس از نوح ن)و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انيدر منظومه و كهكشان ِمرتبط به آن، در م ديحركت خورش. قدر و اندازه نهادن و روابط منظم قرار دادن است ل،يدر باب تفع ريتقد - ۹۴
 .كند يمشده  يگذار اندازه يداللت بر نظام گردند، يم نيمع يكه هر كدام، در مدار يا ستاره ها ونيليم

رو  كياز حالت هالل بار د،يو خورش نيزم تيو برحسب موقع رسد يم انينيما زم تياز آن است كه به رؤ يحاالت ديخورش يها منزلگاه - ۹۸
پس از  زيدرخت خرما ن يها شاخه. گردد يتا پنهان شدن در دو روز آخر ماه متحول م ن،يبه باال، به بدر كامل و سپس هالل رو به پائ

 .گردد يشكل م يو هالل دهيخم دنيپس از رس جيبرآمدن از غالف خود، به تدر

آن را به درون خود  ديقرار گرفته و هرگز خورش اراتيس ريآن و سا انيم يحال در تعادل نيقرار دارد، با ا ديخورش ديماه در جاذبه شد - ۹۱
بار منازل  ۹۹ماه در طول سال،  ياز طرف. كند ريآن را درك و دستگ تواند ينم يماه است ول بيدر تعق كسرهي ديخورش يگوئ. كشد ينم

 .نوردد يها را در م برج نيبار ا كيفقط  دياما خورش ند،ك يم يخود را ط

انباشته از مسافر و كاال است، كه در خدمت حمل و نقل  يهائ ياشاره به نعمت وجود كشت هيآ نيكه هدف ا دينما يم نيدر ظاهر چن - ۹۶
مورد  يا ژهيمسئله و دهد ينشان م «تهميذر»ذكر كلمه  نجايمطرح گشته است، اما در ا يگريد اتينعمت در آ نيقرار دارد، گرچه ا انيآدم

 يآدم «ةيحمل ذر»در قرآن از  گريدو بار د ه،يآ نيبر ا عالوه .شد ياكتفا م« حملناهم»به جمله « حَمَلْنَا ذُرِيَتَهُمْ» يبه جا رنهنظر است، و گ
 :باشد يم ريفراگ ينوح از طوفان يكشت در يهمان نجات نسل آدم ه،يمنظور از حمل ذر دهد يسخن گفته است كه نشان م

را تنها « نوح هيذرّ»قرآن ... إِبْرَاهِيمَ هِآدَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَ هِمِنْ ذُرِيَ: ... ۴۶ ميو مر... مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ هَذُرِيَ: ۳ اسراء
و حملنا، كه در مورد نسل نوح به كار رفته است، جمله فُلك  يهذر: يها بر واژه عالوه. نيهم الباق تهيو جعلنا ذر: شمرده است ماندگان يباق

 :ساخته شده توسط نوح آمده است وانات،يو ح انيانباشته از آدم يدر مورد كشت زين( انباشته يكشت)مشحون 
 نوح باشد؟ ينجات نسل بشر در كشت هيآ نيمنظور ا دهد يشواهد نشان نم نيا ايآ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ - ۹۹۲ شعراء

و  لياتومب: حمل و نقل مثل ليبه وسا زين ياست، و برخ انيحمل و نقل آدم يبرا يانيچارپا نشيآفر ه،يآ نياند منظور از ا پنداشته يبرخ - ۹۲
است كه با اقتباس از  يمشابه يها يكشت هيآ نيمنظور ا رسد يموارد قابل توجه است، اما به نظر م نيهر چند همه ا. اند اشاره كرده مايهواپ
نسبت داده،  ينظر و به الهام اله رينوح را ز يسوره هود كه ساخت كشت ۳۱ هيبا توجه به آ. بعد ساخته شده است يها نوح در نسل يكشت

 (.واهلل اعلم)به حساب آورد  خيساخته شده تا آن تار يكشت نيتر شرفتهيپ اي نيرا بتوان اول يكشت نيا ديشا
نسبت در  نياست و ا هيها، قابل توج با توجه به مخلوق بودن انسان سازند، يآن را م انيكه آدم يبه خدا، در حال يدادن ساخت كشت نسبت

 (.و هم اعمالتان را دهيخدا هم شما را آفر) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  - ۲۸صافات : سابقه دارد از جمله زين يگريد اتيآ
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 .ابندي يت و نه نجات مخواهند داش يادرسيصورت نه فر نيدر ا ۹۱،ميكن يشان م غرق ميو اگر بخواه

 .ستين( از عمر) يتا مدت ياز جانب ما و برخوردار يجز رحمت( يران يكشت يبرا اهايدر ريامكان تسخ نيا)

( تان آثار سوء اعمال گذشته) ۹۹ديا و آنچه پشت سر گذاشته( عملكرد بد امروزتان) ديرو دار شياز آنچه پ: و چون به آنها گفته شود
 (.كنند ينم ياعتنائ) ديريقرار گ( خدا)تا مورد رحمت  ديپروا داشته باش

 .گرداندند يجز آن كه همواره از آن رو امد،يپروردگارشان بر آنها ن اتياز آ( يا نشانه) يتيآ چيه

 ايآ: نديكردند به مؤمنان گو يكه ناسپاس يكسان د،يكرده انفاق كن تان ياز آنچه خدا روز: گفته شود شانيو چون به ا
 ۹۹.ديستين يآشكار يشما جز در گمراه كرد؟ يخود اطعامش م خواست، يكه اگر خدا م ميرا اطعام كن يكس

 ۹۳كي خواهد بود؟( زنده شدن در آخرت)گوئيد اين وعده  اگر راست مي: گويند مي و

 ۹۴(.تا آن را باور كنند)شان را بگيرد  جوئي دامن سهمگين آسماني هستند كه در حين ستيزهفقط منتظر يك خروش ( گوئي)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساخته  يجار ياست كه در هست يخدا همان نظامات تيمش. باشد يو هوس است، نم ياز هو يكه ناش ان،يمثل دلخواه آدم« اِن نشأ» يمعنا - ۹۱
ت ياز وضع ريعناصر جهان قرار داده غ انيكه در آب و خاك و م يكيزيو نظامات ف نيخدا در قوان تياست كه اگر مش نيمنظور ا. است

 .است از جانب خدا يرحمت نيحمل بار و مسافر استفاده كنند و ا يكرده و از آن برا ريرا تسخ اهايدر توانستند ينم انيبود، آدم يفعل

به حال حاضر « بَيْنِ أَيْدِيهِمْمِا » ديفهم توان يآنها م سهيبار در قرآن تكرار شده است كه از مقا ۹۱جمعا « مِا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِا خَلْفِهِمْ»: ةجمل - ۹۹
 . به گذشته مربوط است« ما خَلْفِهِمْ»َو  نده،يو آ

 يائيدن يارهايمورد نظر آنان با مع يگمراه. يو اله ينه از نظر معنو د،يكافران فهم ديد هياز زاو ديبا هيآ نيرا در ا« ضَلَالٍ مُبِينٍ» يمعنا - ۹۹
 .باشد يم گرانيد يبودن خرج كردن مال خود برا يرمنطقيهمان غ

آمده « فتح»، «وعد»كلمه  يبه جا زيبار ن كيتكرار شده است و « ذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَٰهَ ٰوَيَقُولُونَ مَتَى»بار جمله  ۸در قرآن جمعاً  - ۹۳
 .بس آموزنده است باشد، يمورد م ۱سوره، كه جمعاً  آن در هر يها سؤال و پاسخ نيطرح ا ةنيتوجه به زم(. ۹۶سجده )است 

از  يريگ عقل و منطق و عبرت يگوئ كنند، يشان لمس نكنند باور نم و با وجود ننديرا با چشم خود نب ياز منكران تا هشدار ياريبس - ۹۴
 .ستين يآنان كاف يتجربه شده برا يها نمونه



 

 010               قرآن حكیم 
 

 .توانند به خانواده خويش برگردند دارند و نه مي( به نزديكان خود)نه امكان وصيتي ( در اين صورت، با وقوع عذاب)

 ۹۸.شتابند گورها به سوي پروردگارشان ميو ناگهان از  ۹۴و در صور دميده شود

و  ۹۱رحمن داد( خداي)اي است كه  مان برانگيخت؟ اين همان وعده چه كسي ما را از خوابگاه! واي بر ما: گويند
 .رسوالن راست گفتند

 .شوند حاضر مي ۹۶همگي نزد ما( فراخوان)نيست كه با آن ( مِه بانگ)جز خروشي واحد ( قيامت)آن 

داديد،  انجام مي( در طول زندگي)و جز آنچه ( رسد هر كس به حق خود مي)شود  ترين ستمي به هيچ كس نمي امروز كوچك
 .بينيد جزائي نمي

 ۹۲ .اند دمانهمسلماً بهشتيان امروز در مشغوليتي شا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ديمراجعه نمائ سندهينو تيوبسا ايو « در پرتو قرآن يپژوهش»كتاب  ۴قلم در جلد  نياز هم« در صور دنيدم»به نوشته  - ۹۴

 :ذكر كرده است زين گريد هيسرنوشت را در دو آ يبه سو( أَجْدَاثِ)خروج با شتاب از گورها  - ۹۸
  خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ - ۱ قمر

 نُصُبٍ يُوفِضُونَ ٰيَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُمْ إِلَى - ۴۳ معارج

از رحمت عام پروردگار است كه عمل  يناش امتيزنده شدن مردگان در ق دهد ي، نشان م«وعداهلل» يبه جا« نُٰمَا وَعَدَ الرَحْمَ»ذكر  - ۹۱
 .دهد يبه دستاورد كردارش پاداش منساخته و هر كس را  عيبندگان را ضا

: مانند يكلمات نيندارد و در همه جا حاضر و ناظر است، بنابرا يكه اول و آخر و ظاهر و باطن است، جا و مكان خاص يمسلماً خدائ - ۹۶
 .دارد نه حضور در مكان يپاسخگوئ يهمچنان كه نزد معلم حاضر شدن در روز امتحان معنا. باشد ينم يمكان... و يعندنا، عند نا،يلد

 ها ليتمث نيا باشد، يمند هستند، نم همه از آن بهره شيكه كم و ب ،يائيدن يمعمول يها وهيم نيمنظور هم دهد ي، نشان م«فاكِههٌ»نكره آمدن  - ۹۲
 شكشيو پ يبه عنوان چشم روشن وهيو گرنه از م. كه نشاط آور است كند يم يزيداللت بر چ ،ياست، فاكهه و فكاه انيفهم آدم يبرا

كلمه  نيا ياصل يكه معنا شود يمعلوم م يبه خوب ريز اتياز آ. رسد يبه نظر م ديهم انواع آن وجود دارد، بع ايكه در دن يدر حال ،يبهشت
الْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ إِنَ  - ۹۶و  ۹۱ طور :روند ياز آن به شمار م يمصداق زين ها وهياست، كه البته م يو خوشحال يهمان شاد

 .وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ - ۹۱ دخان؛  إِنَ أَصْحَابَ الْجَنَةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ - ۴۴ نياسي ...بِمَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ
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 ۳۹ .اند هائي تكيه زده بر تخت ۳۱ها، شان زير سايه آنها و همسران

 .و هر آنچه خواهند در اختيارشان است ۳۹هائي است براي ايشان در آنجا ميوه

 .، پيامي از سوي پروردگار مهربان(آناناست براي ) ۳۳سالمي

 (.از صف پيوستگان به حق) ۳۴جدا شويد امروز اي مجرمان( رسد فرمان مي)و 

 كه دشمن مسلم شماست، نباشيد؟ ۳۴مگر من با شما پيمان نبستم كه سر سپرده و رام شيطان،! اي فرزندان آدم

 .، اين است راه مستقيم(پذيراي صفات و اسماء من باشيد) ۳۸و اينكه تنها مرا عبادت كنيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يكلمه ستر و پوشش نيما اصل اا كند، يم تيحفظ و حما ديخورش ديرا از حرارت شد ياست كه آدم هيهمان سا« ظِل» يظاهر يمعنا - ۳۱
 تيحما هيسا ريز يشخص شود يظِلِهِ، معلوم م يهُوَ ف: شود يگفته م يمثال وقت. دارد ياست كه شخص را از حوادث حفظ و مصون م

در پناه لطف پروردگار دارند و گرنه  زكارانياست كه پره يراحت و رفاه ،يارجمند ش،يظل در بهشت، آسا يپس معنا. است يگريد
مخالف ظِل،  يدر ضمن معنا. است معنا يب يمعمول هيسا( شود يكِدِر و خاموش م ديخورش يوقت)« إِذَا الشَمْسُ كُوِرَتْ»: هيبا توجه به آ

 (يرُ وَلَا الظُلُمَاتُ وَلَا النُورُوَلَا الظِلُ وَلَا الْحَرُورُوَالْبَصِ ٰوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى - ۹۹ يال ۹۲فاطر ) تاس( باد گرم=  ديخورش ديحرارت شد)حرور 

گاه مؤمنان در بهشت، كه البته درك و فهم آن  نشيمن ياست برا يكه پنج بار در قرآن تكرار شده است، وصف« اريكه»جمع « ارائك» - ۳۹
ن در خيمه و اطاق عروس يا سراپرده و فرش عروس معنا مزيّ يها لغت اريكه را تخت يعلما. مهجور ما ممكن نيست يها ذهن يبرا

 .از نهايت اكرام و جالل است يا نهاند كه تماماً نشا كرده

 ۹۲ يمشابه پاورق - ۳۹

 همه جانبه است يسالمت ست،ين يفاتيتشر يرمقدميو خ يخشك و خال يبه صورت نكره آمده، لفظ هيآ نيكه در ا« سالم» ةكلم - ۳۳

 .هستند عتيو طب عتياز خدا و خلق و از شر دگانيبر ن،يمجرم. دهد يم وستهيو پ نقطعيال ياست و الجَرَم معنا يدگيجرم، بر يمعنا - ۳۴

كسب و جذب صفات و اسماء  يعبادت، هموار كردن نفس خود برا يلغو يمعنا. كنند يپرستش ترجمه م اي يعبادت را به غلط بندگ - ۳۴
و رحمن، به  طانيش: يراه در دو ياست كه آدم نيهم نشيهدف از آفر. دنيكردن و به كمال رس دايپ يخدائ تيشخص يعني. است ياله

 يحق و باطل است كه آدم يچالش و نبرد دائم نيدر ا. كند دايو به سمت رحمن سوق پ دهيرهان يطانيش هتقوا، خود را از جاذب يروين
 .شود يساخته و پرداخته م

 ۳۴ يمشابه پاورق - ۳۸
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 ۳۱؟(ديبست يخود را به كار نم يآگاه) ديكرد ينم شهياند ايآ د،يكش يرا به گمراه ياريشما گروه بس انياز م( طانيش)

 .ديشد ياست كه بدان وعده داده م يهمان دوزخ نيا

 .ديكرد يآنچه مستمراً انكار م يبه سزا د،يامروز بدان درآئ

 يشان، دستهاشان با ما سخن خواهند گفت و پاهاشان گواه(يزندگ)و درباره دستاورد  ميزن يهاشان مُهر م امروز بر دهان
 ۳۶.خواهند داد

از ( يائيدن يها رقابت)حال در راه  نيپس بد م،يريگ يبرم شان دگانيفروغ از د( كردارشان يبه سزا ايدن نيدر ا) ميو اگر بخواه
 د؟يچگونه توان د يول رند،يبگ يشيپ گريكدي

رفتن داشته باشند، نه پس  شيكه نه توان پ ۳۲ميكن يشان م مسخ( هاشان تيمواضع و موقع) شيوخ يدر جا ميو اگر بخواه
 .آمدن

 ۳۱؟ ديشياند ينم ايآ م،يسپار يم( يريضعف و پ) يبيبه سراش( يو ذهن يبدن يروين)او را در خلقت  م،يده يهر كه را عمر طوالن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و خردمندان « اهل خرد» اي« عاقالن»ترجمه  زين نجايدر ا كند، يفعل است و داللت بر كاربرد عقل در امور م وقنونيهمچون  زين عقلوني - ۳۱
 شيعقل به فرما يمعنا. شود يصِرف خالصه نم دنِيشياند يعنيآن،  يهم در بُعد ذهن« عقل» يدر ضمن معنا. ستين ييبرگردان رسا

 قيحاصل از طر)و كاربرد علم  شود يحاصل م« علم»با تفكر در امور  يعني. هاست ربهحفظ تج( نهج البالغه ۳۹در نامه ) (ع)يحضرت عل
ما  يالبته با فهم امروز يمعنائ نيچن. كند ياست كه به علمش عمل م يپس عاقل كس. نديگو يتعقل م يرا در زندگ( يتجربه عمل اي يتئور

 .گرفته فرق دارد اصلهها از سرچشمه ف از عقل كه فرسنگ

 .از راز درون دهد يها و شهادت پاها، نه با لفظ ، بلكه وصف حال است، آنچنان كه رنگ رخساره خبر م است سخن گفتن دست يهيبد - ۳۶

 دهيقبل سخن از برگرفتن نور د هيدر آ. شكل و حالت دارد رييو تغ يدگرگون يبار در قرآن آمده است، معنا كيكه تنها « مسخ» ةكلم - ۳۲
سخن از سلب قدرت تحرك و رفت و آمد، كه آنها را همچون  هيآ نيو در ا كند يرا از آنان سلب م دنيد منكران بود، كه امكان

و حركت را كه موهبت خداست، در مخالفت  يينايابزار ب نياست كه منكران هم نيمنظور ا. دارد يباز م جوالناشخاص فلج و مشلول از 
: در)مكانت  يمعنا. است دهيشان بخش عمر مهلت انينعمات را از آنان باز نگرفته و تا پا نيا ميحال خداوند حل نيبا ا برند، يبا او به كار م

 .اند است كه قرار گرفته يموضع، منزلت و مكان( تِهِمْمَكَانَ ٰلَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى



 

  (۰۳)ياسین   سوره    014
 

 .ستيروشنگر ن يو قرآن يادآوريجز ( سخنان) نيا. ستياو هم ن ستهيشا( يشاعر)و  ميا اموختهيرا شعر ن( امبريپ)و او 

 .ابديمنكران تحقق ( عمل فريك)درباره هشدار دهد و كالم حق ( از خطرات)زنده است، ( كه دلش)تا هر آن كس را 

 اند؟ كه آنها مالك آن شده ميا دهيآفر شانيا يبرا يانيچهارپا شيكه به دست قدرت خو ميمائ نيكه ا دنديند ايآ

 .كنند يم هيتغذ گريد يو از برخ رنديگ يم يسوار يكه از برخ ميا را رام آنها كرده( انيچهارپا)و ما آن 

 گزارند؟ يپس چرا شكر نعمت نم ۴۹.هاست يدنيو نوش ۴۱(متنوع)منافع  شانيا يبرا( ها دام)و در آنها 

 !رنديقرار گ ياريمورد ( ها بتيتصور كه در بالها و مص نيبه ا)تا  اند دهيبرگز يخدا معبودان ريبه غ( نعمات نيبا ا)

( ريو زور و تزو صاحبان زر)آن معبودان  يبرا نانيا( بلكه برعكس)آنان را ندارند و  ياري يتوانائ( نيكه آن معبودان دروغ يدر حال)
 (.آنانند ارياخت يب يآلت دست و بازو)احضار شده هستند  يسپاه

 .ميدان يم كنند يآشكار م ايما هر آنچه پنهان  ديترد ينسازد، ب نيآنان ترا اندوهگ( زيانكارآم)پس سخنان 

 گشته است؟( خود نندهيآفر هيعل)آشكار  يگر زهيست نكياما ا م،يديآفر يا كه او را از نطفه ميمائ نيا داند، يانسان نم ايآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد استفاده قرار  يدست عيآنهاست كه در هنر و صنا ينام برد؛ پوست، پشم، كرك و مو توان يم انيرا كه از چهارپا يگريمنافع د - ۴۱
 .رسد يم يزمستان شيفضوالت آنها كه در روستاها به مصرف گرما يروده و حت نيهمچن(. ۶۱نحل ) رديگ يم

 .است يلبن يها ، شامل فرآورده«شرب» ةشيمشارب، از ر - ۴۹

 



 

 015               قرآن حكیم 
 

 كند؟ يرا زنده م دهيپوس يها استخوان نيا يچه كس: گفت. برد ادياز ( از خاك و نطفه)خود  نشيو آفر ۴۹زد يما مَثَل يبرا

 .تواناست ينشيآورد و او بر هر آفر ديبار او را پد نيهمان كه نخست: بگو

 ۴۳.ديافروز يبرم( مصارف خود يبرا يآتش)آورد كه از آن  ديآتش را پد( اهانيچوب گ)شما از درخت سبز  يهمان كه برا

 يزنده كند؟ آر( زيمجدداً در رستاخ)همانند آن ها را  تواند ياست، نم دهيآفر( با همه عظمتش)را  نيها و زم آن كه آسمان ايآ
 .داناست يا دهننياو آفر

 !شود يباش، پس م: ديكه گو ستين نيرا اراده كند، جز ا يزيفرمان او، چون چ

او  يبه سو( همه)به دست اوست و  يزيهر چ ۴۴كه سررشته يآن خدائ( يآدم ياز تصور ابتر بودن زندگ)پس منزه است 
 .گردند يبرم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انيرا در قالب كوچك و تنگ تصورات خود ب ريبزرگ و انكارناپذ يقتيو حق هيبال تشب اسيق ينوع زنند، يكه منكران م يمنظور از مثال - ۴۹
 .كرده است

أَفَرَأَيْتُمُ النَارَ الَتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ : )كرده است انيب گريد يمطلب را به زبان نيا زين( ۴۸)سوره واقعه  ۱۹تا  ۱۹ اتيآ - ۴۳
 (الْمُنْشِئُونَ

و  تيمالك)مبالغه در مُلك  يبرا« ت»و « و»لغت، حروف  يبه قول علما. بار در قرآن تكرار شده است ۴، «ملك» شهياز ر« ملكوت» ةواژ - ۴۴
كلمه در  نيكاربرد ا ريبه سه مورد ز. واژه باشد نيا يمعنا انگريب يتا حدود« ساختار و نظام» يبرگردان فارس ديشا. تاس( ييفرمانروا

 :ديكن هقرآن توج
 ...(وَالْأَرْضِلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ ٰوَكَذَ. )مينشان داد ميرا به ابراه نيها و زم ما ملكوت آسمان - ۱۴ انعام

 ...(أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) نگرند؟ ينم نيها و زم منكران در ملكوت آسمان ايآ - ۹۶۴ اعراف
 ...(قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ) ست؟يبه دست ك زيملكوت همه چ: بگو( به منكران) - ۶۶ نيمؤمن



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 ،(به شكل و حالتي خاص)صف درآمدني  ،۹سوگند به صف درآمدگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تينكره بودن صفاً، عموم ليكه به دل كند يبودن، همچون صفوف منظم ارتش م فيرد يداللت بر نوع« صف» شهياز ر« صافات» - ۹
 يسوره درباره فرشتگان است، برخ نيآغاز ا يكه سوگندها اند دهيعق نيبر ا نياز مفسر ياريبس. دهد ينشان م عتيآن را در طب قيمصاد

اند  احتمال داده( قاموس قرآن سندهيهمچون نو) زين ياند و بعض نسبت داده كنند ياد مدر راه خدا جه زدهكه صف  يآن را به مجاهدان
متفاوت  دنيبا صف كش يكه البته شكل مدار) كنند يمنظم حركت م يبه دور هسته اتم باشد كه در مدار يها منظور از صافات، الكترون

 (.است
 يو خطوط قوا يمطرح شده است كه صافات همان سطوح انرژ( رستگار مي، دكتر كر«هفت آسمان»كتاب  سندهيتوسط نو) زينظر ن نيا

با توجه به . سازد يرا دور م ينيزم اتيح يمضرّ برا يهانيرا فرا گرفته و اشعه ك نيمنظم گرداگرد زم ياست كه در صفوف نيزم يسيمغناط
 .دينما يم تر يمنطق هينظر نياست، ا نيوّ زمج يكه در ارتباط با نظام حفاظت يبعد اتياز سوگندها و آ يريگ جهينت ات،يآ اقيس

بار در  ۹۴را كه « صف»شه يم موارد كاربرد كلمه صافات و مشتقات ريم، ناچاريعمل كن« ر قرآن با قرآنيتفس»وه يم به شياگر خواسته باش
 :شود يده ميد« صف»ر در مشتقات كلمه يم زيمفاه ياجمال يك بررسيبا . ميقرآن تكرار شده، مورد تأمل و تدبر قرار ده

 (صَفًا سَبِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَذِينَ يُحِبُ اللَهَ إِنَ: ۴ه يصف آ)دفاع در برابر دشمن متجاوز  يبرا يب در صفوف ارتشينظم و ترت -۹( الف
 (صَفًا واائْتُ ثُمَ كَيْدَكُمْ فَأَجْمِعُوا: ۸۴طه ) يدر مقابله با حضرت موس يساحران نظام فرعون يبند صف -۹

 (صَفًا رَبِكَ ٰعَلَى وَعُرِضُوا: ۴۶كهف )ن سرنوشت ييتع يامت برايبه صف در آمدن بندگان در روز ق( ب
: ۹۹فجر  - صَفًا هُوَالْمَلَائِكَ الرُوحُ يَقُومُ يَوْمَ: ۳۶نباء : )انين سرنوشت آدمييتع يبرا( رب و ملك: يا)به صف در آمدن مالئكه و روح ( ج

 (صَفًا صَفًا وَالْمَلَكُ رَبُكَ وَجَاءَ
 إِلَى يَرَوْا أَوَلَمْ: ۹۲ملك . )حركت و حفظ خود در برابر جاذبه سقوط يبرا( هنگام مهاجرت)بال گشودن صف پرندگان در آسمان ( د

 (وَتَسْبِيحَهُ صَلَاتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌ  صَافَاتٍ وَالطَيْرُ: ۴۹نور  - صَافَاتٍ فَوْقَهُمْ الطَيْرِ
 (صَوَافَ عَلَيْهَا اللَهِ اسْمَ فَاذْكُرُوا: ۳۸حج ) يشتر در قربان يف و در امتداد هم بودن دست و پايرد( ر
 (مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ: ۹۴ه يغاش - هٍمَصْفُوفَ سُرُرٍ ٰعَلَى مُتَكِئِينَ: ۹۱طور : )ف شدهيرد يها ها و بالش تخت( ز

 

 يب برايف شدن و نظم و ترتيرد يا به گونه ،«صف»كلمه  يعموم يجه گرفت كه در معناين نتيتوان چن يموارد فوق ماز : يريگجهينت
ا فرشتگان يان يآدم يآرائ ها از سقوط پرنده، تا صف ت وجود دارد؛ از حفاظت در برابر دشمن گرفته تا حفاظت بالياز هو« حفاظت» ينوع

 .ها انسان ين سرنوشت ابدييتع يبرا ينهائ يو روح در روز داور
و نقش ( الدُنْيَا السَمَاءَ) ين طبقه جوّيتر نيكه به پائ يا و به خصوص اشاره يات بعدياق آيبا توجه به س يب و به طور كلين ترتيبه ا

در برابر عوامل ضدّ آن  ينيات زميو نظام محافظ ح يتير امنيتوان تدب يشده است، صافات را م( مَارِدٍ شَيْطَانٍ كُلِ مِنْ وَحِفْظًا)آن  يحفاظت
 .معنا كرد

 گر قرآن، و هر دو بار در اشاره به بال ين سوره، تنها در دو سوره ديكلمه صافات عالوه بر ا( ر قرآن با قرآنيوه تفسيباز هم به ش)، ياز طرف
 :دا كرديواژه صافات پ يبرا يتر قيل مفهوم دقيه و تمثين تشبيتوان از ا يگشودن پرندگان، آمده است كه م

 كنند؟ يحركت م( قبضني)و بسته بال ( صافات)نگرند كه بال گشاده  ينم( هنگام پرواز)ا منكران به پرندگان باال سرشان يآ: ۹۲ملك 
 ←.دانند يش را ميدگار و نقش مثبت خويش به آفريكرد خويتماماً رو( صافات)پرندگان بال گشاده :  ۴۹نور 
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 ۳دارندگان با رانشي خاص، به باز ۹(آرائي در نتيجه آن صف)

 ۴.براي حفاظتي( تعقيب كنندگان) ۴، به از پي روندگان(در نتيجه آن رانش)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقاً . باشد يم( بستن= قبض )« قبضني»مخالف آن  يشمرده كه معنا« صافات»عمل بال گشودن در برابر امواج هوا را  ،هيدر هر دو آ →
ز، ين سوره نيهم ۹۸۴ه يدر آ. ن بال گشوده استيزم يرو ين همچون چتريزم (Magnetosphere) يسيطبقات جوّ، بخصوص طبقه مغناط

ه ين آيدر ا. است يد همان عملكرد حفاظتيان نقش فرشتگان آمده است كه مؤيدر ب( الف و ت يجمع با واو و نون به جا)« صافون»كلمه 
 :شود يقائل م ين كارگزاران جهان هستيا ياز زبان فرشتگان دو نقش برا

 .مسبّحون -۹ افون، ص -۹
ب و نواقص با نقش يپاك كننده معا يروهايهمچون ارتش، و مسبّحون را ن ،به صف درآمده يحفاظت يروهايتوان ن يصافون را م

 (.واهلل اعلم)آن دانست  يميو ترم ياصالح
ن يا(. صَفًا وَالصَافَاتِ)دفاع از نظام موجود است  يبرا( يني، و زميائي، دريهوائ يروهايو ن)اده نظام يل صفوف پيتشك يفه هر ارتشيوظ

 :كند يفا ميارتش دو نقش مهم ا
 ،(زَجْرًا فَالزَاجِرَاتِ) يخود يراندن دشمن از مرزها -۹
 (.يگردان حفاظت يپ=  ذِكْرًا فَالتَالِيَاتِ)آنان  يو نابود ياز عوامل نفوذ يب و مراقبت محافظتيتعق -۹

كه با واو قسم آغاز )سوگند اول  انيرا كه م يباشد، تفاوت نياند؛ اگر هم چن كرده يسوره را سوگند تلق نينخست ا هيهر سه آ نيمفسر - ۹
 دهيدنا توان يوجود دارد، نم( فَالزَاجِرَاتِ، فَالتَالِيَاتِ)بر سر آنها قرار گرفته ( و اثر جهينت) عيكه فاء تفر يبعد هيبا دو آ( وَالصَافَاتِ صَفًا: شده

 .گردد يآن م بيباشد كه موجب رانش عامل مضرّ و مخالف و تعق يروهائين يآرائ اصل و اساس، همان صف رسد يبه نظر م. گرفت

. در آن وجود دارد يدفع و طرد و بازدار يمعنا نيبنابرا. بدون آن ايهمراه صدا باشد،  تواند يراندن است كه همچون موج انفجار م« زجر» - ۳
كه همچون ارتش منظم،  يسيمغناط يهمان خطوط قوا ه،ينظر نياگر صافات را طبق آخر. كه از ارتكاب گناه مانع شود يا مثل موعظه

ها به  اشعه نيآنها از نفوذ ا ينقش بازدارندگ نصورتيدر ا م،يبدان كند يمحافظت م يديو خورش يهانيك يها امواج اشعه رابررا در ب نيزم
 .كامال روشن است ياز نظر علم نيزم

به داخل مرز  گانهيهمانطور كه مرزبان مانع ورود ب. رفتن دارد يزيچ اي يكس يو از پ تيو تبع بيتعق يمعنا ،«يتـَلـَ» شهياز ر« تاليات» - ۴
است  دهيتالوت نام كنند، يم بيرا تعق گريكدي يو ماه را، كه گوئ ديهم آمدن خورش يدر قرآن از پ. كند يم بيو دشمن را تعق شود يم
 (۹و  ۹ اتيسوره شمس آ -وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا  مْسِوَالشَ)

اكتفا  يو به قرائت ظاهر رود يم اتيو منظور آ يمعان ياند كه قرائت كننده در پ تالوت شمرده ليدل نيبه ا زيقرآن را ن اتيآ خواندن
با . است يبعد يرويو پ« آمد يپ» يدر هر حال منظور نوع. اند دانسته گريكديحروف از  تيتالوت را به اعتبار تبع زين يبعض. كند ينم

افتاده و در  نيريبه دام طبقه ز ،يسيدر صورت عبور طبقات مغناط يهانيذرات باردار اشعه ك ن،يزم يسيمغناط دانيدر م اخطوط قو هيفرض
 .خواهد كرد «بيتعق»آنها را  يجوّ، شهاب فروزان يها ها و ملكول برخورد با اتم

واژه  نيا. دهد يم يفراموش ياست كه معنا انيذكر ضد نس. است« حفظ شئٍ»، آنطور كه در كتاب لغت قاموس آمده است، «ذكر» يمعنا - ۴
تذكر  مثل ذكر خدا و. رود يو حضور آن در قلب و زبان به كار م يو نگهدار ميكن يم دايكه پ قتياز حق يعمدتاً در حفظ شناخت

 توان يم« فَالتَالِيَاتِ ذِكْراً»: هيدر آ بيترت نيا به .است« حفاظت»ذكر همان  يا شهيو ر ياصل يكه گفته شد معنائ ر، اما همانطو(يادآوري)
را كه  يهمچون مرزبان محافظ. حفاظت است ينوع يعني« ذكرا»شان  را تصور كرد كه وصف حال يا رونده يكننده و در پ بيعوامل تعق

را به دام انداخته و  ينفوذ ذراتكه چگونه طبقات محافظ جوّ،  شود يبعد نشان داده م اتيدر آ. كند يم بيرا تعق ينفوذ گانهيب
 .سوزانند يم
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 !معبود شما مسلماً يكي است( :دهد كه همه اين عوامل منظم و مرتبط نشان مي)

كه ميان آنهاست و همچنين ( كران از فضاي بي)و زمين و هر آنچه ( ها كهكشان)ها  گرداننده و صاحب اختيار آسمان( همان)
 ۸،ها دهنده مشرق نظام

 زيبائي بخشيديم، ۱را به زيور ستارگان( تر به زمين نزديك)تر  ما آسمان پائين( طبقات جوّاز ميان )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن،يزم يو انتقال يحركت وضع ليدر هر روز سال، به دل ديو تنوع طلوع خورش رييتغ ليممكن است به دل( خاورها)جمع آمدن مشارق  - ۸
در  ديخورش اردهايلياست، به طلوع م انيدر م( ها كهكشان)ها  چون سخن از همه آسمان ا،يو  آورد يم ديرا پد يمتفاوت يها باشد كه مشرق

 يها اشعه اي ديمف ينور)  با ساطع شدن پرتو( دهايخورش اي) ديكه طلوع خورش يو از آنجائ(. واهلل اعلم)داشته باشد  رتاشا يپهنه هست
 .شود يقبل و بعد روشن م اتيآ نهيكلمه با زم نيارتباط ا م،يكن ياست كه آن را احساس م( ديمف ريوراء بنفش و غ ما

 ياتم ژنياكس ،يملكول ژنياز اكس ،يائيميش ينور كيتفك نديفرآ ياتمسفر است كه ط نيريطبقه ز( ايسماء الدن)تر  منظور از آسمان پائين - ۱
 ياديز ريو ازن موجود در اتمسفر با جذب مقاد ژنياكس. آورند يم ديشده و اُزُن را پد بيدو با هم ترك نيا يطيكه در شرا شود يحاصل م

سوخت خود را  رهيكه ذخ( يمصباح) يكرده و همچون چراغ يريو هالك جانداران جلوگ نيوراء بنفش، از نفوذ آن به زم ما هاز اشع
كه آسمان را از  آورند يتابش شبانه را به وجود م دهيچراغ پد اردهايليآن به صورت م يها ها و اتم ملكول كند، يم يصرف درخشندگ

قابل  يبائيز نيطبقه از جوّ است كه چن نيتنها در ا. كند يم ليها تبد مخمل مانند شبانه با تأللو ستاره يبايان زمطلق به آسم يكيحالت تار
 ديآسمان فقط از د يبائيقرآن ز ريبه تعب. هستند( فاقد چشمك زدن)ها ثابت  و ستاره اهيآسمان كامال س ،يمشاهده است، در طبقات فوقان

 (.۹۸حجر )ت قابل مشاهده اس ينيناظران زم
 يبرا يبائيز نيشده كه ا حيتصر زيسوره حجر ن ۹۸ هيدر آ. باشد يم نهيزم نيدر هم زيسوره فصلت ن ۹۹سوره ملك و  ۴ اتيضمن آ در 

 .است ينيزم نيناظر( چشم ةياز زاو)
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 ۲.محفوظ داشتيم۶از نفوذ هر شيطان سركشيو         

 

 .شوند مي ۹۹پيدا كنند و از همه سو پرتاب ۹۱توانند به سوي عالم باال دسترسي نمي( اين عناصر مخرب)            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از امر پروردگار در سجده  انشيكه با عص سيچه ابل گردد، يو حدود اطالق م مياست كه به هر متمرّد خارج شونده از حر يصفت «طانيش» - ۶
سرگردان شرربار كه از مدار  يها چه سنگ( ۹۴، بقره ۶۹ اءيانب) صفت ويد انگريطغ يها فرشتگان هبوط كرد، چه انسان ميبه آدم، از حر

به لطف خدا  مانيسل ايگو... و( ۴۹ص ) كربي، چه م(۴، ملك ۱، صافات ۹۱حجر ) كنند يبرخورد م نيو به جوّ زم هخود خارج شد
ساختمان ) يسازنده همچون بنائ يمعاصر خود را مهار كند و به كارها( مغول مانند هياقوام همسا) و دَد صفت ويبود متجاوزان د افتهي قيتوف

 .قابل اصالح را به بند درآورد ريوا دارد و هم شرور غ( ايدر در يساز بندر اي اجاستخر) يو غواص( نيدر زم يساز

 يسرگردان يها حفاظت هم در برابر سنگ نيا. سخن گفته است (ينيزم اتينسبت به ح)طبقات جوّ  يسوره قرآن از نقش حفاظت ۴در  - ۲
و هم  يهانيو ك يديمرگبار خورش يها هم در برابر اشعه شوند، يباز داشته م نيقطعه آن هر شب و روز از ورود به زم ها ونيلياست كه م

 نيا. نيكره زم يدر رو اتيح يبرا دياصر مفمانع شدن از فرار عن نيو همچن( يا گلخانه سميمكان)شده در روز  رهيحفاظت از حرارت ذخ
 :عبارتند از اتيآ

 وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ا السَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًاوَجَعَلْنَ: ۳۹ اءيانب 
 وَزَيَنَا السَمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا: ...۹۹ فصلت... 
 الدُنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًازَيَنَا السَمَاء : ...۱و  ۸ صافات... 
 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ: ۹۱و  ۹۸ حجر 

از برخورد امواج فرستاده شده از دهان  است كه ينديفرآ دنياما شن رود، يبه كار م دنيدرست است كه واژه سمع در مورد شن - ۹۱
 يهمانطور كه برا. گردد يحاصل م شود يكه به مغز ارسال م يكيالكتر انيو جر يشنوائ ستميبا گوش ما و فعل و انفعاالت س يا ندهيگو
مخصوص  يهائ ياز گوش( و مشابه آن يدر انفجارات نظام) ديمقابله با اصوات شد يبرا م،يكن ياستفاده م سمعكاز  يامواج صوت تيتقو

مجهز شده است تا  يامواج نيدر برابر چن زين نيكره زم. ميده يدر گوش خود قرار م يلترهائيف ايآرامش خواب، پنبه  يو برا ميبر يبهره م
 .ابنديدست ( يالئطبقات با) يمأل اعل ينتوانند به سو

چرا  م،يمان يباز م «عيواهلل سم» يو گرنه در فهم معنا. است متوقف سازد دنين كه شنمتعارف آ يما را در معنا دياز واژه سمع نبا استفاده
 .آن در جهان باخبر است ريو غ ياز هر حركت صوت يول ست،ين يابزار شنوائ ازمنديكه خدا همچون ما ن

منظور از  دهد ياست كه نشان ماشاره شده ( يمخابرات يها همچون دكل)نردبان  قياز طر يقي، به استماع حقا۳۶ هيسوره طور آ در
 .تر دارد عام يو معنائ باشد ينم انيآدم يشنوائ ستميتوسط س يامواج صوت افتياستماع، الزاماً در

فعل  نيا رشيو پذ يباب داللت بر حالت، توانائ نيبوده كه در ا( در باب تفعّل) تسمعّونيسوره در اصل  نيدر ا «سّمعّوني»فعل  اتفاقا
 .را ندارند يورود به نظام حفاظت يآن امواج توانائ شوند يسوره نشان داده م نيو در ا...( تشكل، تسلط، تقلب و: مثل) كند يم

و  ۹۶ اءيانب)، انداختن حق به جان باطل (۹۸احزاب )ها  انداختن ترس بر دل: است، مثل گريد زيبه چ يزي، رها كردن و انداختن چ«قـَذَفَ» - ۹۹
 هب يسياز طبقه مغناط ي، پرتاب كردن ذرات نفوذ۶ هيدر آ« يُقْذَفُونَ» يمعنا رسد يبه نظر م... ، و(۳۲طه )ن جعبه در آب ، انداخت(۴۶سبا 

 Van Allen)، كمربند ون الن (يكائيفضانورد آمر - James Van Allenون الن )به نام كاشف آن  ياست كه از نظر علم يدام مرگبار

Radiation Belt )شده است ينام گذار. 
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 .پيوسته دارند ۹۳و عذابي ۹۹شوند به شدّت رانده مي

 ۹۴.كند كه در اينصورت شهاب نافذي تعقيبش مي( خاص)ربودني ( بگريزد) ۹۴مگر آنكس كه به سرعت بربايد

( آنچه در اين نظام حفاظتي نيرومند كه برشمرده شد)، يا آنكه (تر هستند مقاوم و نيرومند)تر  اي سخت آيا آنها آفريده: حال از آنان بپرس
 .ايم آفريده( كه سُست و لغزان است)ما آنها را از گِلي چسبنده  ۹۸ايم؟ آفريده

 !كنند در شگفتي و آنها مسخره مي( از عظمت اين آيات، يا انكار مخالفان)تو 

 .پذيرند و چون اندرز هم داده شوند، نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با  زياز بهشت ن سياخراج ابل. شدت و ذلتدفع و طرد و دور كردن به سرعت و  ي، به معنا«دَحَرَ» هياست از رش ي، وضع حال«دُحُورًا» - ۹۹
 (.۹۶اعراف )فعل وصف شده است  نيهم

است، مشاهده  نينفوذ كرده در جوّ زم نياطيدرباره عذاب ش ناًيكه ع ز،يسوره ملك ن ۴ هياز انسان را در آ رينسبت دادن عذاب به غ - ۹۳
 يزيچ»شناسان  عذاب، به گفته لغت معناي( وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَعِيرِ نَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِوَلَقَدْ زَيَنَا السَمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْ) ميكن يم

سخت و  يمواجه با مانع رشيده، در مسنفوذ كر نياگر آنچه در جوّ زم. «است كه بر انسان دشوار باشد و او را از مرادش باز دارد
 .نديب يو ممانعت م تيعذاب محروم انيكننده گردد، همچون آدم سركوب

 - ۹۱بقره ) «ديچشم آنان را بربا ييناياست ب كيبرق آسمان نزد»: در قرآن آمده است كه. ربودن و به سرعت اخذ كردن است« خطف» - ۹۴
از  م،يقرآن شو تيهدا روياگر همراه تو پ»: گفته است مانيا رشيكاران مردد در پذ از زبان محافظه نيهمچن(. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

 (.مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا ٰوَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَى - ۴۱قصص ) «كشند يو م كنند يم ريما را دستگ نيمشرك - ميشو يربوده م شيشهر خو
. رديگ ياست كه مورد تهاجم قرار م يزيكن كردن چ شهيبردن و ر نيبلكه از ب ست،ين يخطف ربودن و رفتن مثل سرقت معمول يمعنا
مرزبانان  ديهمچون برق از د نيزم يحفاظت وارياز نقطه كور د يكه گوئ نيزم يسيمرگبار عبور كننده از خطوط مقاومت مغناط يها اشعه

بگذرند و از  ينگهبان يبرج و بارو نيكه از اول( يبار عناصر شرر) ينياطيحال آن ش ني، با ا(يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ بَرْقُيَكَادُ الْ) اند ختهيگر
و به  كنند يم زهيوني ايو  كيجوّ، آنها را تحر يها ها و ملكول قطب و در هنگام برخورد با اتم يفرار كنند، در باال نيزم يسيكمربند مغناط

به  شتريب حيتوض يبرا. )سازند يخود را روشن م ي، رد پا(شهاب ثاقب)درخشان  يها شعله اي( Arura) يقطب يها تابش شفق اب لهيوس نيا
 (ديرستگار مراجعه كن ميكتاب هفت آسمان نوشته دكتر كر

از  تيحكا زيشهاب ثاقب ن. گريكديذرات با  يهمچون برخورد اتم. شود يگفته م كند ينفوذ م اءيكه تا عمق اش يا به شكافنده« ثاقب» - ۹۴
 .كند يم نياطيش نيكردن ا يمتالش

هستند  نيمحافظت از زم يبرا ديشد يقدرت دفاع يو دارا رومندين ياند، به قدر كشف شده ۹۲۴۶كه از سال  يزيانگ دو كمربند شگفت - ۹۸
 .كنند يبار آن مقاومت م و عناصر مرگ يهانيو ك يديخورش يتنه در برابر بادها كيخود  وياكت ويراد يرويكه به ن
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 .گيرند اي ببينند، به تمسخر مي و هر گاه آيه

 !بندي واضحي بيش نيست جز چشم( قرآن)و گويند اين 

 وقتي مُرديم و خاك و استخوان شديم، واقعاً برانگيخته خواهيم شد؟( بر حسب وعده اين كتاب)آيا 

 مان هم؟ نياكان( آيا حتي)

 !خواريدر حالت ذلت و ( آنهم)آري، : بگو

 .نگرند مي( زنده شده و نگران به عظمت حادثه)نيست كه ناگاه ( موج انفجار عظيم)جز يك رانش ( وقوع رستاخيز)

 .جزاستاين همان روز ! واي بر ما: و گويند

 .كرديد است كه يكسره انكارش مي( حق از باطل، مؤمن از كافر)اين همان روز جدائي ( آري)

 كردند؛ شان را و نيز معبوداني را كه بندگي مي د كساني را كه ستم كردند و همگنانگِرد آوري( شود فرمان داده مي)

 .آنها را به راه دوزخ رهبري كنيد! به غير از خدا

 .هستند( از عملكردشان)ا مورد بازخواست شان سازيد كه مسلماً آنه و متوقف
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 كنيد؟ يكديگر را ياري نمي( مثل زندگي در دنيا)شود شما را، چرا  چه مي

 .شان تسليم هستند چرا كه امروز همه( كاري براي هم نتوانند كرد)

 .كنند پرس و جو مي( از شرايط يكديگر)بعضي از آنها به بعض ديگر رو كرده 

 .آمديد ميسراغ ما ( يا خيرخواهي رياكارانه) ۹۱شما از موضع قدرت: پرسند مي( زيردستان از پيشوايان)

 چنين نيست، بلكه خودتان هيچوقت مؤمن نبوديد،: گويند( پيشوايان)

 .يدو ما هيچ تسلطي بر شما نداشتيم، بلكه خودتان مردماني طغيانگر بود

 .قطعاً همگي بايد آن را بچشيم. ما تحقق يافته است( همه)فرمان پروردگارمان بر 

 ما شما را به انحراف و تباهي كشانديم، چون خود منحرف بوديم،( آري)

 (.هر كدام در سرنوشت ديگري دخيل است)اند  به اين ترتيب همه آنها مسلماً در عذاب شريك

 .كنيم عمل مي( بريدگان از حق)ما اين گونه با مجرمين 

 .ورزيدند تكبّر مي( از پذيرش آن)معبودي جز خداي يكتا نيست، : شد ها بودند كه وقتي به آنها گفته مي همين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةجلو شگريدارد و هم نما شيو راه خو وهياز ش روانيبه پ يبخش نانيقدرت و اطم ي، هم معنا«تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ»: در جمله «نيمي» يمعنا - ۹۱
 .و حق به جانب بودن است يخواه ريو خ يراست
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 مان را رها سازيم؟ شاعري مجنون، معبودان( سخنان)آيا ما به خاطر : گويند مي( معاصرين تو نيز اي پيامبر)و 

 (.سخنانش در راستاي حقايق پيشين است)بلكه حق را عرضه و رسوالن را تصديق كرده است ( ديوانه نيستاو )

 .مسلماً شما نيز عذاب دردناك را خواهيد چشيد( :بايد به آنها گفت)

 .داديد همان اعمالي كه يكسره انجام مي( محصول)و مجازاتي نخواهيد شد جز 

 .جز بندگان خالص شده خدا( شان هستند همه در آن روز گرفتار اعمال)

 دارند( معين شده) ۹۶آنانند كه رزقي معلوم

 .گيرند قرار مي( و احترام)در حالي كه مورد اكرام  ۹۲ها، انواع شادماني

 هاي سرشار از نعمت، در باغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :آمده است ريبار در قرآن در و موارد ز ۹۹فعل  نيا. و مشخص شده نيدرآمده و مع يبه علم و آگاه يعنيمعلوم  - ۹۶
 معلوم، مقام معلوم، حق معلوم، رزق معلوم وميمعلوم، قدر معلوم، وقت معلوم،  كتاب

 ها ليتمث نيا باشد، يمند هستند، نم همه از آن بهره شيكه كم و ب ،يائيدن يمعمول يها وهيم نيمنظور هم دهد ي، نشان م«فاكِههٌ»نكره آمدن  - ۹۲
شكش يو پ يوه به عنوان چشم روشنيو گرنه از م  .كه نشاط آور است كند يم يزيداللت بر چ ،ياست، فاكهه و فكاه انيفهم آدم يبرا

ن كلمه يا ياصل يشود كه معنا يمعلوم م ير به خوبيات زياز آ. رسد يد به نظر ميا هم انواع آن وجود دارد، بعيكه در دن ي، در حاليبهشت
 :روند ياز آن به شمار م يز مصداقيها ن وهياست، كه البته م يو خوشحال يهمان شاد

 ...رَبُهُمْ آتَاهُمْ بِمَا فَاكِهِينَ وَنَعِيمٍ جَنَاتٍ فِي الْمُتَقِينَ إِنَ - ۹۶و  ۹۱طور 
 فَاكِهُونَ شُغُلٍ فِي الْيَوْمَ هِالْجَنَ أَصْحَابَ إِنَ - ۴۴ن ياسي

 فَاكِهِينَ فِيهَا كَانُوا هٍوَنَعْمَ - ۹۱دخان 



 

  (۰۳)صافات   سوره    004
 

 ۹۹رو به روي يكديگر، ۹۱آوري هاي شادي گاه نشمينبر 

 .گردانند مي( آثار اعمال نيكوشان) ۹۹بر آنان جامي از چشمه جاري

 .بخش نوشندگان است كه بس زالل و لذت

 .شوند خود مي مست و از خود بي( با نوشيدنش)و نه  ۹۳نه عوارض دروني وجود دارد( هاي دنيائي برخالف شراب)در آن جام 

 .درشت چشم است ۹۴افتاده نگاه( همسران)و نزدشان 

 .اند(زير پر و بال)هاي پوشيده  همچون تخم مرغ( از شدت پاكي)انگار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيبه ا ز،يخالص را ن يدرون يشاد. شده است يناش( دهيامر نهان و پوش)« سِرّ» شهيكلمه از ر نياند، اما ا را تخت گفته( ريجمع سر)« سُرُر» - ۹۱
است، به تخت  آور يشاد يبلكه موضع و مكان ،يگاه منينه هر تخت و نش ر،يپس سر. نديگو« سرور»كه نهان در قلب است  ليدل

 .ها به خواسته دنيدر اشراف و احاطه و قدرت تحقق بخش ياست از شاد يگفته شده كه نماد ريجهت سر نياز ا زيپادشاهان ن

 نيا. شان هم نشستن يو رو به رو گريكديبا  انياست از حسن روابط بهشت ينشان( پشت كرده به هم: نيمتضاد مدبر) «نيمتقابل»وصف  - ۹۹
 اياشاره است كه مؤمنان همچنان كه در دن نيمتضمن ا( ۹۸، و واقعه ۴۳، دخان ۴۴ات ، صاف۴۱حجر )بار در قرآن تكرار شده  ۴وصف كه 
 (.۴۱حجر )هم خواهند نشست  يبرادروار رو به رو زيبه دل نداشتند و به هم پشت نكرده بودند، در آخرت ن يا نهيو ك ياز هم دشمن

و ( ۴و مؤمنون  ۳۱ملك )اشاره دارد  يائيآشكار دن يها چشمه نيمورد آن به هم ۹بار در قرآن به كار رفته است كه  ۴جمعاً  «نيمع» ةكلم - ۹۹
 ۶تا  ۴ اتيبه آ. )باشد يدر آخرت مرتبط م يآدم يكوياعمال ن يهمراه شده است، به چشمه جار( كأس)كه با كلمه جام  گريمورد د ۹

 (ديسوره انسان مراجعه كن

 شود يگفته م يبه هر عارضه و فساد «لَيَغَ» شهياست، اما غول از ر يالبته مصداق درست نياند، ا ترجمه كرده بيرا سردرد و آس« غَولٌ» - ۹۳
است، اما  آور يكه در مشروبات متعارف وجود دارد، هر چند موقتا سرخوش يخود را وارد كند، الكل يبيمحسوس اثر تخر و نا يكه پنهان
و  ،يبر عوارض باطن« غول»صفت  رسد يبه نظر م. ستين دهيپوش يبر مغز انسان، بر كس آن، به خصوص زننده بيآس عوارضآثار و 

 .اشاره داشته باشد ياز مست يناش يبر عوارض ظاهر« يُنْزَفُونَ»

جز به همسر  يبودن و نظر رياست از چشم به ز يتكرار شده، وصف( ۴۸، و رحمن ۴۹، ص ۴۶صافات : در)كه سه بار « قَاصِرَاتُ الطَرْفِ» - ۹۴
 .رساند يخود نداشتن كه اختصاص و انحصار را م
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 .كنند پرس و جو مي( از آشنايان خود)به يكديگر روي كرده ( بهشتيان)بعضي از آنها 

 همنشيني بود،( در زندگي دنيا)همانا مرا : گويد يكي از آنان مي

 هستي؟( رستاخيز)كنندگان  آيا تو واقعاً از تصديق: گفت كه مي

 شويم؟ جزا داده مي( پس از آن)، آيا آيا وقتي مرديم و خاك و استخوان شديم

 داريد؟( از او)آيا شما اطالعي ( :پرسد آن فرد بهشتي مي)

 !بيند و او را در ميان دوزخ مي ۹۴كند آنگاه نگاهي به اطراف مي

 .به خدا سوگند نزديك بود مرا نيز به بدبختي بكشاني: گويد مي( خطاب به او)

 بودم،( به دوزخ)پروردگارم نبود، بي شك من هم از احضارشدگان ( هدايت)اگر نعمت 

 ميريم؟ نمي( ديگر)آيا ما ( :پرسد سپس روي به بهشتيان كرده و با شگفتي مي)

 شويم؟ مان، و گرفتار عذاب هم نمي مگر همان مرگ نخستين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شناخت است يافكندن و مطالعه برا رتيو نور بص ياز پشت افق و حجاب روشن دنيسر كش د،يهمچون طلوع خورش« فَاطَلَعَ» - ۹۴
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 .همان رستگاري عظيم است( سرانجام)مسلماً اين 

 .تالش كنند( سعادتي)پس اهل عمل بايد براي چنين 

 ؟!۹۸«قومشجره ز»در پيشكش بهتر است يا ( ها برخورداري)آيا اين 

 ۹۱.ايم براي ستمگران قرار داده( آزموني سخت)اي  ما آن را فتنه

 .رويد مي ۹۶دوزخ( ريشه)اي است كه در بُن  آن شجره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دنيلغت زقوم را بلع يها كتاب(. ۴۳و دخان  ۸۹صافات )در قرآن تكرار شده است  گريدو بار د ه،يعالوه بر اين آ« زقوم ةشجر»عنوان  - ۹۸
طعام گناهكاران خودپرست است و در شكم آنها  ،از آن جز آن كه زقوم يوصف چياند، اما قرآن ه تلخ و كـُشنده ترجمه كرده اريلقمه بس

 يبرا يا در قعر جهنم دارد، فتنه شهيشجره را، كه ر نيا زيدر سوره صافات ن. نداده است( ۴۳دخان )كند  يم انيهمچون آب جوش غل
است ترسناك متناسب با  روان  يرياوصاف، تصو نيظاهر ا. زشت و هراسناك است وانيآن همچون سر د يها ظالمان شمرده كه شكوفه

و ( Network) شجره همان. شود ياز راه دهان وارد بطن انسان م يدرخت است، و نه هر طعام شهيهمدر قرآن « شجر» ياما نه معنا ،يآدم
و  وهيو م( مجموعه و اعضاء ريز)، شاخ و برگ (يتنه اصل)، بدنه (نهيزم) شهياست كه همچون درخت، ر يا پيچيده يارتباط ستميس

 .دارد يمحصول
در  ياسيو س ينيد ،يفرهنگ ،يفكر اناتيدر جر يكرده است كه سلسله مراتب ادي زيو شجره ملعونه ن ثهيو شجره خب بهيقرآن از شجره ط در

 .دهد يرا نشان م يا هر جامعه
است و  يجهنم قاًيعم يآن عملكردها ةنيشجره و شبكه را در وصف ظالمان مطرح كرده است كه زم نيالذكر ا فوق يها سوره در

مردم را  يها آتش افروختند و دل ايستمگران همچنان كه در دن نيا. باشد يصفتان م طانيمحصول و بازتاب آن در جامعه، ظهور ش
 .آيند يگرفتار م نشا سوزاندند، خود به بازتاب اعمال

به  نيبنابرا. دار بالء، و آخرت دار جزاست ايدن شود يو گفته م استيدن زين شيمحل آزما. هاست يدر سخت شيفتنه در قرآن آزما يمعنا - ۹۱
نور )، شجره مباركه (۸۱اسراء )چون شجره ملعونه هم. استيدن نيبعد، در هم اتيبرخالف تصور و ظواهر آ« زقوم ةشجر» رسد ينظر م

 .گردد يآور آن در آخرت ظاهر م البته آثار عذاب(. ۹۸ ميابراه) ثهيو شجره خب( ۹۴ ميابراه) بهي، شجره ط(۳۴

و ( در برابر شاخ و برگ) شهير يهمواره معنا( ۴۲، و حشر ۹۴ مي، ابراه۸۴صافات )در قرآن تكرار شده « اصل»كه كلمه  يدر سه مورد - ۹۶
سلسله مراتب  يدارا ستميو نظام و س( Network)آن كه شبكه  تر قيدق ياگر شجر را به معنا. و اساس در برابر فرع دارد هيدر واقع پا

اصل و فرع و شبكه و ارتباطات  گردد، يم يشدن آدم يآنچه موجب دوزخ شود يمعلوم م نصورتيدر ا م،يكن فياست تعر( شجره مانند)
 .دارد دهيچيپ

 يها شهياند يربنايدر ز يعني د،يرو يم( فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) مياصل جح« در»، بلكه (مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ) مياصل جح« از»زقوم نه  شجره
و در آخرت  ميشجره زقوم هست نيدر معرض ا ايدن يما در زندگ. رديگ ياست كه شكل م( ديدر توح يشرك و ناخالص) يانحراف

 .مينيب يرا م اش جهينت



 

 007                         قرآن حكیم 
 

 است،( زشت منظر)هاي ديوان  گوئي سر ۹۲آن،( شكوفه يا ميوه)نوبر 

 .سازند ها را از آن انباشته مي و شكم ۳۱خورند اي مي ظالمين از چنين شجره

 ۳۹.از آب جوشان است( تيره رنگ)اي  آميخته( روي چنان طعامي)سپس برايشان 

 ۳۹.شان به دوزخ است سپس بازگشت

 .است انيجهان ارياست كه صاحب اخت يخدائ ژهيو ش،يستا يو تمام

 شان را گمراه يافتند؛ چرا كه آنها پدران
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه  يبه درخت يوا كند، ير را روشن مو چشم باغدا زند يسر م دياست كه همچون طلوع خورش يا وهينوبر م ايهر درخت، شكوفه «طَلْعُ» - ۹۲ 
 يرونيباشد، محصول عمل و آثار ب يدوزخ يا شهيو اساس اند شهير يوقت ل،يتمث نيدر ا. باشد ويهمچون چهره د زيانگ اش نفرت شكوفه

 .و و ددگونه خواهد بوديو د يطانيآن ش

و  ۹۱۴بقره ) ي، رباخوار(۳۴توبه ) ي، مال مردم خوار(۸۹مائده ) ي، رشوه خوار(۹۱نساء ) ميتيخوردن مال  ست،يخوردن الزاماً با دهان ن - ۳۱
ارتزاق  نيچن نيا ايكه در دن يآنهائ. خوردن است زين( ۹۲فجر ) يخوار راثيو م( ۹۱۴بقره ) نيد قي، ارتزاق حرام از طر(۹۸۹نساء 

 .خواهند كرد هيباطل تغذ يها خوردن نيهم جهياز نت زيآخرت ن در كنند، يم
آنان از مال  يريناپذ يرياز س يانعكاس ،يطعام نيخود از چن يها انباشته كردن شكم. آمده است ۴۸ هيوصف در سوره واقعه آ نيا مشابه

از  ،يمشابه اتيدر آ كهياوصاف مربوط به جهنم است، در حال نيكه ا رسد يبه نظر م نيچن اتياز ظاهر آ. است يائيدن يها يمردم خور
را در شكم خود  يكه آتش ستين نيجز ا خورند يرا م مانيتيكه ستمگرانه اموال  يكسان»: سوره نساء گفته شده است ۹۱ هيجمله آ

خوردن شجره زقوم و آتش در  شود يمعلوم م بيترت نيبه ا. «در خواهند آمد دهيزبانه كش يبه آتش( در آخرت) يو به زود خورند يم
 .گردد يظاهر م ندهيدر آ مشيكه عوارض عظ استيدن نيهم

راحت مال  اليو با خ يشرم يبا ب يمتعارف است كه فالن ياصطالح نيا نوشند، يبردن غذا و لذت مضاعف م نيپائ يراحت ينوشابه را برا - ۳۹
كه قبح  يآنهائ! دارد يهم حد يائيح يدر كار است و ب يانگار نه انگار حساب و كتاب! شيآب هم رو كيو  خورد يمردم م

كه سوزاندند و  يهائ دل يبه سزا ليتمث نيبود، در ا ختهياز آنها ر ايدر دن يخوار و مال مردم يخوار ميتي لما ،يرباخوار ،يخوار رشوه
 .نوشند يم يفيآب جوشان كث نيگذاشتند، چن مانيتيكه بر دل  يداغ

 يفعل ترجعون به استثنا نطوريهم. آمده است( هيال ،يربّهم، ال يال نا،يال: اي)« اهلل يال»همراه جمله « مرجعهم» اي« مرجعكم»در قرآن همواره  - ۳۹
 دهد، يرا نشان م يكه سرانجام و سمت حركت آدم «يال»حرف  رسد يبه نظر م. ذكر شده است «ميالجح يال»صافات كه  ۸۶ هيآ نيهم

 در .گردد يم ياست كه به جهنم منته ياهداف ياهلل، به سو يال يبه جا ايآنان در دن يزندگ يباشد كه سمت و سو قتيحق نيا انگريب
 .(واهلل اعلم. )باشد يم ايدن نيقبل مربوط به هم اتيآ دهد ياست آمده، نشان م ندهي، كه مربوط به آ«ثم» يكه با حرف تراخ هيآ نيضمن، ا
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 !شتابند مي( كوركورانهاي،  بدون هيچ ترديد و انديشه)با اين حال در پي آنها 

 .قبل از آنان نيز بيشتر پيشينيان گمراه شدند

 فرستاديم،( از عواقب كردارشان)شان هشداردهندگاني  و هر آينه ما در ميان

 .چگونه بود( كه اعتنائي به هشدار نكردند)شدگان  پس بنگر سرانجام بيم داده

 به استثناي بندگان اخالص يافته خدا،( همگي گرفتار عذاب شدند)

 (.است پروردگار مجيب)اي  و نوح ما را ندا داد، پس چه نيكو اجابت كننده( اينك بنگر به اين تجربه و عبرت تاريخي)

 .را از اندوه بزرگ نجات بخشيديم( هم باورانش) ۳۳ما، او و اهلش

 .او را باقي گذارديم( صالح)و نسل 

 .باقي گذاشتيم( پندارهائي عبرت آموز)او، در آيندگان ( هاي توحيدي منباي مجاهدت)و بر 

 .سالم بر نوح در ميان عالميان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همانطور  رسد، يبه نظر م نيبنابرا( ۹۱ ميتحر) ديگرد انياز دوزخ زيپسر نوح از غرق شدگان و همسرش ن ميدان يقرآن م اتيبرحسب آ - ۳۳
 .كرد ريتعب يفكر و هم يسنخ هم ديرا با تيسوره هود ذكر شده است، اهل ۴۸ هيكه در آ
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 .دهيم ما اين چنين نيكوكاران را پاداش مي

 .او به راستي از بندگان مؤمن ما بود

 .را غرق كرديم( بي اعتنايان به انذار)سپس ديگران 

 .بود مياو ابراه روانياز جمله پ نهيو هر آ

 (.معبود شتافت يو عاشقانه به سو يخالص از حاجات شخص) ۳۴كرد ميبه پروردگارش تقد( از شرك)سالم  يآنگاه كه دل

 د؟يپرست يكه م ستيچ( ها بُت نيا: )گفت( زيهشدارآم يبا پرسش)آنگاه كه به پدر و قومش ( چگونه؟)

 د؟يكن يطلب م كتايخداوند  يرا به جا يساختگ يمعبودان ايآ

 ؟(ديكن ياو طلب م ريكه حاجت خود را از غ) ديدار انيجهان اريدرباره صاحب اخت يپس چه نگرش

 ۳۴.ها كرد به ستاره يآنگاه نگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آوردن  يمعنا شود، يم يمتعد« ....جاء بـ»به صورت  يآمدن است، اما وقت« جاء» يگرچه معنا دانند يم يبا قواعد زبان عرب انيآشنا - ۳۴

و  وار ميبلكه تسل ،يمعمول ماد يها يخواه و حاجت يزندگ يجلب منفعت و دفع ضررها ينه برا ،«تيربوب»در شناخت  ميابراه. دهد يم
در عرضه  قيسوره شعراء نقل شده است؛ كسب توف ۶۲ هيدر آ رامبيكه از آن پ ياتفاقاً از جمله دعاهائ. پرداخت تجوبه جس گونه فيحن

 :است امتيپروردگار در روز ق شگاهيبه پ( ياز ناخالص)سالم  يكردن دل
 أَتَى اللَهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍواَل تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَا مَنْ  - ۶۲تا  ۶۱ شعراء

از . كردند يستارگان جستجو م تيو شرّ، و سعد و نحس آن را در نگاه به وضع ريخ ،يهر اقدام يپرست بودند و برا مردم بابل ستاره - ۳۴
مراسم  نيآنكه در ا يبرا ميو ابراه رفتند يبه خارج شهر م ينيد يانجام مراسم يكه در آن روز مردم برا ديآ يبرم نيچن اتيآ ةدنبال

را از  ميتصم نيطالع خود در ا ايكه گو كند يوانمود م نيها، ظاهراً چن به ستاره يآنان برود، با نگاه يها اند به سراغ بُتشركت نكرده و بتو
 .تا گمان كنند بر باور خودشان است طلبد يها م ستاره
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 ۳۸(.شركت در مراسم ندارم يبرا يحال مساعد) مارميمن ب: و گفت

 .برتافتند يآنها پشت كنان از او رو( سخن نيبا ا)

 ؟!ديخور ينم يزيچرا چ ديپرس( شان يخاطر از ناتوان نانياطم يبرا)هاشان رفت و  بُت يبه سو يپنهان( ميابراه)سپس 

 د؟يگوئ ينم يچرا سخن

 .بر آنان زد يا ضربه رويو با تمام ن ۳۱يآنگاه پنهان

 .جوم آوردنده شيبا شتاب به سو( پرستان پس از بازگشت از مراسم، رفتن به معبد و مشاهده اوضاع بُت)

 د؟يا دهيكه خود تراش ديكن يم يرا بندگ يزيچ ايآ: پاسخ داد( ميابراه)

 !است دهيآفر( ها را سنگ و چوب) ديساز يكه خدا شما و آنچه را كه م يدر حال

 .ديفكنيو در آتشش ب دياو بنا كن يبرا( زمياز ه) يانبوه: گفتند( از شدت خشم)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوده است، عالوه بر آن،  ماريب يبه راست ميكه ممكن است ابراه يدر حال! اند كرده يتلق «زيآم دروغ مصلحت» يسخن را برخ نيا - ۳۸
و مجادله با  قتيحق يدارد و سرگشته در جستجو انيمردم جر يعقالن ريغ ياز باورها ديزد و خورد شك و ترد اش نهيكه در س ينوجوان

 .ندارم يمن حال مساعد: دياست كه بگو يعيقرار دارد و طب يدر تالطم و ناآرام يروح رمخالفان است، از نظ

 انهيو مخف يخانه پنهان به بُت ميتكرار شده است، هم رفتن ابراه كند يم يپنهان يكه داللت بر حركت« راغ»دو بار فعل  ۲۳و  ۲۹ اتيدر آ - ۳۱
از  يوارد كردن ممكن است ناش يضربه ناگهان يول ند،ينبود كه او را بب يخانه كس هر چند در بُت. ها زدنش به بُت يبود و هم ضربه كار

 (.واهلل اعلم)ها بوده باشد  العمل بُت از عكس يناخودآگاه رتصو
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 .ميديگردان نيتر ما آنها را خوار و پَست يول دندياو كش هيگرانه عل توطئه يا نقشه

 .خواهد كرد ياو مرا رهبر شوم، يپروردگارم رهسپار م يبه سو( نيسرزم نياز ا)من : گفت( پس از نجات از آتش ميابراه)

 .ببخش ستگانياز شا( يفرزند)پروردگارا، مرا 

 م،يمژده داد( لياسمع)بردبار  يپس او را به فرزند

( به كرّات)فرزندم، من در خواب : گفت( ميابراه) د،يرس( دنيدو ايتالش )به سن ( او تيو ترب ميدر پرتو تعل)آنگاه كه همراه پدر 
اگر ! يپدرم، بكن آنچه را كه به آن مأمور: ؟ گفت(يدار يچه نظر) ينيب يتو چه م نيبب كنم، يكه تو را ذبح م نميب يم

 .افتي يخواه انيبايخدا بخواهد مرا از شك

 ،(آماده ذبح شد)خواباند  نيبه زم يشانياو را به پ( ميابراه)شدند و  ميتسل( به فرمان خدا)هر دو  يوقت

 !ميابراه يكه ا مياو را ندا داد

 م،يده يرا پاداش م كوكارانين نيچن نيما ا ،يديخوابت را صادقانه تحقق بخش

 بس آشكار بود، يآزمون( يديتوح ميتسل) نيمسلماً ا

 .ميداد هيبزرگ فد يبه ذبح( فرزند يقربان يبه جا)و او را 
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 .او( عملكرد خالص يمبنا)بر  ندهيآ يها در نسل( ديو توح مياز تسل ياميپ) ميگذاشت يو باق

 .ميسالم بر ابراه

 .ميده يپاداش م نيچن نيرا ا كوكارانيما ن

 .او از بندگان مؤمن ما بود ديترد يب

 .ميبود بشارت داد ستگانياز شا يامبرياو را به اسحق كه پ( ليپس از اسمع)و 

 .كنند يآشكارا بر خود ستم م( يبرخ)و  كوكارين ي، برخ(امبريپ)دو  نيدودمان ا انيو از م ميو بر او و بر اسحق بركت داد

 م،يديبخش ينعمت بزرگ( زين)و هارون  يو به موس

 .مينجات داد( ستم و سركوب) ميو آن دو و قومشان را از اندوه عظ

 .شدند روزيپ( گرانبه رغم سلطه مطلق ستم)تا آنها  ميكرد شان ياري( انيدر برابر فرعون زين)و 

 .ميروشنگر عطا كرد يو به آنها كتاب

 .ميكرد يو آن دو را به راه راست رهبر

 .آن دو( مقاومت و پشتكار يمبنا)بر  ندهيآ يها در نسل( از صبر و استقامت يدرس) ميگذاشت يو باق
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 .و هارون يسالم بر موس

 .ميده يرا پاداش م كوكارانين نيچن نيما ا

 .از بندگان مؤمن ما بودند ديترد يآن دو ب

 .بود( ما)از فرستادگان ( زين) اسيال شك يو ب

 د؟يكن يپروا نم( از ارتكاب گناه) ايآ: آنگاه كه به قومش گفت

 د؟يريگ يم دهيرا ناد نندگانيآفر نيو بهتر ديخوان يم( به عبادت)بَعْل را ( بُت) ايآ

 شماست؟ نيشين پپدرا اريشما و صاحب اخت اريكه صاحب اخت يخدائ( همان)

 .احضار خواهند شد( امتيبه خاطر انكارشان در ق)كردند و مسلماً  بياو را تكذ يول

 مگر بندگان خالص شده خدا،

 او،( تجربه رسالت هيپا)بر  ندهيآ يها در نسل( اسياز رسالت ال يدرس) ميگذاشت يو باق

 !اسيسالم بر ال
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 .ميده يرا پاداش م كوكارانين نيچن نيما ا

 .او از بندگان مؤمن ما بود ديترد يب

 .بود( ما)از فرستادگان ( زين)لوط  گمان يو ب

 .ميآنگاه كه او و همه خاندانش را نجات داد

 ۳۶.ماند يباق( منكران) انيكه در م يزن ريمگر پ

 .ميرا نابود كرد گرانيسپس د

 .ديكن يآنان عبور م( نيسرزم يها رانهيو)و شما بامدادان بر 

 ۳۲د؟يبند يخود را به كار نم ي، پس چرا آگاه(زين)هنگام و شب 

 .بود( ما)از فرستادگان ( زين) ونسي گمان يو ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. خود دست برنداشت يآباء و اجداد زيآم شرك ديارتباط داشت، دست از عقا يو معلم خدائ ياز همه با آن مرب شيهمسر لوط با آنكه ب - ۳۶
است كه از  يغابر كس. باشد يم شهيزن تكرار شده، با غبار كه گرد و خاك هواست، همر نيكه هفت بار در قرآن درباره ا «نيغابر»لفظ 

 .نديكاروان كمال باز ماند و همچون غبار هوا بنش ازرفتن و رشد و 

 .امندن يمحصول تفكر علم است و به كار بستن علم را عقل م. عقل، حفظ دانش و تجربه است يمعنا - ۳۲
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 ۴۱.ختيگر( از بار و مسافر)انباشته  يكشت يبه سو( از مخاطبان دعوتش)آنگاه كه به حالت قهر 

 .گشت( شدند يافكنده م ايبه در يسبُك كردن كشت يكه برا)قرعه انداخت و از بازماندگان ( مسافران طوفان زده انيدر م)پس 

 .مالمت شده بود( و ترك رسالت يصبر ياز ب)كه  يدر حال د،ينهنگ او را بلع( ايامواج در انيدر م)پس 

 خدا نبود،( نيمصلح)كنندگان  حيو اگر از تسب

 ۴۹.ماند يم يدر شكم ماه شوند يم ختهيبرانگ( مردم)كه  يتا روز

 ۴۹.ميبود، به ساحل افكند ماريكه ب ياو را، در حال( پاكش مانيبه پاس ا)اما 

 ۴۳.مياندياز كدو رو يا بر او بوته و

 .ميفرستاد شتريصد هزار نفر بلكه ب يبه سو( يپس از بهبود)و او را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از رفتن  اءيسوره انب ۶۱ هيدر آ. و ترك خانه نيهمچون قهر كودكان از والد ند،يگو« اَباق»به حالت قهر و غضب را  يرفتن از نزد كس - ۴۱
كه    است دهرا به كار بر« ابق»، فعل «ذهب» يبه جا نجاياما در ا. وَذَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا: قومش سخن گفته است انياز م ونسي نانهيخشمگ

انتظار نبوده از منكران قهر  ونسيهمچون  يامبريقهر از خانه دارد و از پ يمعنا تيترك مأمور يگوئ. دهد يم ونديمفهوم قهر را به غضب پ
 .لت را ترك كندرسا دانيو م

از او  يزيو چ شد ينهنگ و جذب بدن او م ةباشد كه طعم نيمنظور ا ديشا ماندند، يزنده نم امتيتا ق يو نه ماه ونسيمسلم است كه نه  - ۴۹
 .واهلل اعلم. ماند ينم يباق

نفوذ آب  ليبه دل زين ايدر يا سواحل ماسه. شود ياز درخت و نبات باشد گفته م يكه عار ياست، به مكان شهيهمر انيكه با عر« عراء» - ۴۹
 .شود يعراء شمرده م ايشور در

هم  ديشا. شبانه بوده است يو باد و سرما ديخورش ديبزرگ بوته كدو، همچون چتر، محافظ او از تابش شد يها و برگ عيرشد سر ديشا - ۴۳
 .واهلل اعلم. داشته باشد ينام اشاره به خواص نيذكر ا
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 .ميمندشان كرد بهره( ياز مواهب زندگ) يآورند و تا مدت مانيكه ا

 ؟!آنان پسران است يپروردگارت دختران و برا يبرا ايآ: بپرس( نياز مشرك امبر،يپ يا)حال 

 اند؟ شاهد بوده( تيجنس نييتع نيدر ا)و آنها  ميا دهيما فرشتگان را مؤنث آفر ايآ

 :نديگو ياست كه م شان يواژگونه پندار ليكه آنها به دل ديآگاه باش

 .خدا صاحب فرزند است و مسلماً دروغ پردازند

 ؟(اند فرشتگان مؤنث پندارند يكه م)است  دهيخدا دختران را بر پسران برگز ايآ

 د؟يكن ياست كه م يچه حكم ني؟ ا!شود يشما را چه م

 ؟(ديشو ينم دارياز خواب گران ب) ديريگ يپند نم ايآ

 د؟يدار( ادعا نيبر ا) يروشن ليدل ايآ

 .دياوريرا ب( تان مدارك)تان  كتاب د،يگوئ ياگر راست م
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( امتيدر ق)آگاهند كه  يبه خوب انيكه جن يبرقرار كردند، در حال ينسبت( عالم، فرشتگان يها ناشناخته)ها  خدا و جن انيم
 ۴۴.شد احضار خواهند

 كنند، يمنزه است خدا از آنچه وصف م

 .مگر بندگان خالص شده خدا

 د،يپرست يم( به باطل)شما و آنچه 

 د،يبيرا بفر يكس( يادعائ نيبا چن) ديتوان ينم

 .باشد يبه دوزخ درآمدن( و انتخابش التيبا تما)مگر آن كه خود 

 (.استنقش هر كدام متفاوت )مشخص دارد  يمقام( فرشتگان)از ما  كيهر 

 .ميبه صف درآمدگان( دفع شرّ و باطل يبرا)و ما به جد 

 .ميكنندگان حيتسب( جهان يساز اصالح و پاك يبرا)و ما به جد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جز فرشتگان، كه آنها را دختران خدا  ايآ ست؟يو ك ستيچ كردند، يخدا و آنها برقرار م انيم ينسبت نيكه مشرك ان،يمنظور از جن - ۴۴
از جن قرار  يهائ كيخدا شر يبرا»: آمده است كه( ۹۱۱ هيآ)در سوره انعام  شدند؟ يقائل م گرانيد يبا خدا برا ينسبت پنداشتند، يم

 «.اوصاف نيمنزه است خدا از ا! خود ساختند شياز پ يخدا به دروغ دختران و پسران يو برا! است دهيكه آنها را خدا آفر يدادند، در حال
اند، غافل از آن كه  رفته تينادر از اعراب جاهل يقبائل انيدر م ياز جن پرست يسراغ استثناهائ كانيشر نيا صيتشخ يبرا نياز مفسر يبرخ

وارد شده و  خيهب مختلف در طول تارمذا روانيخدا و امثالهم كه در باور پ ديخدا، نظر كرده خدا، مؤ هيپسر خدا، سا يها همه نسبت نيا
ها را  وجوهات به نام بُت ها انيها امثال ابوسف خانه بُت نياست؟ مگر پشت ا نياز ا رياند، مگر غ آنها قائل شده يدر امر خدا برا كه يمشاركت

 .بوده و هستند قتيو نامأنوس با حق بهيغر يجن، به معنا نهاي؟ همه ا!زندير يو نم ختندير يخود نم يو طبقات يبه حساب منافع شخص



 

  (۰۳)صافات   سوره    028
 

 :گفتند يهمواره م( مشركان)و 

 بود، انينيشياز پ( يتيهدا) ياگر نزد ما پند

 .ميگشت يشده خدا م بندگان خالص ديترد يب

 .خواهند دانست( انكارشان را جهينت) يقرآن را انكار كردند، و به زود( يادعائ نيبه رغم چن) يول

 .صادر شده است شيمان از پ ن فرستادهما بر بندگا( ياريوعده )كلمه 

 .خواهند شد ياريكه قطعاً آنها 

 .شدگانند روزيكه سپاه ما قطعاً پ نيو ا

 (.به كارشان نداشته باش يكار)بگردان  ياز آنان رو( به سرانجام عمل دنيتا رس) يپس چند صباح

 .ديخواهند د( را فرشانيك) يكه آنها هم به زود( شان عمل جهيبه نت)و بنگر 

 .ورزند يبه عذاب ما شتاب م ايآ

 !شدگان دارند داده  ميب( به دنبال شب ظلم و ستم خود) يپس چه بد بامداد د،يفرود آ شان صاليآنگاه كه بر متن است
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 (.به حال خود رهاشان كن)اب برت ياز آنان رو( مانده ياز مهلت عمرشان كه باق) يتا مدت

 .ديخواهند د يبه زود زيكه آنها ن( به سرانجام كار)و بنگر 

 .آنها( مشركانه يها)فيمند، از توص منزه است پروردگارت، همان پروردگار عزّت

 !سالم بر همه فرستادگان خدا باد

 .است انيجهان ارياست كه صاحب اخت يخدائ ةژيو ش،يستا يو تمام



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 ،(از جانب خداست قيحقا نيكه ا)۹پند ي، سوگند به قرآن ِ حاو۹صاد

 .اند (حق انياز جر)۴يطلب يو جدائ ۳ينيب گرفتار خود برتر( ندارند، بلكه ينبرها كنند، يرا انكار م قيحقا) دنديكه كفر ورز ياما كسان

( عذاب هنگام وقوع) يبرآوردند، ول( استغاثه) اديو فر ميهالك كرد( انكارشان فريبه ك)از آنها كه  شيپ ۴يهائ نسل اريچه بس
 (.جستند يم يراه نجات ديقبال با) ۸ستين افتني تيزمان امن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از . آمده است( ه كهيعصبا حروف مقطع)با حروف مقطعه المص و سوره مريم )حرف مقطعه صاد در ابتداي اين سوره و سوره اعراف  - ۹

 :شود مقايسه اين سه سوره و كاربرد حرف صاد در آنها نتايج آماري زير حاصل مي
  ۲۱( اعراف+ ) ۹۸( مريم+ ) ۹۶( ص= ) ۹۴۹=  ۶*  ۹۲.     ۹۲الذكر مضربي است از عدد  در سه سوره فوق« ص»مجموع حرف 
  باشد مي ۹*  ۹۲=  ۳۶قرآن و سوره صاد  ۹۲سوره مريم سوره 
  (۹۲=  .هاي تكراري با حذف نام: )پيامبر ياد شده است ۹۲فصل مشترك هر سه سوره، رسالت پيامبران است كه در مجموع از 
 صفا، صبر، صداقت، اخالص، اهل : مثل. باشد بيشترين صفاتي كه در اين سه سوره از پيامبران نقل شده است با حروف صاد مي

 .صلوه، عدم عصيان، اهل نصيحت امت، بصيرت
 هاي انسانيت براي بندگان است الذكر بودن قرآن، از جمله همين يادآوري صفات الگو ذي. 

 .توان رجوع كرد از همين قلم مي( شرح سوره ص)كتاب نظم قرآن  ۹و جلد « حروف مقطعه در قرآن»براي توضيحات بيشتر به كتاب 

 .بخشي است پس ماهيت و ذات قرآن يادآوري و بيداري. است( فراموشي)، نسيان «ذكر»معناي مقابل  - ۹

جوئي و ستمگري به  ت مقابل ذلت، به معناي توانائي و برتري است كه اگر در راه حق و هدفي متعالي باشد مفيد است و گرنه به سلطهعزّ - ۳
شود و اين عنوان در قرآن بارها به فرعون  ادشاهان به دليل برتري در قدرت عزيز گفته ميدر زبان عربي به پ. شود شدگان منجر مي مغلوب

 (.۴۲آيه و دخان آيه  ۴يوسف در : از جمله. )نسبت داده شده است

...( اقَ بَيْنِهِمَاوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَ - ۳۴نساء )در زناشوئي ( طالق)مثل شقاق . شود و جدا شدن و از وحدت گريختن ناشي مي« شقه»شقاق از  - ۴
خواهند در برابر حقيقت خاضع  آنهاست كه نمي( عزت)بيني  كنند، به دليل احساس خود برتر پذيرند و انكار مي آنهائي كه حقايق را نمي

 .گيرند را در پيش مي( شقاق)شوند، بنابراين راه جدائي و تك روي 

 . گردد يك عصر و سرزمين زندگي  اطالق مي اين نظر به مردمان از. شود گفته ميهمزماني و هم مكاني به « قرن»كلمه  - ۴

اسم مكان به معناي پناهگاه يا مصدر ميمي به معناي عقب انداختن و فرار « نَوْص»مناص از . فقط يكبار در قرآن آمده است« مناص» ةواژ - ۸
 .ذاب راه گريزي وجود ندارداز آنجائي كه عامل عذاب دروني و ذاتي است، در صورت عدم توبه و تحقق ع. است
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آمده است، تعجب كردند و كافران  شانيبر ا( بياز عالم غ ينه فرشتگان)خودشان  انياز م يا دهنده هشدار نكهياز ا( آنها)
 .پرداز است دروغ يجادوگر نيا: گفتند

 .است بيبس عج يزيمسلماً چ ني؟ ا!كرده يواحد يبه خدا ليرا تبد( متعدد) انيخدا( واقعاً) ايآ

تزلزل در گوش  يبه جا)و  ديبرو: گفتند( مردم يها به توده)و  ۱به راه افتاده( كنندگان، به حالت انكار با ترك جمع پرسش)شان  سركردگان

 !خواسته شده( از شما)است كه  يزيچ نيا د،يكن يستادگيا شيخو انيبر خدا( حرفها نيكردن به ا

 !ستين شيب ۶يا شده جز ساخته نيا م،يا دهيهم نشن( ثيمعتقد به تثل تيحيمس) رياخ نيرا در آئ( واحد يخدا ) يزيچ نيما چن

آنها از ذكر من در شك ( .بهانه است نهايا)نازل شده است؟ بلكه ( ميتي ريكه فق)ذكر تنها بر او  ني، ا(شياشراف قر)ما  انياز م ايآ
 (.اعمال غافلند فريسرشان به سنگ نخورده و از ك) اند دهي، بلكه هنوز عذاب مرا نچش(خودشان است يائيدن يها دلشان متوجه هوس)هستند 

 ؟(كه نبوّت متعلق به آنان باشد)ات نزد آنهاست  رحمت پروردگارِ برتر و بخشنده يها نهيمگر گنج

شوند؟ اگر  دهيبرگز امبرانيكه به فرمان آنان پ)است  شانيآندوست، از آنِ ا انيو آنچه م نيها و زم آسمان( يپادشاه) ييمگر فرمانروا

 .باال روند( كردن دايصعود و تسلط پ ليوسا) ۲پس در اسباب( است نيچن

 .هستند( متفرّق در برابر حق يها گروه)احزاب ( جمله)شكست خورده از  ياندك سپاه( كه دارند يو موضع) گاهيدر آن جا( نهايا)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود افتادن نيز گفته ميمثل طالق، تمايل به جدائي است كه به ترك جلسه يا ترك مكان و به راه ( در باب انفعال)« انطلق» - ۱

 . باشد و در اصل، تقدير و اندازه گذاشتن است كه الزمه هر آفريدن و ساخت و سازي مي( آفريدن)از ريشه خلق « اختالق» - ۶ 

 لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِأَمْ  - ۳۶طور : مثل. شود روند و نيز به نردبان سبب گفته مي در اصل به ريسماني كه با آن از درخت باال مي. سبب وسيله است - ۲
قرآن امكانات . رساند معناي جامع آن هر وسيله و ابزاري است كه آدمي را به هدفش مي( آيا نردباني دارند كه در آن باال رفته و گوش دهند؟)

اين سوره همان اِعمال قدرت كردن  ۹۱آيه مفهوم(. ۶۴ - ۶۴كهف )ناميده است « سبب»اي را كه خدا به ذوالقرنين عنايت كرده بود  حكومتي گسترده
 .كند سوره غافر نيز از رسيدن به اسباب براي اطالع يافتن حكايت مي ۳۱و  ۳۸آيات . باشد و مانع شدن از امري است كه نامطلوب مي
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 .كردند بيتكذ( را شان امبرانيپ) ۹۱قوم نوح و عاد و فرعون ِ صاحب اهرام( زين)از آنها  شيپ

 .بودند( امبرانيمخالف پ يها گروه)احزاب ( تماماً) نهايا(. نانينش جنگل) ۹۹«كهياَ» يثمود و قوم لوط و اهال( نيهمچن)و 

 .افتيبر آنان تحقق ( عوارض انكار)عقوبت  جهيدر نت مودند،يرسوالن نپ بيتكذآنها جز راه 

را  ۹۹زنديبرخ (خود يجا)كه امكان ندارد از ( صاعقه يصدا اي يفشان از انفجار آتش يناش) ديبانگ شد كيجز  يانتظار( ايگو) نهايا
 (.ننديب ينم رتيخطر عواقب اعمال خود را با چشم بص نند،يتا عذاب را نب) برند ينم

 !قبل از روز حساب، زودتر به ما بده( از عذاب)پروردگارا، سهم ما را : گفتند( با انكار و تمسخر)و 

 نيدر چن) ياو به راست. بود رومندين( صبور و نيكه در تحمل مخالف)آر  اديكن و بنده ما داود را به  يبائيشك نديگو يبر آنچه م 

 .بازگشت كننده به ما بود وستهيپ( غفلت نيتر و به محض كوچك يابتالئات

 ۹۴.كردند يم حيتسب ۹۴كه شبانه روز، ميمسخّر كرد ۹۳با او يدر همراه( استخراج معادن يبرا)ها را  ما كوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكل هرمي دارند و مثل ميخ قشر جامد زمين را  ناميده است كه همچون اهرام، اغلب« اوتاد»ها را نيز  قرآن كوه. است« وََتـَدْ»اوتاد جمع   - ۹۱
ناميده، اين وصف را « ذي االوتاد»در سوره فجر نيز ديگر فرعون را . شوند به روي اقشار زيرين استوار نگه داشته و مانع از حركت آن مي

ذكر كرده است كه به ( هاي حجاري شده هاي سنگي، شهرهايي با ساختمان شهر ارم با ستون)در كنار اوصافي از معماري اقوام عاد و ثمود 
 .رسد در اين آيه نيز منظور از اوتاد همان اهرام باشد كه مهمترين نماد قدرت و پيشرفت علمي و صنعتي آنان بوده است نظر مي

شود و مصاحبت با هر  ميبه جنگل و بيشه گفته « اَيكه»به عنوان ملتي منقرض شده، سه بار در قرآن آمده است، « اصحاب االيكه» عنوان - ۱۱
زيستند و به اتكاء ثروت طبيعي از خدا  اي جنگلي مي رسد اين قوم در منطقه به نظر مي. كند چيز داللت بر مالزمت و پيوستگي با آن مي

 .غافل شده و به انحراف و ستم روي آورده بودند

گويند  مي« افاقه«كه نوعي از حالت خوابيده و افتاده بلند شدن است به هوش آمدن را، . است( باال در مكان يا مقام)ازريشه فوق « فواق» - ۹۹
سوره ذاريات درباره عذاب قوم  ۴۴اتفاقا آيه . كند فواق نيز از همين ريشه است و داللت بر عدم توانائي در برخاستن مي(. ۹۴۳اعراف )

 (مُنْتَصِرِينَ كَانُوا وَمَا قِيَامٍ مِنْ وااسْتَطَاعُ فَمَا)كند  توانايي آنها از برخاستن حكايت مي ثمود، بر همين نا

آمده است، بر دانش علمي او در استخراج آهن و فلزات ديگر، ذوب ( ۱۲و نيز انبياء )ها براي داود، كه در اين آيه  مسخّر بودن كوه - ۹۳
 فِي وَقَدِرْ سَابِغَاتٍ اعْمَلْ أَنِ الْحَدِيدَ لَهُ لَنَاوَأَ... - ۹۹و  ۹۱سبا : كند هاي دفاعي داللت مي هاي سيمي براي ساخت زره كردن و تهيه مفتول

 (.هاي آن رعايت اندازه كن هائي بساز و در حلقه براي او آهن را نرم ساختيم و به او الهام كرديم تا زره... )السَرْدِ

 .شبانه روزيتعبيري است از كاري . شود به تاريكي شب و اشراق به طلوع خورشيد گفته مي« عشي» - ۹۴

 .منظور از تسبيح، انجام كاري مثبت براي رفع نقص و نارسائي است - ۹۴
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 ۹۸.گشتند يباز م شيبه سو( به فرمان او)كه تماماً ( زين)و پرندگان را 

 .ميديبخش( به اختالفات مردم)۹۶بخش صلهيف يو داور ۹۱و به او حكمت ميديبخش( دوام قدرت)استحكام  زياو را ن يو فرمانروائ

 ديوار محراب باال رفتند به تو رسيده است؟ از( براي دادخواهي نزد داود،)كه  ۹۲آيا خبر آن دو مدعي مجادله كننده

مترس؛ دعواي دو نفره است كه : گفتند! بر داود وارد شدند، پس از ايشان ترسيد( و غير منتظره به صورت ناگهاني)آنگاه كه 
اي  و به شيوه ۹۱سَرسَري مگير( كارمان را)پس ميان ما به حق داوري كن و . ديگري تجاوز كرده است( ِ حق)يكي از ما بر 
 .هدايت كن( در رفع اختالف)عادالنه ما را 

آن : گويد مي( با وجود اين! )فقط يكي( مستضعف)اين برادر من، نود و نه ميش دارد و من ( :يكي از آن دو پيشدستي كرده و گفت)
 !كند در سخن هم بر من درشتي مي( ن هم نه به زبان خوش، بلكهآ)؟ و !يكي را هم به من بسپار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به  .ك.ر) ي كه سيستم ارتباطي وجود نداشته، به عنوان پيك خبري، از الهامات خدا به سليمان بوده است استفاده از پرندگان در روزگار - ۹۸
 .از همين قلم« متدلوژي تدبّر در قرآن»هاي داود و سليمان در كتاب  توانائي ةمقال

 و رفتار» بر داللت و دارد( ينظر نه) يعمل جنبه عمدتاً قرآن، در متكح يمعنا ست،ين منطق و فلسفه آموزش ،حكمت تعليم از منظور - ۹۱
 و دوست با اش اخالقي مناسبات و رفتارش يول باشد، نداشته دانش و علم است نكمم يفرد. كند مي پسندانه خدا و خردمندانه «منش

 يمعنا از سيناها، ابن همچون وناني فلسفه با مسلمان، اوليه رانكمتف يآشنائ دوران همان در متأسفانه متكح يمعنا باشد،  «مانهكيح» دشمن
 .افتي ينظر جنبة و شد منحرف خود يقرآن و يعمل و لياص

از آنجائي كه در داوري بايد حكمي داد كه اختالف را قطع كند و حقوق طرفين را مشخص سازد، . معناي فصل جدا كردن است - ۹۶
 .الخطاب بودن امتيازي بزرگ است فصل

تري  معناي عداوت دشمني است و دشمن برگردان مناسب. باشد اند كه چندان درست نمي ترجمه كرده« دشمن»كلمة خصم را برخي  - ۹۲
اين سخن را . فرق عداوت با خصومت در اين است كه در عداوت دشمني قلبي غلبه دارد، و در خصومت دشمني لفظي. است« عدو»براي 

در واقع خصومت جدال لفظي و دعواي زباني . لمه خصم در قرآن آمده است به روشني دريافت كردموردي كه مشتقات ك ۹۶توان از  مي
 .است و اشاره اين سوره به بگو مگو و مشاجره دو برادر است نه كينه و دشمني آنها

و خروج از محور و معيار شطّ، به معناي خارج شدن از حق و عدالت، در اينجا مفهوم سرسري گرفتن داوري  ة، از ريش«تشطط»فعل  - ۹۱
. دقيقاً در ارتباط با مسئله توحيد است( ۴و جن  ۹۴كهف )اين واژه فقط سه بار در قرآن تكرار شده و اتفاقا دو مورد ديگر . توحيدي است

 .شود محسوب مي( شططا)آنچه در قضاوت مهم است، پيروي از معيار عدالت است و گرنه نظر شخصي و پيروي از هواي نفس 
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هايش، به تو ستم كرده است  ميش تو در افزودن به ميش( تنها)ترديد او در طلب  بي: گفت( تأمل داود بدون پرسش از ديگري، بي)
كنند، مگر كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند و  و مسلماً بسياري از شريكان به حق يكديگر تجاوز مي

از ( زده داوري نسنجيده و شتاب به خاطر)پس ! امتحانش كرديم( با چنين آزموني)فهميد كه ( ناگهان)داود ! اند اندك( البته)آنها هم 
 ۹۹.به سوي او بازگشت( با توبه)افتاد و ( در برابر ربّ)و به تواضع  ۹۹پروردگارش طلب آمرزش كرد

 .را بر او بخشيديم و براي او نزد ما مقام قـُرب و فرجامي نيكوست( لغزش در داوري)پس آن 

كرديم، پس ميان مردم به حق داوري كن و پيرو هواي نفس ( حاكمان پيشين)اي داود، ما تو را در اين سرزمين جانشين 
شوند، چون روز  مسلماً آنهائي كه از راه خدا منحرف مي. كند اهت ميكه از راه خدا گمر ۹۳مباش( نظر و تمايل شخصي)

 .اند، كيفري سخت خواهند داشت حساب را از ياد برده
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين آيه خطاي داود بسيار مجمل بيان گشته و دقيقاً ذكر نشده اشكال داوري او در چه مورد يا مواردي بوده است؛ صحنه آرائي اين  - ۹۹
دن، چه بسا گاه داود جستن، سكوت محراب را شكستن و موجب ترس او ش ماجرا، با ذكر از ديوار باال رفتن، به صورت ناگهاني بر خلوت

گويا داود در گوشه خلوتي غرق . قرينه و راهنمائي براي فهم كليد ماجرا باشد، و گرنه سبك قرآن چنين نيست كه به جزئيات بپردازد
و گر، كه چه بسا با داد و دعوا هم همراه بوده، دل او را فر زده وارد شدن ِ دو ستيزه اشراق و ارتباط با خداي خويش بود كه سراسيمه و سر

 .كند تا آنها را هر چه زودتر دور سازد و به ادامه مناجاتش با معبود بپردازد ريزد و پس از استماع سخن اولين برادر، عجوالنه داوري مي مي
د و نيز در داوري نباي. گويند به هنگام داوري بايد كامال آرام و خونسرد بود، اما داود ترسيده بود و هنگام ترس تسلطي بر نفس نيست مي

ولي داود از دومي . كند فريب ظواهر امر و مظلوم نمائي يكطرف را خورد، چه بسا حق با كسي باشد كه همه ظواهر برخالف او حكم مي
خود عالمتي روشنگر باشد،  ۲۲چه بسا رقم . رفت شايد همان يك ميش هم متعلق به اولي بود و برادرش سارق به شمار مي! سؤالي نكرد

هاي الهي الزاماً  نكته بسيار مهم ديگر اين است كه آزمون. دهند را ترجيح مي ۹۱۱ص به ارقام ناقص تمايل ندارند و چرا كه معموال اشخا
وقتي ! در فسق و فجور و هنگام نافرماني نيست، بلكه در محراب عبادت و در اوج ارتباط و اتصال با خدا هم امكان امتحان منتفي نيست

 .به قضاوتي عادالنه دارند، اولويت با خدمت به خلق است كار بندگان گِره خورده و نياز

شود و انابه، كه اعم از توبه و تكرار آن است،  معناي رجوع مكرر دارد، گوئي بنده با انحرافش از حق، از خدا دور مي« اناب»كلمة  - ۹۹
گذرد تا متوجه خطاي خود  ها مي ه روزها و هفتهدر اين ماجرا، برخالف كساني ك. كند داللت بر مراقبت دائمي از نفس و اصالح مسير مي

را به « خرّ راكعاً»: برخي از مترجمان جمله. شوند و توبه كنند، داود به سرعت به خطاي خويش واقف شد و در برابر حقيقت سر خم كرد
 .زير بار حق رفتن استو ركوع همان خاضعانه ! اند، اما در اينجا سخن از ركوع است نه سجود زمين سجده افتادن ترجمه كرده

، احساسات «هوي»حق همان معيارهايي است كه خدا براي داوري تعيين كرده، و . قرار داده است« هوي»را مقابل « حق»در اين آيه  - ۹۳
موضوع شخصي و تمايالت قاضي بدون توجه به ضوابط و معيارهاي قانوني است، در اين ماجرا، احساسات و عواطف داود، قبل از آن كه 

  ←« علم قاضي»اصطالح     .اختالف را به معيارهاي حق عرضه كند، حكم را صادر كرد و مرتكب لغزشي ناخواسته در امر داوري گرديد



 

 035                         قرآن حكیم 
 

قانون  تواند بي نمي ها نيز همچنان كه جهان قانونمند است، داوري ميان انسان)ما آسمان و زمين و آنچه ميان آندوست را بيهوده نيافريديم 

 . گيرندگان حق از آتش ، پس واي بر ناديده(حق را ناديده گرفته و پوشاندند)، اين پندار كساني است كه كافر شدند (باشد

 ۹۴كاران در زمين سرنوشت تبه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادند، هم( به حقيقت)ما كساني را كه ( منطقي است)آيا 
 ۹۴بند و بارها؟ دهيم؟ يا پرهيزكاران را همانند بي قرار مي( شهر و ديار)

 

 .پند گيرند ۹۱و خردمندان ۹۸در آياتش تدبّر كنند( مردم)ايم تا  كتابي بر تو نازل كرده( براي تشخيص معيارِ حق در داوري)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شماريدر تجربه حكومت فقاهتي  هاي بي ها و مال پايمال شدن جان كه مبتني بر استنباط شخصي و فهم او از پرونده است، متأسفانه موجب →

 : در منشور حكومتي خويش به مالك اشتر براي گزينش قاضيان است كه (ع)از معيارهايي حضرت علي. شده است
سد، آنكه به عمق حقيقت بر كسي كه به اندك فهمي، بي... شناسي برگزين براي داوري ميان مردم بهترين كسي را كه مي»

، بيش از همه به داليل و مدارك متكي باشد، (عجله به خرج ندهد)انگيز بيش از همه توقف كند  بسنده نكند، در موارد شبهه
 «...از مراجعه صاحبان دعوا كمتر خسته گردد، در كشف حقيقت بيش از همه شكيبايي كند و

توان فهميد كه فساد،  قرار داده است، از اين تقابل مي« فساد»است، مقابل  را كه ناظر بر عقيده و عمل« ايمان و عمل صالح»در اين آيه،  - ۹۴
 .هم در عقيده و هم در عمل است

داري در عدم تجاوز از حريم و حدود  توان دريافت؛ تقوا همان ترمز و نيروي خويشتن ، معناي هر دو را بهتر مي«فجار»با « متقين»از تقابل  - ۹۴
اما فجور از ريشه فجر، مفهوم پاره كردن و دريدن حريم و عبور از . كند و تعهد به مركزيتي و باور به آن مي بندي است، كه داللت بر پاي

 .مرز و محدودة قانون شرع را دارد

و  نگري است، منظور اين است كه هدف از نزول آيات، بسنده كردن به قرائت بيني و سطحي ، مقابل ظاهر(پشت)« دَبَرَ»از ريشه « تدبر» - ۹۸
 .تجويد و حفظ و هنرهاي تذهيب و تشريفات نيست، بايد به پشت اين ظواهر و عمق معاني و مقاصد آن انديشيد

. اند، كه بيانگر معناي عميق اين واژه نيست ترجمه كرده« صاحبان تفكر و عقل و انديشه»يا « خردمندان»را مترجمان « اولواااللباب»عنوان  - ۹۱
اند  اند و گفته مفسرين مغز انسان را همان عقل او شمرده. لُبِ هر چيز، مثل گردو و بادام، مغز آن است. لُب اولواااللباب يعني صاحبان

وجود دارد، « عقل»اما درك و فهمي كه در ادبيات و عُرف امروز از واژه . اند تر، خردمندان اولواااللباب همان عاقالن، و به فارسي سليس
را همچون روشنفكري در « عقالنيت»رآن و مستقل از ايمان به آفريدگار است و حتي در مواردي منكران مغاير با مفهوم واژه عقل در ق

اند لُب، نه هر عقلي،  شناسان گفته گيرند؟ برخي از لغت در اين صورت، آيا چنين خردمنداني از آيات پند مي! سازند مطرح مي« ايمان»برابر 
 خلوص و پاك شدن از چه چيزي؟: ورت بايد پرسيددر اين ص! بلكه عقل خالص و پاك شده است

 :توان فهميد در قرآن آمده است چند نكته را مي( االلباب يا اولى)« اولواااللباب»موردي كه عنوان  ۹۸از 
شده آنان تصريح « پذيري ذكر»همراه آمده و بر ( بيداري و خودآگاهي)« ذكر»با واژه « اولواااللباب»مورد،  ۹۸آيه از  ۹۹در ( الف

« خدا بنيادي»امروز، كه در برابر « عقالنيت خود بنياد»آيا . پذيري و آمادگي شناخت آنان گيري، هدايت مورد ديگر از عبرت ۴است، در 
 تواند ترجمه دقيقي براي اولواااللباب باشد؟ شود، مي مطرح مي

، ۹۲۱و  ۹۱۲بقره )هاي اولواااللباب شناخته شده است  از ويژگي( كنترل نفس، در خود آيه يا قبل و بعد آن)واژه تقوا  مورد ۸در ( ب
 ← .داري موجود است مفهوم تسلط بر نفس و خويشتن« اولواااللباب»، پس در واژه (۲، و زمر ۹۲، ص ۹۱، طالق ۹۱۱مائده 
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 .بود( دائمي به حق) ۹۲كننده او به راستي بازگشت! اي چه نيكو بنده ۹۶بخشيديم،و ما به داود سليمان را 

 .بر او عرضه كردند( براي استفاده در جنگ)اسبان تيزتكي را  ۳۱آنگاه كه نزديك غروب( به ياد آر)

  ۳۹در پس پرده رود( خورشيد)به اسبان مرا از ياد پروردگارم غافل كرد و موجب شد ( قلبي)توجه بيشتر : گفت( سليمان)

 .هاي آنها ها و گردن من بازگردانيد، پس شروع كردن به دست كشيدن بر ساق گفت آنان را نزد

 ۳۹.تبازگش( با عبرت ، به سوي پروردگارش)او جسدي افكنديم، سپس ( حكومت)و همانا سليمان را آزموديم و بر تخت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقره آمده  ۹۱و  ۹۸سوره رعد و آيات  ۹۴تا  ۹۲آيات در « االلباب اولي»و « فاسقين»هاي متضادي كه از دو گروه  از مقايسه ويژگي( ج →
پوسته  محافظ  داللت بر شكستن و پاره كردن« فسق»از آنجائي كه واژه . االلباب دارند شخصيتي مقابل اولي« فاسقين»شود  است معلوم مي

شكني  خود در محدوده مقررات الهي، حرمتبا نگهداري ( كنترل نفس)توان فهميد اولواااللباب كساني هستند كه به نيروي تقوا  دارد، مي
هاي الهي هستند و  هاي پاك و متعهدان به ميثاق به عبارتي آنها صاحب خِرَد خدائي، و وجدان. كنند و نقض مقررات و احكام شريعت نمي

 .هاي اخالقي است بنياد عقالنيت آنان بر محور ارزش

گاهي آدمي به كسي كه كاري براي او انجام داده، يا انتظار كار و خدمتي از او داشته  .عوض ، بخششي است بال«وَهَبَ»از ريشه « وهبنا» - ۹۶
ناميده شده و نعمت ( كننده بسيار عطا)خدا از اين جهت وهّاب . اي يكطرفه و بدون چشمداشت است اما هبّه، هديه. دهد اي مي باشد، هديه

 .باشد افزا مي هر چند بندگي خالص او موهبت. كاري بنده است ت او، نه طلبنامند كه يكطرفه و ناشي از لطف و رحم مي« موهبت»او را 

اوّاب صفت كساني است كه با هر دور شدني از خدا، در . به معناي بسيار بازگشت كننده است« اَوب»صيغه مبالغه از ريشه « اوّاب» - ۹۲
از آنجائي كه آدمي دائماً در . كنند اين دوري به طول انجامد ميگردند و تحمل ن نافرماني او، به زودي به آغوش مهر و مغفرت او باز مي

بار آن  ۴بار در قرآن تكرار شده كه  ۴اين صفت . نامند مي« اوّاب»كننده را  هاي هوشيار و هميشه بازگشت حال غفلت و خطاست، انسان
 .سازد ن كلمه را روشن ميبررسي موارد ذكر شده معناي دقيق اي(. ۴۳، ۳۴، ۳۱، ۲آيات )باشد  در اين سوره مي

فاصله طلوع فجر تا طلوع )و غداه ( طلوع خورشيد)و اشراق ( ابتداي صبح)در قرآن اغلب با كلمات متقابلي همچون ابكار « عشي»كلمه  - ۳۱
 . انه غروب باشد، آخرين دقايق روز در آست«عشي»رسد معناي  از اين تقابل به نظر مي(. ۴۹، و انعام ۹۶، ص ۹۹مريم )آمده است ( خورشيد

شان غافل كرد، فرزند او سليمان را، توجه به دفاع از  گويا همانطور كه داود را اشتغال به عبادت در محراب از توجه به خلق در اختالفات - ۳۹
تعادل . از ذكر خدا در زمان خود غافل ساخت( كه مهمترين خدمت به آنان در حفظ جان و مالشان است)بندگان با تدارك اسبان جنگي 

 .شود بخشيدن ميان عبادت براي خالق و خدمت به خلق و انجام به موقع اين دو فريضه جز به لطف و هدايت خدا حاصل نمي

گويا مشيت ربوبي در همين مخفي نگه داشتن . وار بيان شده كه جزئيات امر مبهم مانده است اين آيه آنقدر به اجمال و اختصار و رمز - ۳۹ 
نقل شده كه سليمان گفته بود از همسران متعهد خود پسران رشيدي خواهد آورد كه . جه دادن به باطن و پيام آن استصورت مسئله و تو

؟ ظاهراً پيام اصلي در همين عدم !در راه حق جهاد كرده و ادامه دهنده حكومتش باشند، اما تنها يكي فرزندي آورد و آن هم سقط شده
 .تهاي به ظاهر قطعي اس قطعيت برنامه
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پروردگارا، مرا بيامرز و آنچنان فرمانروائي بر من عطا كن كه سزاوار كسي پس از من نباشد، مسلماً تو بسيار : گفت
 ۳۳.اي بخشنده

 .كرد پس باد را رام او كرديم كه به هر سوئي به فرمانش حركت مي

 .هر بنـّا و غواصي را( متجاوز متمردي) ۳۴شيطان صفتان( و نيز رام او كرديم از)

 .بودند( زندان و تحت كنترل)در بند ( به دليل غير قابل تربيت و اصالح بودن)را كه ( شيطان صفتاني)و ديگر 

 ۳۸(.راسركشان )يا نگه دار  ۳۴(داني ميمتمرداني را كه مصلحت )حساب ماست، پس آزاد كن  همه اين امكانات، بخشش بي

 .و فرجامي نيكوست( در قرب پروردگار)و مسلماً براي او نزد ما جايگاهي نزديك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارد، اما از آنجائي كه سليمان قدرت را براي جوئي  طلبي و سلطه رسد چنين دعا و درخواستي رنگ و بوي قدرت ظاهراً به نظر مي - ۳۳
 .رود كرد، چنين آرزوئي خودخواهي به شمار نمي خدمت به بندگان در دفع متجاوزان و استقرار حكومت عادالنه طلب مي

پروردگار در گردد، چه ابليس كه با عصيانش از امر  صفتي است كه به هر متمرّد خارج شونده از حريم و حدود اطالق مي« شيطان» - ۳۴
هاي سرگردان شرربار كه از  چه سنگ( ۹۴، بقره ۶۹انبياء )صفت  هاي طغيانگر ديو سجده به آدم، از حريم فرشتگان هبوط كرد، چه انسان

گويا سليمان به لطف خدا ... و( ۴۹ص )، چه ميكرب (۴، ملك ۱، صافات ۹۱حجر )كنند  مدار خود خارج شده و به جوّ زمين برخورد مي
ساختمان )معاصر خود را مهار كند و به كارهاي سازنده همچون بنائي ( اقوام همسايه مغول مانند)يافته بود متجاوزان ديو و دَد صفت توفيق 

 .هاي غير قابل اصالح را به بند درآورد وا دارد و هم شرورتر( سازي در دريا استخراج يا بندر)و غواصي ( سازي در زمين

آنچنان ضرباتي به متجاوزان بزنيد تا : دهد، آمده است كه كه وظيفه مجاهدان را در بحبوحه نبرد دفاعي نشان ميسوره محمد،  ۴در آيه  - ۳۴
( غرامت)شان كنيد، يا فديه  آزاد( از موضع قدرت و با منّت)آنگاه يا . شان محكم كنيد شان بكشيد، سپس بندهاي اسارت به خاك ذلت

سوره ص  ۳۲در آيه « فامنن اوامسك»توان فهميد كه منظور از  در اين آيه مي« منّت»از مفهوم كلمه ...(. إِمَا فِدَاءًفَإِمَا مَنًا بَعْدُ وَ)...بگيريد 
 (.واهلل اعلم)باشد  يا نگهداري متمردان مي( تربيت شده)آزاد كردن شيطان صفتان 

امتناع از )چندين بار در قرآن در مورد نگهداري همسران  اين كلمه. ، ادامه نگه داشتن چيزي است كه در اختيار است«امسك»معناي  - ۳۸
 (.۹، طالق ۹۳۲و  ۹۳۹، بقره ۳۱احزاب )آمده است ( طالق



 

  (۰۳)صاد   سوره    038
 

 .مرا به درد و رنج افكنده است( يماريعامل ب) ۳۱طانيكن، آنگاه كه پروردگارش را خواند كه ش اديرا  وبيو بنده ما ا

 ۳۲.ياست خنك و خوردن يشستن گاه( چشمه) ني، ا(وادار دنيخود را به دو) ۳۶حركت كن يبه تند شيخو يبه پا( ميگفت)

 شياز جانب خو يبه عنوان رحمت(. ميبر آنها افزود زين)و به همان تعداد  ميديبه او بخش( گم شده بودند ايكه گو)را اش  و خانواده
 (.يبا وجدان خدائ)خردمندان  يبرا يپند هيو ما

  ←   و به آن بزن ريبرگ( دسته علف اي يدرمان اهانياز گ) ۴۱يمخلوط شيبا دست خو م،ي، به او گفت(يآب درمان ليدر تكم زين)و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يزائ يماريآن، عامل ب قياز مصاد يكي. دارد يمختلف قيعام است و مصاد طانيكلمه ش د،يذكر گرد ۳۴شماره  يهمانطور كه در پاورق - ۳۱
به ( مقابل رحمن) طانيكه نسبت به ش يعام ديگذشته ناشناس بوده است و با د يها انسان يبرا روسيو و كروبياست كه قبل از كشف م

 .دادند يامراض را به آن نسبت م( در برابر اهورامزدا منيمثل اهر) شتندعنوان عامل شرّ دا
وجود دارد كه  طانيدرباره كلمات جن و ش ياريبس اتيتر از امروز بود و روا جامع اريبس يقرآن يها نسبت به واژه هيمسلمانان اول دگاهيد

 طانيش يخاك را حاو يها يآلودگ ايها  داشتند، از جمله آب يها آگاه واژه نياز امروز نسبت به ابعاد ا شيچقدر ب دهد ينشان م
 (.ياصفهان يمحمد جواد غرو دياهلل س تينوشته مرحوم آ ۹، ج «آدم در قرآن»به كتاب . ك.ر) دانستند يم( كروبيم)

به اعجاز  يا چشمه وب،يزدن ا نياند كه با پا به زم تصور كرده نيگرفته و چن« كوفتن نيپا بر زم»از مترجمان  ياريرا بس« اركض»فعل امر  - ۳۶
كه در قرآن آمده است  يگريد هياركض در تنها آ يچراكه معنا. شد يگفته م( بزن)« اِضرب»فعل  ديبود، با نياگر چن! ظاهر شده است

 يمعنا زيآمده است كه آن ن( ۳۸نامه )البالغه  در نهج زين كباريواژه  نيا. دارد( پا به فرار گذاشتن)به سرعت  دنيدو يمعنا( ۹۳، ۹۹ اءيانب)
 (.فِي اَلضَالَلِ وَ تَجْوَالَهُمْ فِي اَلشِقَاقِ تَرْكَاضَهُمْفَدَعْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَ )تاختن دارد 

به شتاب تاختنِ اسب با زدن پا به ركاب، به  دن،يدو: ذكر كرده است« رَكَضَ»مشتقات كلمه  يرا برا يمعان نيلغت المنجد هم ا كتاب
را تند و با فشار  ريكه ت يكمان: و تندرو، مركضه عيسر: دونده، ركوض: مركاض. به سرعت بال زدن پرنده، مسابقه دو ختن،يسرعت گر

 يبه سخت وبيتصور كرد ا توان يفعل ركض ذكر شده، م يكه برا يمجموعه معان از.بكوبد نيتاختن پا بر زم هنگامكه  يرها كند و اسب
حركت ( گرانيبر د هيتك اينه با عصا )خود  يبه پا كند يم هيدرمان او توص يو برا شيشده بود، خداوند در اجابت دعا ريگ نيو زم ماريب

 .واهلل اعلم( گردد هيتغذ شيها و سلول فتديب انيبه جر شا تا خون در عروق بسته)و تندتر رود  رديشتاب بگ( جيبه تدر)كند و 

. درمان نيخود در ا يتشواست به ضرورت شس يا اشاره( چشمه=  نيع يبه جا) دهد يگاه را م شستن يكه معنا« مغتسل»استفاده از كلمه  - ۳۲
حركت تند كردن  دهد، يوجود ندارد، نشان م يتعال يدر كالم بار يلفظ زائد چيكه ه نيبا توجه به ا ،«يخنك و خوردن»ذكر كلمات 

. گردد يحاصل م يشتريخون نشاط ب افتني انيكرده و با جر كيتحر شتريو داخل آب سرد شدن اعصاب را ب( عضالت را به كار گرفتن)
 ديتان با آب استحمام: فرمود هيتوص زيمكرم ن امبريآنچنان كه پ)بودن آب استحمام  زياست بر ضرورت تم يا هم نشانه ز،يآن آب ن دنينوش

 !«يآب درمان»فوائد  راست ب يو هم عالمت.( باشد يدنيآشام

و  ضغث به سخنان در هم. آمده استپراكنده و مخلوط  يها خواب يبار به معنا ۹ زين وسفيسوره، در سوره  نيعالوه بر ا« ضغث» ةواژ - ۴۱
را  اهيگ يا مترجمان، دسته شترير، اما بيگ را بر يا گفته نشده چه مخلوط پراكنده هيآ نيدر ا. تر و خشك هم آمده است اهيمخلوط كردن گ

زدن به  يبرا يداروئ اهانيگ يمخلوط كردن برخ زين ياند و برخ مصداق شمرده انيب( كرده بود ينافرمان نديگو يكه م يزدن همسر يبرا)
 هيآ« برجلك»با  سهيدر مقا) «دكيب»ذكر كلمه  ديشا! بر بدن يآمده است نه زخم انياز همسر در م ينه سخن نجاياما در ا. خود يها زخم

 يها چهينبود، چه بسا به كار انداختن ماه «دكي»به ذكر  يازيو ن كرد يم تيكفا «خذ ضغثا»باشد و گرنه  هيفهم آ يبرا يراهنمائ( ۴۹
  واهلل اعلم .نظر باشد مورد يماريمحل ب ايبه بدن  يپوست كيتحر ينرم، برا يها زدن آهسته شاخه قياز طر زين( عالوه بر پا)دست 
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 .بود( از هر خطا)بازگشت كننده  يبه راست ،يچه بنده خوب م،يافتي بايما او را شك ۴۹.و ترك مداوا مكن(. كنمخلوط  اي) →

 .بودند رتيبص يو دارا( ها يدر تحمل سخت) رومنديرا كه ن( دسه نسل موحّ) عقوبيو اسحق و  ميآر بندگان ما ابراه اديو به 

 .ميآخرت خالص ساخت اديشان در  ما آنها را با خلوص

 .بودند كانين دگانيو مسلماً آنها نزد ما از برگز

 .بودند كانيرا كه تماماً از ن ۴۹و ذاالكفل سعيو  ليكن اسمع ادي( زين)و 

 .كوستين يرا فرجام زكارانيپره ديترد ياست و ب يادآوري( يها تماماً برا)نيا

 .گشوده است شانيآن بر ا يكه درها يديجاو يها بهشت

 ۴۳.دهند يسفارش م ها يدنيفراوان و نوش يها وهيزده در آنجا، م هيتك

 (.ندارند يتوجه يگريكه مختص آنان بوده و به د)است  ۴۴يخوئ نرم رانيآنان چشم به زو نزد 

 .روز حساب به شما وعده داده شده است يآنچه برا نستيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميكردن در درمان و تن دادن و تسل يكوتاه رسد ياند، به نظر م گفته... نقض عهد، كنار گذاشتن و ترك تعهد و ،يشكن مانيرا پ« حنث» - ۴۹
 .خداوند و گناه محسوب شود يدرمان هيتوص نيگرفتن ا دهيناد ،يماريشدن به ب

لقب  ايگو( نيكفالت كننده محروم ايو بهره  بينص يدارا)ذواالكفل . آمده است زيسوره انعام ن ۶۸ هيدر آ نجا،يعالوه بر ا «سعي»نام  - ۴۹
 .آمده است زين اءيسوره انب ۶۴ هيبوده كه نامش در آ لياسرائ يبن امبرانياز پ يكي

 .كند يداللت بر نامشخص بودنش در چشم دل ما مآن گرنه نكره آمدن ونازل شده  اتياشارات متناسب با عالئق مخاطبان آ نيا - ۴۳

تضاد كلمه ترائب با است و با توجه به  شهيهم ر« تراب»در قرآن آمده ، با كلمه  يكه سه بار در وصف همسران بهشت« اتراب» ةكلم - ۴۴
 .خو مورد نظر باشد و نرم« صفت يخاك»همسران  رسد يبه نظر م بيترت ني، به ادهد مي ينرم يمعنا( سوره طارق ۱ هيآ)صلب 
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 .ندارد يما، كه مسلماً تمام ياست روز نيا

 .است يرا سرنوشت بد انگرانيمسلماً طغو ( انيسرنوشت بهشت)است  نيا

 .است يو چه بد مكان بازگشت نديآ ياست كه به آن در م يجهنم

 (!چركابه) ۴۴داغ و آلوده يآن را، آب چشند يپس م( انيدوزخ فريك)است  نيا

 (.آنها وجود دارد يبرا زين) يگريمشابه د يفرهايو ك

استقبال،  يآنها به جا. )شوند يوارد م( دوزخ) ۴۸ها يهمراه شما به سخت زين( روانتانياز پ)گروه انبوه  نيا( شود يبه سركردگان آنها گفته م)

 .نديبر آنان مباد كه به آتش درآ ۴۱يخوش آمد( :دهند يپاسخ م

 .است يچه بد قرارگاهكه  ديما موجب شد يسرنوشت را برا نايكه  ديشما بود.خوش آمد مباد را شما: نديگو( روانيپ)

 .يفزايعذاب بر ما شده، بر عذابش در آتش دو چندان ب نيموجب ا( ايدر دن) شيپروردگارا هر كه از پ: نديگو

 م؟ينيب ينم( نجايدر ا) ميآور يرا كه از اشرار به حساب م( نياز مؤمن) يچرا ما كسان: پرسند يم( با تعجب انيدوزخ)و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درمانش  يبرا وبيكه به ا( بارد و شراب) يبخش شفا يدنيبا آب خنك و نوش ديكن سهيرا مقا( و غسّاق ميحم)بودن  فياوصاف داغ و كث - ۴۴

 ست؟ين گران انيطغ فريتضاد روشنگر علت ك نيا ايآ. شد هيتوص

 .شود يگفته م نديناخوشا يو كارها ها يبه وارد شدن در دشوار( قحم شهيدر باب افتعال از ر)« اقتحام» - ۴۸

 است( يسخت يدر مقابل تنگنا) يگشادگ ي، به معنا«بَرَحَ»آن  شهيدارد، اما ر نياست كه مفهوم تحس يا واژه« مرحبا» - ۴۱
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 ها از آنها برتافته است؟ چشم( شان به خاطر قابل توجه نبودن يهستند ول) اي م؟يگرفت يما آنان را به استهزاء م( ها كه همان)

 .است( يافتنيتحقق ) يتيواقع انيدوزخ گرانه زهيست يبگو مگو( يماجرا) نيمسلماً ا

 .ستين( يبر عالم هست) رهيچ گانهي يجز خدا يمعبود چيهستم و ه( يسرنوشت نياز چن)من فقط هشدار دهنده : بگو

 .آمرزنده است يآندوست كه ابرقدرت انيو هر آنچه م نيو زم( ها ستاره)ها  آسمان اريصاحب اخت( همان)

 بس بزرگ است؛ يخبر ۴۶(قرآن) آن: بگو

 .ديگردان يم يكه شما از آن رو

  ۴۲نداشتم كردند يم گرانه زهيست يبگو مگو( گريكديبا  انيدوزخ)كه  ياز عوالم باال، هنگام ياطالع چيمن ه

 (.جلب عوام هدفم هشدار است نه) ستمين يآشكار يا دهنده كه جز هشدار شود يم يبه من وح( قيحقا نيا) يتنها از آن رو

 .از گِل هستم يبشر نشيمن در كار آفر: آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت( آر اديبه )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إِنْ هُوَ )سوره  نيآخر ا هيدو آاما . «قرآن»به  زياند و ن و رسالت ارجاع داده ديتوح امت،يبه ق ياريرا ، بس (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ: در)« هُوَ» ريضم - ۴۶
قرآن است كه مشتمل  نيهم ميكه منظور از خبر عظ دده ي، نشان م«هو» رينبأ و ضم هبا تكرار كلم( إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ

 .باشد يسخن م نيمؤكد ا زين( الذكر يص والقرآن ذ)آن  هيآ نيسوره و اول اقيدر ضمن س. باشد يم زيو رسالت ن ديتوح امت،يبر خبر ق

كه  يفرشتگان در مورد سجده به آدم و ماجرائ ياز مترجمان به گفتگو ياريرا بس( نيعوالم بر) يدر مإل اعل گرانه زهيست يبگو مگو نيا - ۴۲
 نجايا ليو دند،ينورز يخصومت چكداميه سيفرمان گردن اطاعت سپردند و جز ابل نياما فرشتگان بر ا. اند مربوط دانسته ديآ يبعد م هياز آ

  ← پنج كه درست ميمربوط بدان انيدوزخ يبگو مگوها را به همان فرافكن نيكه ا دينما يم تر يمنطق! آمده است «ختصموني»فعل جمع 
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به ( دميبه او بخش اريو اخت ياستعداد كمال روح) دميآورده و از روح خود در آن دم( يكمال جسم)پس آنگاه كه او را به سامان 
 (.ديريخدمت رشد و كمال او قرار گدر ) ۴۱ديحالت سجده بر او فرو افت

 .شدند ميتسل( به خدمت آدم)فرشتگان تماماً 

 .شد( انگاران حق دهيناد)شمرد و از ناسپاسان ( از سجده آدم)كه خود را برتر  سيمگر ابل
 

خود را  ايشد؟ آ دميخود آفر( قدرت)به آنچه به دو دست  ات يمانع خدمتگزار يچه عامل س،يابل يا: گفت( خدا)
 ؟يكشان بود از گردن اي ،يتر پنداشت بزرگ

 (.ماده)و او را از خاك  يا دهيآفر( يانرژ)مرا از آتش  م؛يمن بهتر از او: گفت

 .يمطرود( از رحمت ما انت،يعص نيبا ا)لماً برون شو كه مس( مقام)از آن : گفت( خدا)

 .من تا روز جزا بر تو خواهد بود( از رحمت يدور)و مسلماً لعنت 

 .مهلت ده شوند، يم ختهيبرانگ( بندگان)كه  يپروردگارا، پس مرا تا روز: گفت( سيابل)

 .يتو از مهلت داده شدگان: گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال)سوره صافات  ۶ هيسوره، تنها در آ نيعالوه بر ا« ٰالْأَعْلَى لَإِبِالْمَ»در ضمن جمله . آمده است( لِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَارِٰإِنَ ذَ)قبل  هيآ→
 .شود يمفهوم فرشتگان استنباط نم هياز دو آ كيچيآمده است كه از ه( ٰيَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى

 دردر طول سال، معلومات خود را  جيمدرسه نسبت به دانش آموز است كه به تدر نيهمچون نقش معلم ،ينقش فرشتگان نسبت به آدم - ۴۱
آمدن دارد،  نياز باال به پائ يمعنا« وَقَعَ» شهيفقعوا از ر. آمده است« فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ»، جمله (ديبر او سجده كن)« فاسجدوا له» يبه جا نجايا

فرشتگان  يوئگ نجايدر ا. مفهوم سقوط و ثبوت دارد زين يا واقع شدن هر حادثه(. ۹۱۹و اعراف  ۸۴حج ) نيهمچون نزول ابر آسمان به زم
 .كند يم يوستگياست و داللت بر تداوم و پ هيحال زين «نيساجد». شوند« نازل»متواضعانه در برابر آدم  ديبا
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 .كه زمانش معلوم است يتا روز

 .خواهم كشاند ۴۹يهمه آنها را به تباه( مهلت نيدر ا)به عزتت سوگند كه : گفت( سيابل)

 .آنها انيمگر خالص شدگان از م
 

 م؛يگو يو حق را م( كه نجات با اخالص است)است  نيپس حق هم: گفت( خدا)

 .كنند انباشته خواهم كرد يرويه از تو پك يكه دوزخ را از تو و همه كسان

از  شيب كنندگان ليتحم)كنندگان  فيو من از تكل خواهم ياز شما نم يمزد چيه( رسالتم) نيا يمن در ازا: بگو( امبريپ يا)

 .ستمين ۴۹(تان توان

 .ستين انيجهان يبرا يادآوريجز ( قرآن) نيا

 (.آگاه خواهند شد قشيبه حقا ندگانيآ ،يبا رشد علم) ۴۳شناخت ديخواه يپس از مدت( آن را اتيعظمت آ)خبر  ديترد يو ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

قرآن . باشد يشدن م يو هالكت رفتن است، درست مقابل رشد كه به راه سعادت منته يبه راه تباه هيو غوا ،«يغَوَ» شهياز ر «نهميالغو» - ۴۹
و اطاعت از (. ۹۴۸اعراف  نيمچنه. )دْ تَبَيَنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِقَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ ال: ۹۴۸بقره : مثل .را مقابل رشد قرار داده است «هيغوا»واژه 

 (.۹۹۹طه  - ٰآدَمُ رَبَهُ فَغَوَىٰ وَعَصَى) يدر برابر آن، به غَ انيعص و رساند يرا به رشد م يحق، آدم

 ۶در (. كند يسخت خانه را م يمثل كلفت كه كارها)شود  ليتحم يكه به كس شود يگفته م يبه كار سخت« كَلَفَ» شهياز ر فيتكل - ۴۹
لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا : مثل. آن است« وُسع»از  شيب« نفس»به  فيمورد آن سخن از تكل ۱كلمه در قرآن آمده است،  نيكه ا يمورد

 .كنم ليرا به زور بر شما تحم يزيچ خواهم ياست كه من نم نيهم امبريسخن پ(. ۹۴۹ امانع)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ سَيُرِيكُمْ ) ۲۳، نمل ...(وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ)سوره سبا  ۸ اتيسخن را در آ نيمشابه ا - ۴۳
 .ديكن يمالحظه م...( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) ۴۳و فصلت ...( آيَاتِهِ



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 .فرادست و فرزانه است يخدا ياز سو( ها در سطح درك و فهم انسان)اين كتاب  ۹ينزول تدريج

به )كن  يخالص پرستش بندگ يا كرديم، پس خدا را به شيوه بر تو نازل( ينيبا هدف مع)كتاب را به حق  نيما ا يبه راست

 (.راهنمائي كتاب از شرك و ناخالصي دوري كن

 كه غير  يو كسان( پرستي باشد دينداري بايد پيراسته از شرك و شخصيت) ۹دين خالص است( شايسته عبادت او)خدا  يآگاه باشيد كه برا
 ←بيشتر نزديك شدن ِ به خدا  يجز برا نهايما به ا( شان اين است كه ادعاي باطل)اند،  گرفته( به حاجتبراي رسيدن )او را به واليت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دسترس درك و فهم و هضم و  ؛منظور از نازل شدن كتاب. شود سال گفته مي ۹۳به نزول تدريجي قرآن در طول  ،تنزيل در باب تفعيل - ۹
 .شود همچون رياضيات كه براي دانش آموز ابتدائي ساده و نازل مي. جذب آدميان قرار گرفتن است

دهد  العاده اين امر را در خداپرستي نشان مي در قرآن تكرار شده است كه اهميت فوق بار ۹۹« خالص كردن دين در عبادت خدا»موضوع  - ۹
مشركين معاصر پيامبر، برخالف تصور . به اين امر پرداخته است( ۹۴، و ۹۹، ۳، ۹: بار در آيات ۴)ها  بيش از بقيه سوره« زمر»و سوره 

اعتقاد داشتند و او را خالق و رازق خود دانسته و به صفت عزيز و عليم نيز « اهلل»بسياري از مردم، بر حسب آيات زيادي از قرآن، كامال به 
 .بوده و اداره امور دنيا را به فرشتگان، كه دختران اويند، سپرده است «االرباب ربّ»پنداشتند خدا تنها  ستودند، اما مي مي

به . شان قرباني كرد و جلب منفعت بايد آنها را پرستش و در آستانهدانستند كه براي دفع ضرر  ها را فقط نماد فرشتگان مي آنها در واقع بُت
هاي مردم  گشت و توده شد و نقش اصلي، به عنوان واسطه و شفيع به سپرده مي اين ترتيب نقش خدا عمال به عالم ملكوت حواله داده مي

خدائي، كه آفت خداپرستي و  شرك در حقيقت نه بي .شدند شناختند و به آنان متوسل مي ها را مؤثر در زندگي خود مي نيز همين واسطه
 (.۹۱۸يوسف )آباء و اجدادي   آوردند، مگر ايماني آلوده به شرك به تعبير قرآن بيشتر مشركين ايمان نمي. كننده شجره ايمان است خشك

چرا هر انگيزه ناخالص و غير  و( ۹۹۸و  ۴۶نساء )بخشد به غير از شرك  اينكه چرا در قرآن تأكيد شده خداوند همه گناهان را مي 
رسد انسان در پرستش  به نظر مي. اي بس اساسي است كند، نكته توحيدي، هر چند مشاركت اندكي در عبادت داشته باشد، آن را باطل مي

اي  ره، به محض آنكه دستگي(۳حديد )و اول و آخر و ظاهر و باطن همه چيز است ( شبيه هيچ چيز نيست)« ليس كمثله شئ»خدائي كه 
بندد و از آنجائي كه فقط در پرستش خالص خدا،  بيند و به او دل مي ذهني و واسطه اي محسوس و ملموس پيدا كند، خدا را در همان مي

هاي او، به اميد برآورده شدن حاجات، نه تنها رشد و كمالي  كند، دل بستن به آفريده صفات و اسماء نيكوي او در وجود انسان تجلي مي
 .سازد آورد، بلكه آدمي را در حوائج مادي متوقف مي پديد نمي
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ترديد خداوند در  يو ب( شود ها موجب انحراف از توحيد و تفرقه در وحدت مي تراشي واسطه نياما ا! )كنيم ينم ۳(و عبادت تاظهار اراد)عبادت  →
 يناسپاس باشد، رهبر يدروغگو( عمال)را كه  يخواهد كرد، مسلماً خدا كس يكنند داور ياختالف م( با موحدان)آنچه 

 يحاجاتش به جا يبرا ياست كه آدم يناسپاس تيدروغ است و هم نها يعني ت،يبا خدا، هم دور از واقع ارتباطوجود واسطه در  يادعا)كند  ينم( به مقصود)

 (.گردد گريد انيها، اعم از فرشتگان و آدم متوسل به آفريده دگاريآفر

و يهوديان عُزير را پسران خدا ( ع)آنچنان كه مشركين فرشتگان را دختران خدا و مسيحيان عيسي)برگزيند  يخواست فرزند ياگر خدا م

يگانهِ  يمنزه است ، او خدا( از چنين پندارهائي)او. گزيد يخواست از ميان آفريدگانش برم ي، حتماً آنچه را م(پنداشتند مي
 .چيره بر همه عالم است

روز را بر شب، و خورشيد و ماه را ( پرتو)پوشاند و  يشب را بر روز م( پرده. )آفريد( هدفدار)ها و زمين را به حق  آسمان
( در برابر منكران)، آگاه باشيد كه او (عمري محدود دارند)معين روانند  يام تا سرآمدرام گردانيده كه هر كد( نظاماتي زطبقين)

 .بس آمرزنده است( مناننسبت به مؤ)ناپذير و  شكست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند كه ضروري  را تكرار مي« اياك نعبد و اياك نستعين»هاي روزانه خود جمله  هر مسلماني كه اهل نماز باشد، حداقل ده بار در نيايش - ۳
در . دانند و ساير احكام شرعي مي  بيشتر مردم عبادت را همين نماز و روزه. كنيم رخواست مياست بدانيم دقيقاً چه چيزي را از خدا د

ها از جهاتي قابل  البته اين معادل. يابيد بندگي كردن، پرستش، و اطاعت را جايگزين كلمه عبادت مي: هاي فارسي قرآن، كلمات ترجمه
 .باشد نائي كلمه عبادت نميقبول است، ولي بيانگر روح مطلب و رساننده همه بار مع

گويند و مسيري را كه در اثر كثرت رفت و آمد كوبيده و  مي« عبدالطريق»سازي را  در زبان عربي هموار كردن راهِ سنگالخ براي جاده
ي پذيرش تكاليف شود كه جاده وجود انسان را برا عبادت به سلسله رفتارهائي گفته مي! نامند مي« طريق معبد»براي رهروان رام شده باشد، 

 .ها و نفس دنياطلب او را مهار نمايد هموار سازد و مقاومت منيّت... و صفات خدائي، مثل ايثار، انفاق، عفو، شهادت، علم و حكمت
پرور آدمي است تا استعداد  توان گفت منظور از عبادت، رام و هموار كردن نفس سركش، طغيانگر و تن يابي لغوي، آيا نمي با چنين ريشه

اي را كه خداوند از روح خودش در او دميده به فعليت برساند؟ اين استعداد چيزي جز همان اسماء الهي نيست كه در همان آغاز  بالقوه
در قرآن آمده است كه شيطان را عبادت نكنيد، بديهي است كه . آفرينش و سجده مالئك، در نهاد آدمي به وديعه گذاشته شده است

عبادت . هاي اوست كنند، نيست، بلكه همان تسليم و تن دادن و رام بودن در برابر وسوسه ، آنطور كه ترجمه ميمنظور از عبادت، پرستش
 .غيرخدا نيز به همين معناست
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مندي و تداوم  بهره) يو برا ۴آفريد، سپس زوجش را نيز از همان جنس پديد آورد( سلول اوليه)واحد  يحيات( منشاء)شما را از 

در  يپ يتان در آفرينش مادران يها شما را در شكم ۴.در خدمت شما قرار داد( چهار جفت)ها هشت نوع  ز دامشما، ا( حيات
صاحب اختيار ( ها و شركاء ديگر نه بُت)« اهلل»همين . آورد يپديد م( و پرده مشيميه رحم،شكم، )سه گانه  يها ي، در تاريك۸يپ
 يجز او نيست، پس چگونه به راه يمنحصربه اوست، معبود( هستي و عالم انسانعالم ) يفرمانروائ. است( گرداننده امور شما)

 رويد؟ يمعكوس م

بندگانش  يكفر را برا( يل)شماست و( از بندگي)نياز  يخدا ب( حقيقت را نديده گرفته و انكار كرديد، بدانيد)اگر كفر ورزيديد 
را  يهيچكس بارِ گناه ديگر( بدانيد كه در آخرت)پسندد،  يآوريد، همين را بر شما م يبجا( نعمت)پسندد، اما اگر شكر  ينم

كرديد، آگاهتان  يم( در مدت عمر دنيائي)صاحب اختيارتان است، پس به آنچه  يسو هدارد، سپس بازگشت شما ب يبرنم
 .ها آگاه است سينه يترديد او بر رازها يخواهد كرد، ب

از جانب  يكند، چون او را نعمت يخدا دراز م يآورد، به حالت توبه دست دعا به سو يرو ير گاه به انسان مشكله
 ياو همتايان يكند و برا يآن خدا را مستمراً خوانده بود فراموش م( رفع)را كه به خاطر يدارد، مشكل يخويش ارزان

آميز  با پندار شرك)ديگران نيز  يو به اين وسيله موجب گمراه( پندارد مي ها طهاش را در توسل و شفاعت واس رفع گرفتاري)شود  يقائل م

 .ياز پيوستگان به آتش هست( هائي با چنين ناسپاسي)مند باش كه تو  را بهره( عمر دنيائي)بگو اين اندك . شود يم( خود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همان آدم  و زوج او ( ِمستقل شناختن نسل انسان از سلسله تكامل موجودات زنده يبر اساس ديدگاه سنت)را « نفس واحده»اغلب مفسرين  - ۴
از  يهمچون بسيار)رسد اين برداشت  يبه نظر م! «حوا»به كار نرفته و نه نام « آدم ابوالبشر»اما در قرآن نه اصطالح . اند گرفته «حوا»نيز  را

عالوه بر اين « نفس واحده»اما عنوان . شده باشد ياز تورات و اسرائيليات وارد تفاسير و انديشه اسالم( مطالب مربوط به گزينش آدم
آمده است كه نفس واحده ...( أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ يوَهُوَ الَّذِ)سوره انعام  ۲۶در آيه نخست سوره نساء و آيه  سوره،

 (. يمرحوم دكتر يداهلل سحاب« خلقت انسان» يقرآن يكتاب علم. ك.ر.)دهد يكه در زمين پديد آمده نشان م يواحد يرا در منشاء حيات
با انتقال تجربيات )آفرينش است كه  يها يپيدايش زوجيت خود از شگفت.  وجود نداشت يدر بيشترين مدت عمر كره زمين زوجيت

كس و ايگرگ از نظر علم ژنتيك، مسلم است كه كروموزوم اي. آور يافت حيرت يسرعت يحيات يها تكامل و تنوع گونه( متنوع يژنتيك
 .جدا و مستقل گشته است( مذكر)شگفت از كروموزوم ايكس  يا به گونه( ماده)قبال در يك بدنه بودند و سپس كروموزوم ايگرگ 

 .كرده است يمعرف( در دو جنس نر و ماده)گوسفند، بز، شتر و گاو : جفت را ۴وسوره انعام اين  ۹۴۴و  ۹۴۳آيات  - ۴

در  يروح خدائ ينطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم، و باالخره انشاء و القا: مرحله ۸را در  يدر پ يپ يها فرينشسوره مؤمنون اين آ ۹۴آيه  - ۸
 .شمرده است ينفس آدم

 



 

 047                         قرآن حكیم 
 

مشغول  ۱كه در ساعات شب به حال سجده و قيام، به اطاعت خاضعانه خدا ييا كس( آيا چنين انسان غافل و ناسپاسي بهتر است)
دانند و  يآيا آنها كه م: بندد؟ بگو يدل م( نه نقش واسطه ها)پرهيزد و به رحمت پروردگارش  يآخرت م( عذاب)است و از 
 .پذيرند يپند م ۲اند؟ تنها متعهدان به خدا يكسان ۶دانند يآنها كه نم

 يكردند، پاداش يكه در اين دنيا نيك يكسان يايد، از پروردگارتان پروا كنيد، برا بندگان من كه ايمان آورده يا: بگو
 .حساب دارند ي، جز اين نيست كه پايداران پاداش ب(، هجرت كنيدنبوداگر آزادي ايمان )زمين خدافراخ است . بس نكوست

 .خالصانه عبادت كنم يا ام خدا را با به شيوه من مأمور شده: بگو

 .باشم( كنم بر آنچه ابالغ مي)كه نخستين تسليم شده و مأمورم 

 كنم، يترسم، اگر پروردگارم را نافرمان يعظيم م يمن از عذاب روز: بگو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و دوام باشد و هم خضوع و خشوع يكه در آن، هم پيوستگ ياند، اطاعت را اطاعت معنا كرده قنوت - ۱

 .باشد ها رساننده به مقصود آيه نمي دانايان و نادان: ترجمه وكند  آموزي مي داللت بر استمرار علم« اليعملون»، و «يعملون»افعال مضارع  - ۶

. عميق اين واژه نيست يانگرمعناياند كه ب خردمندان يا صاحبان تفكر و عقل و انديشه ترجمه كردهرا مترجمين « اولواااللباب»عنوان  - ۲
اند  اند و گفته مفسرين مغز انسان را همان عقل او شمرده. لُبِ هر چيز، مثل گردو و بادام، مغز آن است. صاحبان لُب ياولواااللباب يعن

وجود دارد، « عقل»كه در ادبيات و عُرف امروز از واژه  ياما درك و فهم. اند تر، خردمندان سليس ياولواااللباب همان عاقالن، و به فارس
در  يرا همچون روشنفكر« عقالنيت» يمنكران در موارد يمغاير با مفهوم واژه عقل در قرآن و مستقل از ايمان به آفريدگار است و حت

، ياند لُب، نه هر عقل شناسان گفته از لغت يگيرند؟ برخ ياز آيات پند م يدمنداندر اين صورت آيا چنين خر! سازند يمطرح م« ايمان»برابر 
 ؟يدر اين صورت بايد پرسيد خلوص و پاك شدن از چه چيز! بلكه عقل خالص و پاك شده است

 :توان فهميد يدر قرآن آمده است چند نكته را م( االلباب ييا اول)« اولواااللباب»كه عنوان  يمورد ۹۸از 
آنان تصريح شده است، « يذكرپذير»همراه آمده و بر ( يو خودآگاه يبيدار)« ذكر» ةبا واژ« اولواااللباب»مورد،  ۹۸آيه از  ۹۹در  (الف
مطرح « يخدا بنياد»امروز، كه در برابر « عقالنيت خود بنياد»آيا . شناخت آنان يو آمادگ يپذير ، هدايتيگير مورد ديگر از عبرت ۴در 

 اولواااللباب باشد؟ يبرا يند ترجمه دقيقتوا يشود، م يم
، ۹۲۱و  ۹۱۲بقره )اولواااللباب شناخته شده است  يها ياز ويژگ( كنترل نفس، در خود آيه يا قبل و بعد آن)مورد واژه تقوا  ۸در  (ب

 .موجود است يدار مفهوم تسلط بر نفس و خويشتن «اولواااللباب»ة ، پس در واژ(۲، و زمر ۹۲، ص ۹۱، طالق ۹۱۱مائده 
بقره آمده،  ۹۱و  ۹۸سوره رعد و آيات  ۹۴تا  ۹۲در آيات « االلباب ياول»و « فاسقين»كه از دو گروه  يمتضاد يها ياز مقايسه ويژگ (ج
 داللت بر شكستن و پاره كردن حدود و پوسته« فسق»كه واژه  ياز آنجائ. االلباب دارند يمقابل اول يشخصيت «نيفاسق»توان فهميد كه  يم

دارند و  ينگه م يخود را در محدوده مقررات اله( كنترل نفس)تقوا  يهستند كه به نيرو يتوان فهميد اولواااللباب كسان يمحافظ دارد، م
 يها پاك و متعهدان به ميثاق يها ، و وجدانيآنها صاحب خِرَد خدائ يبه عبارت. كنند يو نقض مقررات و احكام شريعت نم يشكن حرمت

 .است ياخالق يها و بنياد عقالنيت آنان بر محور ارزشهستند  يخدائ
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 .كنم ياوخالص كرده باشم عبادت م يرا برا ۹۱ام يكه شيوه بندگ يرا، در حال( ها نه بُت)من خدا : بگو

هم  (در غفلت از آخرت)اند كه  كساني (واقعي) كاران ترديد زيان بي (بدانيد): او هرآنچه خواهيد بندگي كنيد؛ بگو ريغ شما نيز
 .است (مسلم) آگاه باشيد كه اين همان زيان آشكار. را به خسارت انداختند (شان خانواده يا همفكران) شان شان و هم اهلخود

اين است آنچه خدا (. اند از همه جانب در احاطه آتش)از آتش است و در زيرشان نيز  ۹۹يهائ از فرازشان سايبان آنان را
 (.تان حفظ كنيد خود را از آتش اعمال)من پروا كنيد ( عقوبت)بندگان من، از  يدهد، پس ا يبندگانش را از آن بيم م

گردند،  يخدا برم يكنند و به سو يم ياز اينكه سرسپرده او باشند دور( زمامداران مستبد و طغيانگر)كه از طاغوت  يو كسان
 بشارت ده؛( اند كرده پرستي امتناع كه از شخص)پس بندگان مرا . مختص آنهاست( به رستگاري)بشارت 

شان كرده  يدا رهبركه خ نديآنها. كنند يم يو از بهترين آن پيرو ۹۹دهند يگوش فرا م( قرآن= كالم خدا )آنها كه به قول 
 .اند( داراي وجدان خدائي)االلباب  و آنها همان اولوا
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گفته شده معناي دين، جزا و پاداش است؛ به اين معنا نيز در قرآن آمده . متأسفانه برگرداني جامع به زبان فارسي نداريم« دين»براي كلمه  - ۹۱
واژه . شوند كه بر اساس آن شهروندان جزا داده مي( ۱۸يوسف )است « قانون اساسي و نظامات حكومتي»است، اما بُعد ديگر واژه دين 

به هر حال، خالص كردن دين خود براي خدا، . ز كلمات وارداتي غربي است، از جهاتي مشابه معناي دين استنيز، كه ا« ايدئولوژي»
 .باشد هاي غيرخدائي در عبادت مي احتراز از شرك و انگيزه

 ۴۱بقره )مثل سايه ابر  شود، گيرد، گفته مي همان سايه است، اما به صورت مجازي نيز به چيزهائي كه همچون چتر انسان را فرا مي «ظِلّ» - ۹۹
، نساء ۳۱واقعه )و سايه رحمت ربوبي در قيامت ( ۴۳لقمان )، سايه امواج متراكم دريا (۴۳واقعه )، سايه داغ دود آتش (۹۸۱، اعراف ۹۹۱و 

ر آن قرار اعمال نيك و بد آدمي نيز همچون چتري او را فرا گرفته و در سايه سوزنده يا سرورآو(. ۴۹، مرسالت ۴۶، يس ۳۴، رعد ۴۱
در قيامت ظالمين در ظِل ِ اعمال خود خواهند بود، فراگيري اين سايه . اند با ظلم همريشه( سايه)در ضمن ظليل (. ۳۱مرسالت )خواهد داد

 .كند از باال و پائين داللت بر ذاتي بودن و همه جانبه بودن آتش دروني مي

گرفته و اين آيه را داللت بر آزاد فكري اسالمي و تشويق مسلمانان به ( همه سخنان)بسياري از نوگرايان ديني، كلمه قول را مطلق سخن  - ۹۹
هر چند مشورت و رايزني با مردم . شود آنها بر اين باورند كه با شنيدن اقوال مختلف، امرِهدايت حاصل مي. اند شنيدن اقوال مختلف دانسته

اي خدائي دارد و الزاماً چنين نيست كه با  اي ديگر است و منشاء اما هدايت مقوله تر مي باشد، در امور دنيائي بسيار نيكو و ضروري و سالم
 !شنيدن سخناني از ديگران، كه معلوم نيست تا چه حد هدايت يافته باشند، كسي به هدايت برسد

در ثاني موضوع بحثِ . شود سخن خداست كند كه از آيات قبل و بعد معلوم مي داللت بر سخن مشخص مي« القول»معرفه آمدن كلمه 
 ←امتناع از پذيرش فرمان طاغوت و پناه بردن به سوي خداست نه بحثِ آزاد فكري ، كه در زمان ما مطرح شده و    ۹۶و  ۹۱آيات 
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 نجات دهي؟ ۹۴تواني كسي را كه در آتش است يافته، آيا تو مي عذاب بر او تحقق ۹۳آيا كسي كه موجبات

است كه بر فرازش ( از سعادت بهشتي)۹۴از پروردگارشان پروا كردند، براي آنها دستاوردهائي( بر نفسبا تسلط )اما كساني كه 
 .كند خدا خلف وعده نمي( كه هرگز)وعده خداست . بنا شده است كه از زير آن نهرهاجاري است( تر عالي)دستاوردهائي 
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گويند مگر كالم خدا بد و  مي. گيرند، گزينش بهترين سخن خداست ايرادي كه بر اين برداشت مي. البته بسيار هم ضروري و نيكوست →
آري كالم خدا هم به و (. اتبعوا احسن ما انزل من ربكم)دهد  همين سوره مي ۴۴؟ پاسخ اين ايراد را اتفاقاً آيه !خوب يا به و بهترين دارد

به عفو، صفح، غفران و رحمت هم توصيه كرده : تر ؛ از جمله، او اجازه مقابله به مثل داده است، ولي در چهار سطح پيشرفتهبهترين دارد
 .(به مقاله چهار بال اخالق از همين قلم. ك. ر. )است

كند، اما توجه به معناي اصلي  را منتقل مياند، البته اين برگردان مفهوم كلي آيه  را فرمان عذاب معنا كرده« كلمه العذاب»بيشتر مترجمان  - ۹۳
تأثيري كه توسط ابزار . است« ثيرگذاريأت»، به گفته اهل لغت، «كلم»كلمه از ريشه . سازد ، بُعد ديگري از مسئله را آشكار مي«كلمه» ةواژ

گويند،  مي« كالم»گوش را  تأثير سخن در اذهان و انتقال معاني از طريق. گردد دريافت مي( سمع، بصر، و قلب)سه گانه شناخت 
تواند تأثيراتي را از بيرون  نامند، جسم و جان و روح و روان نيز مي مي« كلم»شود،  همچنانكه زخم زدن به ديگري را، كه با چشم ديده مي

چنين تولد (. ۴۴عمران  و آل ۹۱۹نساء )القاء كرد، شمرده است  (ع)اي كه خدا بر مريم قرآن تولد عيسي مسيح را ناشي از كلمه ويژه.بپذيرد
 .رود اي در ذهن و اندام توليد نسل مريم به شمار مي ويژه« تأثير گزاري»غير متعارفي 

مفسرين اين (. ۹۱و لقمان  ۹۱۲كهف )شدند، براي نوشتن كلمات ربوبي كافي نبود  در قرآن آمده است كه اگر درياها مركب مي
 .از آفريدگار عالم است« اثري»كدام  اند كه هر را همان مخلوقات خدا دانسته« كلمات»

از « كلماتي»پس از هبوط از بهشت به  (ع)مبتال كرد و آزمود، و يا آدم« كلماتي»را پروردگارش با  (ع)شود ابراهيم وقتي گفته مي
احسان، ايمان، صبر، تقوا، حلم، : هائي است كه به آن دست يافتند، همچون ، نشانگر حقايق و ارزش(۳۱بقره )پروردگارش دست يافت 

 .گذارند در شخصيت آدمي مي« تأثيراتي»و همه اين صفات ( ۹۸فتح )ناميده است « كلمه»را « تقوا»به همين دليل است كه قرآن ... تسليم و
ن توضيح، گيرد؟ با اي همان تأثيرات منفي از آثار گناه باشد كه وجود منكران را فرا مي« كلمه العذاب»توان گفت  با مقدمات فوق، آيا نمي

گردد كه گوئي اين خداست كه فرمان  چنين القاء مي« فرمان عذاب»شود، اما با ترجمه  ذهن تالوت كننده متوجه نقش عمل در عذاب مي
 !خدا افتد و در دومي بر قصير برگردن منكران ميگردد، اما در بيان نخست ت هر چند همه فعل و انفعاالت به خدا برمي! دهد عذاب مي

 .است نه عارضي و بيروني كه بتوان كسي را از آن خارج كرد« ذاتي»كه در آتش بودن منكران  دهد مينشان « من في النار» ةجمل - ۹۴

اند، كه در زمان ما به قسمت بلند  را عيناً به همين صورت برگردانده« غرفه»مترجمان قرآن، تا جائي كه اين قلم ديده است، كلمه  - ۹۴
. هاي بلندتر آن براي مهمانان ويژه است هاي بهشت، مكان اند كه گويا غرفه شود، و چنين تعبير كرده ممتاز گفته ميهاي  خانه و مكان مهمان

« دستاورد»است كه ما در اين جا « برداشته شده»دهد و غرفه همان  ، معناي اخذ كردن و برداشتن با دست مي«غَرْف»اما غرفه از ريشه 
دستاوردهاي ( غرف مبنيه)هاي ساخته شده بهشت  غرفه .سوره بقره دقيقاً همين معنا را تبيين كرده است ۹۴۲و اتفاقا آيه . ايم ترجمه كرده

در قرآن، هم وصف غرفات و غُرَف به صورت جمع يا غرفا . كند نيكوي دنيائي است كه در آخرت در مقاماتي متعالي تحقق پيدا مي
 (.۱۴فرقان )كند  بر جايگاه ممتاز صابران ميكه داللت ( معرفه)آمده است و هم، الغرف ( نكره)
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در )۹۸كه مسلماً اين خداست كه از آسمان آبي فرو فرستاد، پس آن را به منابع زير زمين( در اين آيت نينديشيدي)آيا نديدي 

زارهاي  آن، كِشت( افتنجريان ي)به وسيله ( به تدريج در طول تابستان)هدايت كرد، سپس ( هاي محفوظ از تبخير و تغيير رنگ و طعم سفره
بيني، سپس آن را خس و  شود و آن را زرد رنگ مي خشك مي( اين گياه سبز و خرّم)برون آورد، سپس ( از دل خاك)متنوع 

 .است( ناپايداري دنيا و بازگشت به خدا)هاي خدائي بس يادآوري  براي وجدان( فرآيند)ترديد در اين  خاشاكي كند، بي

 ( رهسپار سعادت)سوي خدا  بر نوري از( در پرتو آن)و  ۹۱گشوده( تنفس در هواي ايمان)اش را براي  آيا پس كسي كه خدا سينه
از دست دادگان قابليت )در روي آوردن به ياد خدا  ۹۶دالنِ پس واي بر سخت( همچون تنگِ نفس گرفتگان در فضاي ايمان است؟)باشد 

 .آنها در گمراهي آشكاري هستند( دل براي قبول حق
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هاي  و سفره« عمناب»بلكه به ! برد ها نمي ها، چندان دقيق و درست نيست، چراكه خدا باران را به چشمه به چشمه« ينابيع في االرض»ترجمه  - ۹۸
توان فهميد كه ينابيع،  از تنها مورد ديگري كه اين كلمه در قرآن تكرار شده مي. كنند ها از آنها تغذيه مي دهد و چشمه زيرزميني سوق مي

ما : منكران گفتند) يَنْبُوعًا الْأَرْضِ مِنَ لَنَا تَفْجُرَ ٰحَتَى لَكَ نُؤْمِنَ لَنْ وَقَالُوا - ۲۱اسراء : ها و قنوات است، نه خود چشمه منبع جوشش چشمه
ها، در آيه  در آيه فوق به منابع زيرزميني چشمه (.اي جاري سازي آوريم مگر آنكه براي ما با شكافتن زمين چشمه هرگز به تو ايمان نمي

 ۹۹و در آيه ( الْأَرْضِ فِي فَأَسْكَنَاهُ بِقَدَرٍ مَاءً السَمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلْنَا)هاي زيرزميني، كه مسكن و قرارگاه آب است  سوره مؤمنون به سفره ۹۶
اشارات قرآن »به . ك.ر( بِخَازِنِينَ لَهُ أَنْتُمْ وَمَا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ مَاءً السَمَاءِ مِنَ فَأَنْزَلْنَا)...زيرزميني آب اشاره شده است « مخازن»سوره حجر، به 

 .از همين قلم« متدولوژي تدبّر در قرآن»اب از كت ۹۹۱صفحه « به منابع زيرزميني آب

ِ اختياري و  باشد، تمثيلي است براي گشودن ها و صعود مي كه نشانه گشادگي قفسه سينه در تنفس و تحمل سختي« شرح صدر»اصطالح  - ۹۱
يا تسليم به خدا، آنچنان ( ۹۱۸نحل  -... صَدْرًا بِالْكُفْرِ شَرَحَ مَنْ)...تواند كفر باشد  با اشتياق سينه در هواي اهداف و تمايالت انساني، كه مي

و  دارد اش را براي تسليم به حق گشاده مي سينهاش كند،  كسي كه خدا بخواهد رهبري)انعام آمده است  ۹۹۴كه در اين آيه، همچنين آيه 
اين چنين خدا ! كند آسمان صعود مي به سختي بهگرداند، گوئي  ناپذير مي و حق تنگاش را  كسي را خواهد به گمراهي رها سازد، سينه
اولين درخواستي كه حضرت موسي پس از دريافت مأموريت سخت به  (.دهد آورند قرار مي بار سنگين گناه را بر كساني كه ايمان نمي

، قرآن (۹۸و  ۹۴طه  -أَمْرِي  لِي وَيَسِرْ صَدْرِي لِي اشْرَحْ رَبِ قَالَ)بوده است « انشراح صدر»كند، همين  مصاف فرعون رفتن از خدا مي
 ...و صَدْرَكَ لَكَ نَشْرَحْ أَلَمْ: اي به همين نام اعالم كرده است در سوره( ص)تحقق چنين شرح صدري را نيز نسبت به پيامبر اسالم

اين واژه . شاره شده استهمين سوره نيز به آن ا ۹۳دل است و آيه ( نرمي و انعطاف پذيري)اند، كه مقابل لينت  قساوت را سنگدلي گفته - ۹۶
كند كه قابليت تغيير و دگرگوني را از دل آدمي زائل كرده و تعصب و  بار در قرآن تكرار شده، حكايت از بيماري و مرضي مي ۱كه 

از  از نظر پزشكي نيز. چنين تعبيري البته تمثيلي است براي فهم ما و شناختي كه از سختي سنگ داريم. سازد تصلب را جايگزين آن مي
هاي  اشارات قرآن به بيماري»به مقاله . ك. شود ر گويند كه موجب سكته مي مي« تصلب شرائين»هاي قلب را نيز  دست دادن انعطاف رگ

 .از همين قلم ۹۹۹، ص ۹ج « پژوهشي در پرتو قرآن»در كتاب « قلبي
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پوست كساني كه از ( بر در آياتشاز تد)كه  ۹۱را نازل كرد؛ كتابي همگون و هماهنگ ۹۲خداست كه نيكوترين سخن نو
 چنين است هدايت  ۹۳شان به ياد خدا نرم شود، يها ها و دل سپس پوست ۹۹دارند، به لرزه افتد، ۹۹پروردگارشان خشيت

سپرده ( انتخابي خودش)كند و آن را كه خدا به گمراهي  رهبري مي( شايسته بداند)كه به وسيله آن كسي را كه بخواهد ! خدا
 .براي او نيست( به سعادت)چ رهبري هي ۹۴باشد،

  ←دارد  خود را از گزند عذاب روز قيامت مصون مي( به اهداف و اعمال نيكو) ۹۴پس، آيا كسي كه با روي آوردنش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواب را نيز كه دائماً تكرار . حادثه و حوادث نيز اتفاقات تازه است. شود چه قول، چه فعل حديث به هر آنچه تازه و نو باشد گفته مي - ۹۲
كردند، ولي قرآن  كافران، قرآن را سخناني قديمي و كهنه، كه از زمان نوح و ابراهيم تكرار شده، تلقي مي. گويند مي« احاديث»شود  مي

اين كتابي نيست كه با يكبار خواندن، . نامد مي( بر حسب درك و دانش تالوت و تدبّر كننده)هاي همواره نو و تازه شونده  مآن را پيا
باري كه اين واژه در  ۹۶از . گردد هاي قصه، تمام شود، معدني است كه هر چند كنده و كاويده شود گنج بيشتري عايد مي همچون كتاب

 .اين كتاب است بار آن وصف ۹۱قرآن آمده، 

متشابه بودن قرآن، همگوني و نظير هم بودن آيات آن، و مبرا بودنش را . كند داللت بر شبيه و مثل و مانند بودن مي« شَبـَهَ»متشابه از ريشه  - ۹۱
شود،  بنا مي گردد و بر آن برمي( ۹)كه به عدد واحد ( ۹)مثاني بودن قرآن، همچون عدد ثاني . دهد از اختالف و تضاد را نشان مي
با اين تعبير، قرآن . دهد قرآن با يكديگر را، همچون ارتباط اعضاء و جوارح بدن انسان، نشان مي( آيات)هماهنگي و ارتباط تمامي اجزاء 

اي است كه آياتش مرتبط و مفسر يكديگر بوده، هر عضوي از آن در بيان مقصود همگون عضوي ديگر است و تماماً به سوي صراط  بدنه
 .كند تقيم هدايت ميمس

 عِبَادِهِ مِنْ اللَهَ يَخْشَى إِنَمَا)...؟ !كنند كنند، اما اين چه ترسي است كه به تعبير قرآن، تنها دانشمندان پيدا مي ت را ترس معنا ميخشيّ - ۹۹
آيا اين حالت جز احساس حيرت در برابر عظمت و ابهت آفريدگار و نگراني از ناهماهنگي با نظام حكيمانه اوست؟ ( ۹۶فاطر  -... الْعُلَمَاءُ

 !كند تر است از رد شدن و عقب ماندن هراس مي پرور، هيچ به فكر آخر سال نيستند، آنكه هوشمند شاگردان تنبل و تن...

شود، گاهي عوامل مادي همچون سوزِ  كند، گفته مي لرزش پوست بدن، كه موي را بر اندام راست مي به انقباض و« قـَشْعَرَ»تقشعر از  - ۹۹
 .دهد گردد و گاهي احساس عميق و دروني كه قلب او را تحت تأثير قرار مي سرما و ترس موجب آن مي

، نرم گوئي در گفتار (۹۱سبا  -داوود آهن را نرم كرديم  يبرا - الْحَدِيدَ لَهُ وَأَلَنَا)...در ذوب فلزات قرآن از واژه لينت استفاده كرده  - ۹۳
نرم شدن . شمرده است« لينت»را نيز ( ۹۴۲عمران  آل -... لَهُمْ لِنْتَ اللَهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا)و نرمي در اخالق ( ۴۴طه  -... لَيِنًا قَوْلًا لَهُ فَقُولَا)

 .اي است از آمادگي براي پذيرش حق كند و نرم شدن دل نقاط مقابل قساوت و نشانه مي داللت بر انعطاف آن( در برابر خشكي)پوست 

گردد كه خدا مقرر كرده، گمراه  كند، اما از آنجائي كه همه فعل و انفعاالت به نظاماتي برمي قبال گفته شد كه خدا كسي را گمراه نمي - ۹۴
همچنانكه معلم شاگرد را تجديد يا رفوزه . لي عمال خودشان مقصر هستندشدن منكران نيز در همين نظام و ناشي از مشيت اوست، و

 .آموز است كند، اما اين رفتار ناشي از عملكرد خود دانش مي

، همان چهره و روي آدمي است، اما از آنجائي كه روي آوردن به هر چيز نشانه رويكرد دل به آن است، معناي «وجه»معناي ظاهري  - ۹۴
پس از روي آوردن به ستاره و ماه و  (ع)مثال آنگاه كه ابراهيم. آوريم هائي است كه به آن روي مي اهداف و آرمانباطني اين كلمه 

، (۱۲انعام )« ...وَالْأَرْضَ السَمَاوَاتِ فَطَرَ لِلَذِي وَجْهِيَ وَجَهْتُ إِنِي»: گويد آورد، مي خورشيد و مشاهده افول آنان، به آفريدگار آنها روي مي
و ( جوئي وجه خدا يپ)« ابتغاء وجه اهلل»: اصطالحات. سلماً متوجه كردن وجه خود، همان نگاه دل و هدفگيري خدائي در زندگي استم
، ۹۱، رحمن ۳۲و  ۳۶، روم ۹۹، رعد ۹۱۹و  ۹۹۴بقره : از جمله)كه به كرّات در قرآن تكرار شده ( خواستن وجه خدا)« يريدون وجه اهلل»

چنين است تسليم كردن وجه خود به خدا . آورد همان جهت و هدف خدائي است كه مؤمن به آن روي مي...( ، و۹۱، ليل ۲انسان 
افتند، منظور همين اهدافي  اين كه در قرآن گفته شده در قيامت كساني با وجه خود به آتش مي(. ۹۱عمران  آل -... لِلَهِ وَجْهِيَ أَسْلَمْتُ)...

 (.۴۶، قمر ۳۴، فرقان ۲۱از جمله اسراء )اند  است كه به آن روي آورده
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 ۹۱ .كرديد كسب مي بچشيد آنچه را كه يكسره: شود ، و به ستمكاران گفته مي۹۸(ست كه به هواي نفس روي آورده؟مثل آن) →

 .عذاب دامنشان را گرفت ۹۶كردند، دروغ شمردند، پس از آنجائي كه درك نمي( نيز حق را)پيشينيان ايشان 

 !دانستند اگر واقعاً مي ۹۲ترديد عذاب آخرت بزرگتر است، پس خدا هم رسوائي در زندگي دنيا را به آنان چشاند و بي

 .شوند( حقايق)باشد تا يادآور  ۳۱ايم، مردم، در اين قرآن از هر مثلي زده( هدايت)ما براي 

 .پرهيز كنند( پيروي آن، از انحرافات مردم با)است، بدون هيچ پيچيدگي و نارسائي، تا  ۳۹رواني ۳۹خواندني( اين كتاب، متن)

گر و بد خوي در  كه ارباباني ستيزه( برده و مملوك)زده است؛ مردي ( خودتان در دنيااز مناسبات )مثلي ( در مقايسه شرك و توحيد)خدا 
او دارد، و مردي كه فقط فرمانبر يك تن است، آيا اين دو در مَثـَل برابرند؟ حمد و سپاس ويژه ( بر مالكيت)مشاركت 
 .دانند نمي( حقيقت ربوبيت را)بيشترشان ولي ( كه ما را به بندگانش نسپرده و خود كفايت امورمان را كرده است)خداست 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعل مضارع از تقوا، به معناي ترمز و « يتقي». محافظت خويش از خطر عذاب، با روي آوردن به كارهاي خير است« يتقي بوجهه»معناي  - ۹۸
چراكه خدا . فعل امر از تقواست« قاف»، حرف (ما را از آتش مصون دار)« فقنا عذاب النار»: كنيم وقتي دعا مي. داري است خويشتن

 (.۴۸مدثر  - هِالْمَغْفِرَ وَأَهْلُ ٰيالتَقْوَ أَهْلُ هُوَ)... نگهدارنده بندگان است

 .كند داللت بر تكوين شخصيتي، به خاطر تكرار و استمرار عمل مي( بما كنتم تكسبون: در)« كنتم» ةكلم - ۹۱

به هر آنچه ظريف و نازك باشد، و ( موي سر)« شَعْر»شعور از ريشه . استآمده در مورد ناآگاهي از عذاب « ال يشعرون»در اينجا فعل  - ۹۶
سنج و ظريف سخن است و شعور به درك ظرايف و نكاتي گفته  شاعر نكته. شود درك و فهمش نازك بيني و دقت بخواهد گفته مي

 .كافران در دنيا به ظرافت ارتباط عمل با سرنوشت ابدي توجه نداشتند و مغرور بودند. شود كه در ظاهر آشكار نيست مي

سوره قلم نيز آمده كه تدبّر در آن، براي پي بردن به معناي عذاب و درك  ۳۳در آيه « يَعْلَمُونَ كَانُوا لَوْ أَكْبَرُ هِالْآخِرَ وَلَعَذَابُ» ةجمل - ۹۲
 .ارتباط عذاب دنيا با عذاب آخرت بسيار مؤثر است

مثال يا )بار در قرآن تكرار شده و به صورت نكره  ۴۹« مَثـَل»كلمه . فهميم، نيست ، آنچنان كه در زبان فارسي مي«ضرب المثل»منظور از  - ۳۱
منظور از مثل زدن، ارائه نمونه و مدل و ذكر حاالت . بار در اين كتاب تكرار شده است ۹۴نيز « ضَرَبَ»همراه با فعل ( امثال و امثالهم: جمع

 .را دريابد مختلف يك موضوع است، تا هر كس به تناسب درك و فهم و ذوق و سليقه خود آن

نازل شده، به اعتبار آن كه متني  (ص)، و به آنچه بر پيامبر مكرم اسالم«قـَرَءَ»قرآن در اصل مصدر است، به معني خواندن، از ريشه  ةواژ - ۳۹
 (.نگاه كنيد ۹۶و  ۹۱به سوره قيامه آيات )شود  خواندني است، قرآن گفته مي

اِعراب گذاري . به معناي گنگ و نامفهوم است« عجمي»اي فصيح و روشن كه مقابل واژه نيز وصفي است براي قرآن، به معن« عربي» - ۳۹
 .باشد كلمات نيز براي روشن كردن آنها در تلفظ، با حركت گذاري عالمات مي
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 (.عمر همه شما در گذراست هاي دنيا و مندي بهره)ترديد تو خواهي مُرد و آنها نيز خواهند مرد  بي

 ۳۳.بگو مگو خواهيد كرد( در فرافكني و به گردن هم انداختن)ترديد در روز قيامت نزد پروردگارتان با يكديگر  سپس بي

صدقي را كه بر او عرضه شده، دروغ شمارد؟ آيا در دوزخ  (كالم)كيست ستمگرتر از آن كه بر خدا دروغ بندد و 
 ۳۴؟جايگاهي براي حق پوشان نيست

 .اند آن را تصديق كند، اينها همان پروا پيشگان( مردم را به صداقت دعوت كند و خود نيز با عملش)اما آن كه راستي آورد 

 .آنچه خواهند، اين است پاداش نيكوكارانبراي ايشان است نزد پروردگارشان هر 

بپوشاند و پاداش آنان را به ( به لطف مغفرتش)اند،  ، بدترين كارهائي را كه مرتكب شده(به پاداش اين صداقت و احسان)تا خدا 
 ۳۴.كردند جزا دهد بهترين كاري كه مي( معيار)

به ) يرا كه خدا در گمراه ي؟ و كس!ترسانند ير او ميرا از غ ست كه توين يكاف( در حمايت از شرّ كافران)اش را  ا خدا بندهيآ

 .نخواهد داشت يگر تيچ هدايرها سازد، ه( حال خود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي متعددي به آن  و در سوره( ۸۴ص  - النَارِ أَهْلِ تَخَاصُمُ لَحَقٌ لِكَٰذَ إِنَ)تخاصم دوزخيان حقيقتي است كه قرآن از آن خبر داده است  - ۳۳
 .۲۸و شعراء  ۹۶اشاره كرده است، از جمله ق 

. آمده است« آيا در جهنم جايگاهي براي كافران نيست»: ، جمله«آيا جاي كافران در جهنم نيست»: در اين آيه به جاي آن كه گفته شود - ۳۴
مثل آنكه بگوئيم، آيا سزاي . اص است و در حالت دوم روي نظاماتگر چه هر دو به يك معنا است، اما در حالت اول توجه روي اشخ

 آيا براي درس نخواندن هيچ سرافكندگي و رسوايي وجود ندارد؟: شاگرد تنبل رفوزگي نيست؟ يا آنكه

غفور و رحيم، دهند، خداي  همچنانكه هر ورزشكار را به ركوردي كه آورده و مهمترين مدالي كه كسب كرده، مورد ارزيابي قرار مي - ۳۴
 .دهد بخشد و هم پاداش بهترين اعمال را مي مي( مشروط به تقوا و صداقت)هم بدترين اعمال آدميان را 
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 ست؟ين( ستمگران) ۳۸ا خدا فرادست دفع كنندهيآ. نخواهد بود يا ت كند، گمراه كنندهيرا كه خدا هدا يكس( بر عكس)و 

( توانائي)ا در يپس آ: خدا؛ بگو: ده است؟ مسلماً خواهند گفتين را آفريها و زم ست كه آسمانيك ياگر از آنان بپرس
توانند برطرف  يا آنها ميبر من اراده كند، آ يد؟ كه اگر خدا گزنديا دهيشيچ انديد هيخوان ير از خدا ميآنچه غ

خدا مرا بس است، اهل : اش باشند؟ بگو توانند بازدارنده يا آنها ميمن بخواهد، آ يبرا يا اگر رحمتيش باشند؟ ا كننده
 .كنند يتوكل تنها بر او توكل م

 د دانست؛يخواه يكنم، پس به زود يش ميز كار خويد، من نيند بكيتوان يهر آنچه م! قوم من يا: بگو

 ؟(بر جانش بنشيند) ۳۱كه همواره بر او حلول كند يش سازد و عذابيبر او رسد تا رسوا يست آن كه عذابيك

ت شود، پس يهدا يرايم، پس هر كه پذيبر تو، به خاطر مردم نازل كرد( با هدف و منظور مشخصي)ن كتاب را به حق يما ا
  يستيل آنان نيش گمراه شده است و تو وكيان خويست كه به زين نيوست و هر كه گمراه گشت، جز ابه سود خود ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتقم از . به خدا نسبت داده شده است« ذوانتقام»يا « منتقم»مورد، صفت  ۹۳بار در قرآن تكرار شده كه در  ۹۱ام انتق ةمشتقات كلم - ۳۸
عالوه بر آن، خداوندي كه منزه از تأثيرپذيري از . هاي نيكوي الهي است، در حالي كه انتقام گرفتن در اخالق ديني مذمت شده است نام

به « نَـقـَمَ»اند، بشود؟ اما كلمه انتقام از ريشه  ار خشم و غضب يا انتقام، كه تماماً احساساتي انسانيمخلوقات است، چگونه ممكن است دچ
همانطور كه بدن ما در تزريق خون يا پيوند اعضاء تا هماهنگي الزم حاصل . باشد، خواه با زبان و خواه با عقوبت معني نفي و انكار شئ مي

هماهنگ با نظامات الهي را دفع و طرد  هاي نا اي است كه انسان امات جهان و آخرت نيز به گونهزند، نظ نشود، عضو جديد را پس مي
 .اين است معناي انتقام الهي. كند مي

د كه ترجمه ده را مي( در برابر حرام)بار در قرآن تكرار شده، همان معناي حالل  ۶كه « يَحِلُ»، كلمه «مُقِيمٌ عَذَابٌ عَلَيْهِ وَيَحِلُ» ةدر جمل - ۳۱
در اين . كند ، كه داللت بر مانع و حريمي بازدارنده مي«حرام»آن در نفس آدمي است، در مقابل « حلول»فارسي آن روا بودن، حل شدن و 

 .بر حالل شدن غضب خدا در نفس منكران اشاره شده است ۶۸و  ۶۹بر حالل شدن عذاب و در سوره طه آيات ( سوره هود ۳۲و آيه )آيه 
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كه به ظاهر همچون مردگان )نمرده  را كه در خواب يجان( نيز)ستاند و  يم( يبه تمام)ها را هنگام مرگشان  ه جانخداست ك

تا ( كه در خواب شبانه يا نيمروزاند)ه را يبق( جان)دارد و  يشان رانده شده نگه ميرا كه حكم مرگ برا يپس جان آنهائ(. !است
 .شندياند يوسته ميكه پ يمردم يهاست برا بس نشانه( پديده خواب)ن ياگمان در  يب. فرستد ين باز ميمع يسرآمد

چ توان نداشته و نتوانند ياگر ه يحت: و؟ بگ!رنديگ يم يعانير از خدا شفيا به غيآ( با وجود آنكه مرگ و حيات به دست اوست)
 ؟(!كنيد آيا باز هم شفاعت آنان را طلب مي)را درك كنند  يزيچ

پس از مرگ )سپس . ن فقط به دست اوستيها و زم آسمان يفرمانروائ( زيرا)در انحصار خداست،  يشفاعت به تمام: بگو

 .ديشو  ياو بازگردانده م يبه سو( نيز

اگر از  يول ۳۶رمد يكه به آخرت باور ندارند م يشود، دل كسان ياد مي( با نفي شفاعت غير او) يكتائيه خدا به و آنگاه ك
 (!شكفد شان مي گل از روي)شوند  ياد شود، به ناگاه شاد مي( واسطه و شفيعان)ر او يغ

ان بندگانت در آنچه يتو در م! پنهان و آشكار يدانا ي، ا(از عدم)ن يها و زم دآورنده آسمانيپد يا، ايبارخدا: بگو
 .كرد يخواه يپردازند داور يكسره به اختالف مي

عذاب  ينجات از سخت يبود تا برا يم( دو برابر)ن است و همانند آن يكه ستم كردند، هر آنچه در زم يكسان ياگر برا
آنچه را كه هرگز حسابش را ( در نظام علت و معلولي)خدا  ياز سو( شد، چراكه از آنان پذيرفته نمي)ه دهند يامت فديروز ق

 (.كردند قبال بازتاب بعدي رفتارشان را باور نمي)كردند بر آنها آشكار شده است  ينم

 ۳۲.رشان خواهد شديگ گرفتند دامن يش ميبه استهزا( عذابي كه)شود و آنچه  يشان بر آنها آشكار م و دستاورد زشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود ، به متنفر و مشمئز شدن از كسي يا چيزي و به چندش در آمدن و روي در هم كشيدن از آن گفته مي«شَـمَزَ»از ريشه « اشمئز» - ۳۶

 .شدند كردن هشدارهائي است كه در دنيا داده مي، تحقق يافتن و صورت واقعي پيدا «حَقَ»از ريشه « حاق» - ۳۲
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ن يا: ديگو ۴۱م،يش به او عطا كنياز جانب خو يخواند، اما چون نعمت يم شود، ما را يانسان هر گاه گرفتار مشكل
 .دانند يشتر مردم نميب ياست، ول( خدائي) ين آزمونيبم گشته است؛ بلكه ايكه داشتم نص يل علميفقط به دل( توفيق)

 .ديسودشان نبخش( شان دستاورد باطل)كردند  يآنچه م يزدند، ول يها را م ن حرفيهم( هاي گمراه قبل نسل)ز يقبل از آنها ن 

( منكر رسالت تو)ن مردم كه مرتكب ظلم يان اياز م( نيز) يرشان شد و كسانيگ دستاوردشان دامن يجه، آثار منفيدر نت
 .نخواهند بود (شان عذاب خدا در)ناتوان كننده ( مطمئن باشند)عملكردشان گرفتار خواهند شد و  يجه منفيبه نت يشدند، به زود

رد يفراخ گرداند و بر هر كه خواهد به اندازه گ( شايسته بداند)را بر هر كه خواهد  ين خداست كه روزياند ا ا نداستهيآ
 (.افزايند به باورشان مستمراً مي) ۴۹آورند يمان ميكه ا يمردم يهاست برا بس نشانه( تنوع روزي) نيد در ايترد ي؟ ب(تنگ گرداند)

، از رحمت خداي نوميد (ايد از تعادل خارج شده) ۴۹ايد روي كرده به زيان خويش زياده( با ارتكاب گناه)اي بندگان من كه : بگو
 .، مسلماً خدا، هموست آمرزگار مهربان(سازد مي آثار منفي آن را خنثي)آمرزد  ترديد خدا همه گناهان را مي بي. نشويد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از اين نظر به چوپان راعي . و محافظت كردن از حيوانات در تغذيه است آن است و اصل تخويل مراعات« خَوَل»از ريشه « خوّلناه» - ۴۱
 .تخويل نعمت، عطا كردن و سپردن نعمت به آدمي است تا از آن در مسير حق استفاده و شكر نعمت به جاي آورد. گويند مي

و جان، هوش و هنر، قد و قدرت، زور و  رسد اگر همه بندگان در رزق و روزي، برخوردار از جسم تر مي در ظاهر به عدالت نزديك - ۴۹
شدند، اما در اين صورت همگي، همچون توليدات صنعتي، يكسان بودند و نه تنوع و تقسيم  مند مي به تساوي از نعمات خدا بهره... زيبائي

عت نيز محصول اختالف و رشد و كمال در طبي. گشت ها براي بندگان مطرح مي آمد و نه آزموني در اين تفاوت ها پيش مي كارها و حرفه
 .هاست گوناگوني

انه اسراف محسوب يط و خروج از مرز اعتدال و ميا تفريست، هرگونه افراط يد و خوراك نيدر بذل مال و خر يرو ادهياسراف تنها ز - ۴۹
  پس(. ۶۳ونس يو  ۳۹دخان )ن شمرده است ياز جمله مسرف( بر مردم يطلب يو برتر يگر سلطه)ل عُلو يقرآن فرعون را به دل. شود يم
ن يدارد، همانها كه در زم ين برحذر ميمسرف يرويامبر، مردم را از پيصالح پ. از اسراف است يا ت مطلقه شاخهيو استبداد و وال يكتاتوريد
 (.۹۴۹ - ۹۴۹شعراء )پردازند  يكنند و به اصالح نم يفساد م( كشور خود)
كننده دعوت  ن نظر اقوام انكاريو از ا( ۹۹۱طه )شود  ياد او، اسراف محسوب ميو اعراض از  يمان به خدا، همان تعادل است و ناباوريا
در خرج كردن و  يرو ادهيب، هم زين ترتيبه ا(. ۳۴ات ي، ذار۲اء ي، انب۹۲س ي، ۴۳و  ۳۴و  ۹۶غافر )اند  امبران قوم مسرف شمرده شدهيپ

و  يطلب تي، هم تمام(۹۹ونس ي)نعمت  ي، هم ناشكر(۱۹اعراف )همچون قوم لوط  يز جنسيخوردن اسراف است، هم انحراف در غرا
 ← .و هم انكار حق يگر سلطه
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نه تسليم شيطان و هواي )تسليم او شويد ( -۹)، و (هاي طي شده از بيراهه)خويش  به سوي پروردگار ۴۳برگرديد( -۹به شرط آنكه؛ )و 

محروم از ( با احاطه گناه بر همه وجود)گيرتان شود و پس از آن  عذابي دامن( در بازتاب آثار منفي اعمال)، قبل از آنكه (نفس خويش
 .ياري گرديد

 
، پيش از آنكه ناگهان، در (قرآن)پيروي كنيد از بهترين رهنمودهائي كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده ( -۳)و 

 !گيرتان گردد حالي كه ناآگاهيد، عذاب دامن

 
به  ۴۴هائي كه در ارتباط با خدا كردم، كوتاهي ۴۴افسوس بر آن: نگويد( در فرداي قيامت)كسي ( -۹)تا ( اين هشدارها داده شد)

 .بودم( آيات خدا و مؤمنين)دگان كنن از مسخره( در عمر دنيائي)راستي من 

 
 .شدم خدا مرا هدايت كرده بود، حتماً از پرهيزكاران مي ۴۸اگر واقعاً( -۹: )يا بگويد

 
 .از نيكوكاران گردم( اين بار)داشتم تا  اي كاش امكان بازگشتي مي( -۳: )يا چون عذاب را مشاهده كرد، گويد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، گناهان ما و يبارخدا: ن است كهين راستيمؤمن ين دعايو اصوال ا( ۳۹مائده )ل، اسراف كردند ياسرائ يز، همچون بنيامبران نيروان پيپ →
 الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى وَانْصُرْنَا أَقْدَامَنَا وَثَبِتْ أَمْرِنَا فِي وَإِسْرَافَنَا ذُنُوبَنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَنَا - ۹۴۱آل عمران ... مان را ببخش ياسراف در كارها

ل به زنبور عسل، به ين دليبه هم. بعد از هر رجوع يمكرّر پس از هر گناه، و رجوع يبازگشت است، اما بازگشت يعنيانابه همان توبه،  - ۴۳
در معرض غفلت و  يكه صبح تا شام آدم ياز آنجائ. اند دهينام« نائبه»ا ر يدر پ يو حوادث پ« نوب»ل رفت و آمد مكررش به كندو، يدل
ند و يگو يرا انابه م يدائم يها ن توبهيو تكرار ا يدائم يان و دور شدن از حق است، و ممكن است مرتكب گناه شود، خودآگاهينس

 .م استير و بازگشت به صراط مستقيبر گفتار و كردار خود، همواره در حال اصالح مس ياست كه با مراقبت دائم يكس« بيمن»

اصل . بست و از دست دادن فرصت و توان است دن به بني، پس از رسيمانيو پش يديو نوم ياز خستگ يانگر حالت و احساسيب« حسرت» - ۴۴
قت اعمال به يرود و حق يها كنار م در آخرت پرده يگوئ. پوشش داردا باال زدن دامن و پس زدن ين كلمه مفهوم برداشتن كاله از سر يا

در درون خود احساس  يغ و افسوسيگذرانده باشند، در يكه عمر خود به بطالت و تباه ين شد، كسانيچن يوقت. گردد يوضوح آشكار م
 لِكَٰكَذَ. )ستيگر فرصت جبران نيكه د ياز شكست و سر به سنگ خوردن ياحساس يعنياست، « حسرت»اش  يكنند كه واژه قرآن يم

ن يو بارها در قرآن بر چن( ۳۲م يمر)ده شده ينام( وم الحسرةي)ز روز حسرت يامت نين نظر قياز ا(. ۹۸۱بقره  -حَسَرَاتٍ  أَعْمَالَهُمْ اللَهُ يُرِيهِمُ
 (.۳۱س يو  ۳۹از جمله انعام )هشدار داده  شده است  يحسرت

نساء  -...بِالْجَنْبِ وَالصَاحِبِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ)... ي، پهلوئيه جانبيبودن است، مثل همسا يزيا چي يهمان پهلو و كنار كس« جنب» يمعنا - ۴۴
. از امكان تقرب به اوست يائيو حسرت بر آن، استفاده نكردن از عمر دن. با اوست يكيهمان ارتباط با خدا و امكان نزد« جنب اهلل»(. ۳۸
 .چون تأسف محصّل از بهره نبردن از معلم و كتاب در آخر سالهم

م خدا با يامبران را باور نداشته و ارتباط مستقيت كتاب و پينده، هدايدهد كه گو ينشان م( هَدَانِي اللَهَ لَوأَنَ: در)« اِنَ»د يحروف تأك - ۴۸
 .خودش را انتظار داشته است
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 .و از منكران بودي( -۳)تكبر ورزيدي، (-۹)دروغ شمردي، ( -۹: )آري، آيات من بر تو عرضه شد، ولي آنها را

 
 متكبران نيست؟ يآيا در دوزخ جايگاهي برا. بيني روي مي و روز قيامت كساني را كه بر خدا دروغ بستند، سيه

 
كه با اعمال ) ۴۱شان هاي نجات در رهائي و رسيدن دستگيره( هاي درست و گيري موضع)خدا پرواپيشگان را با ( در جهت مقابل)و 

 .شوند رسد و نه اندوهگين مي نه هيچ ناخوشايندي به ايشان مي( اي كه به گونه)بخشد،  نجات مي( صالح كسب كرده بودند

 
 (.نه غير او) ۴۶خداست كه آفريننده همه چيز است و بر همه چيز او نگهبان كارگزارست

 
 .منحصراً به دست اوست و آنها كه به آيات او كفر ورزيدند، آنان همان زيانكارانند ها و زمين آسمان( خزائن)كليد 

 
 خوانيد؟ ها، آيا به مرا عبادت غيرِ خدا مي اي نادان: بگو

 
ترديد اعمالت تباه  كه پيش از تو بودند وحي شده است كه اگر شرك آوري، بي( پيامبراني)در حالي كه به تو و كساني 
 .كاران خواهي شد خواهد شد و مسلماً از زيان

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ياگر سقوط از هواپ. است يتين موفقيله چنيا وسياسم مكان « مفازه»خطر به مقصد است و  يدن سالمت و بيرس يبه معنا« فوز» - ۴۱
و هوس است و نجات از  يهو يبيدون به سراش يا ز درهيا نيدن. است« فوز»و فرود آرام و به سالمت، « مفازه»آور است، چتر نجات،  مرگ

ز فوز يدن به مقصد را نيرود و رس يبه شمار م( يو عمل يمواضع فكر)« مفازه»كه گردد  يمان و عمل ممكن مياز ا يبه مدد مراتب ياپرستيدن
طلب  ايدن يان مذهبيو برعكس، متول(. ۳۹نباء  -مَفَازًا  لِلْمُتَقِينَ إِنَ)است  ينجات يها رهيشگان دستگيپ پروا يدر قرآن آمده است برا. نامند يم
 (.۹۶۶عمران  آل)از عذاب نخواهند داشت  يره نجاتيچ دستگيمتن بهشت است، هشان در  گاهيپندارند جا يفروش كه عوام م نيد

ل از يوك. درباره پروردگار عالم در قرآن آمده است( به صورت معرفه و نكره)بار  ۹۴ن صفت يخداست كه ا يكوين يها ل از ناميوك - ۴۶
ل بودن يوك. كند يم ير امور و كارسازياست كه تدب يل كسيتوكل قبول وكالت كردن، و وك. واگذار كردن است يبه معنا« وَكْلْ»شه ير

ن معناست كه همه ي، به ا(بايباهلل حس يكف)همه امور  يكارساز يبودن او برا يو كاف( ريقد يكل شئ يو هو عل)اء عالم يخدا بر همه اش
كه  يجرعه آب يحت. ستنديش نيب يواسطه و اسباب ه جزيشود و بق ين و نظامات اداره ميق سلسله قوانيامور عالم تحت نظر و فرمان او از طر

 .ر كرده و به كام ما رسانده استيم، او تدبينوش يم
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 .او باش( نعمات بيكران)پس تنها خدا را بندگي كن و سپاسگزار 

 
شناختند، با آنكه زمين در روز قيامت ، آنچنان كه شايسته قدرت اوست ن(قدرتي را كه قدر و اندازه در عالم نهاده)قدر خدا را 

( با او)منزه و برتر است خدا از آنچه  ۴۱ها در هم پيحيده شده به نيروي اوست، و آسمان( قدرت) ۴۲يكسره در قبضه
 .سازند شريك مي

جان ( موجودات زنده همه)ها و هر كه در زمين باشد  شود، پس هر كه در آسمان دميده مي ۴۹در صور( به هنگام وقوع قيامت)و 
 .شود، كه ناگاه همه نگران برخيزند سپارند، مگر كسي كه خدا خواسته باشد، سپس بار ديگر در آن دميده مي مي

 
در ميان گذاشته شود ( آثار مثبت و ضبط شده اعمال بندگان)و نامه اعمال  ۴۹زمين به نور پروردگارش روشن گردد( در آن روز)و 

 ۴۳.و پيامبران و گواهان را بياورند و ميان مردم به راستي داوري شود و حق ِ هيچكس پايمال نگردد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا  .كند يدر مشت م يزيا گرفتن چيمثل بازكردن و بستن دست كه داللت بر رها كردن . قبض، مقابل بسط، جمع كردن و بستن است - ۴۲
امت يد آورده و در قيز پديها را ن ن و آسمانيكند، زم يگستراند و جمع م يه را ميدهد، سا يقبض و بسط م يهمچنان كه رزق را به مصلحت

امت يرساند كه آن را در روز ق ين ظاهراً در مشت قدرت بودن او را ميقبضه بودن زم. كند يهمچون طومار نامه آن را جمع و لوله م
 .كند يمع ممتراكم و ج

دن آسمان همچون لوله كردن و يچين  پيز به همين ۹۱۴ه ياء آيه، سوره انبين آياست، عالوه بر ا يدگيچيپ يبه معنا« يطو»از « اتيمطو» - ۴۱
 يچيحركت مارپ...  نُعِيدُهُ خَلْقٍ لَأَوَ بَدَأْنَا كَمَا  لِلْكُتُبِ السِجِلِ كَطَيِ السَمَاءَ نَطْوِي يَوْمَ: ها اشاره كرده است دن طومار نامهيچيدرهم پ

 .باشد يان جهان ميا پايش يدايپ ين شكل حلزونياز هم يز نماديها ن كهكشان

ت كرده است كه يپور مانند تبعيش يناً از شكليع (Big Bang)، از لحظه انفجار بزرگ يشناس هانياز نظر علم ك يش جهان هستيدايپ - ۴۹
ها و  يل و نقاشيند و در تورات و انجيگو يم« صور»ز يپور نيبه ش يدر زبان عرب. ديمربوطه مشاهده كن يها كتابد در يتوان ير آن را ميتصو

ن يفهم عموم از ا يپروردگار عالم برا. افتيتوان  يم يفراوان يها ات، نشانهيدن در حيپور دميز از شيان نيحيان و مسيهودي يها مجسمه
به  يات و حشر نهائيدن حيم دميتفه يبرا يشود، مدل ياحضار و جمع كردن سربازان استفاده م يكه براله قابل مشاهده و فهم مردم، يوس

تر به مقاله  حات كامليتوض يبرا. باشد كه به اراده خدا شكل گرفته است يعالم م يها«صورت»از  يصور در واقع نشان. مثال آورده است
 (۴در پرتو قرآن جلد  يهشپژو. )دين قلم مراجعه كنياز هم« دن در صوريدم»

  .سوره زلزال باشد ۴تا  ۹يات با آ يل مشابهيد تمثين به نور پروردگار شايروشن شدن زم - ۴۹

، حاضر ...(رَبِهَا بِنُورِ الْأَرْضُ وَأَشْرَقَتِ)ط آزمون ياعمال در مح يها پرونده يبر البال يافكن الزم است؛ پرتو يطيشرا يهر داور يبرا - ۴۳
شان در  كه با عمل ي، آوردن گواهان و الگوهائ(بِالنَبِيِينَ وَجِيءَ)آور  امي، آوردن آموزگاران پ(الْكِتَابُ وَوُضِعَ)هر كس  يها پروندهكردن 

 .مال نگردديچكس پايكه حق ه يا به گونه( بِالْحَقِ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ)ق يدق ي، و باالخره داور(وَالشُهَدَاءِ)اند  ا راه عذر و بهانه را بستهيدن

 



 

  (۰۲)زمر   سوره    061
 

 
 .داناتر است( از همه)كنند  به آنچه مي( خدا)اعمالش به تمامي داده شود و او ( محصول و نمره)و به هر كسي 

شوند، آنگاه كه بدانجا رسند، درهاي دوزخ  شدند، گروه گروه به سوي دوزخ رانده مي( منكر حقايق)و كساني كه كافر 
مگر رسوالني از ميان خودتان نيامدند تا آيات خدا را بر شما : و نگهبانان دوزخ به ايشان گويند ۴۴گشوده گردد

 .اما كلمه عذاب بر كافران تحقق يافته است( ما نديده گرفتيما)آري : ؟ گويند!بخوانند و به ديدار امروزتان هشدار دهند

 
 .از درهاي دوزخ داخل گرديد، در آن جاودانه خواهيد ماند، پس چه بد است جايگاه متكبران: شود گفته مي( به آنها)

  
( براي آنها از قبل)شوند، تا آنگاه بدانجا رسند كه درهايش  پيشگان گروه گروه به سوي بهشت برده مي پروا( در جهت مقابل)و 

 .سالم بر شما باد، خوش آمديد، جاودانه در بهشت در آئيد: و نگهبانان بهشت ايشان را گويند ۴۴تگشوده شده اس

 
تا  ۴۸ما قرار داد( عمل)سپاس خداي را كه وعده خويش بر ما صادقانه تحقق بخشيد و زمين را ميراث : گويند( بهشتيان)و 

 .هر جاي بهشت كه خواهيم مأوا گزينيم، پس چه نيكوست پاداش اهل عمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ين درهائينده چنياست از اعمال خود كافران كه گشا يا نشانيآمده است كه گو« فُتِحَتْ»دوزخ با فعل مجهول  يگشوده گشتن درها - ۴۴
 .ان فراوان آمده استيدر قرآن به حالت جذب و انجذاب جهنم با دوزخ ين اشاراتيرود و چن يآنها به شمار م يبرا

 يد نشانيكه شا( أَبْوَابُهَا وفُتِحَتْ)ك واو اضافه شده است يبهشت وجود دارد؛ در حالت دوم  يجهنم با درها يدر بازشدن درها يتفاوت - ۴۴
ك شدن يدوزخ با نز ياما درها. ان سازنده آن بودند، باشدش و استقبال بهشت از اهلش، كه با اعمال يش گشوده شدن و آمادگياز پ

ن ممتاز كسب يكه محصل يدانشگاه با نمرات يهمچنانكه درها. نساختند يزينكردند و چ يآنها كار مثبت. گردد يان گشوده ميدوزخ
 .گردد يشان گشوده مياز آن برا يناشت و درد و رنج يمحروم ين درها بسته است و درهايرَد شدگان ا يگردد، اما برا ياند گشوده م كرده

پرواز در هر  ين سكويتوانند از ا يشان م ينيكرده است كه رستگاران با دستاورد زم يان معرفيراث بهشتيرا م( ارض)ن ينجا زميدر ا - ۴۸
 .اند ترجمه كردهن بهشت يرا سرزم« ارض»منظور از ( ده استين قلم ديكه ا يتا جائ)ن ينند، اما مترجميبهشت منزل گز يكجا
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كنند و بين آنها به حق  مي ۴۶رشان تسبيحكه به حمد پروردگا ۴۱فرشتگان را گرد آمده پيرامون عرش بيني( در آن روز)و 

 .جهانيان است( صاحب اختيار و مدير و مدبّر)ستايش خداي را كه ارباب : شود گفته مي( از زبان همه)داوري خواهد شد و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر  است از در خدمت و فرمان يرامون عرش، نشانيت جهان و گرد آمدن فرشتگان پيريو نظام مد ياست از فرمانروائ يليعرش تمث ةكلم - ۴۱
 .ما ينيبودن فرشتگان، در حد درك و فهم زم

؛ نه به اجبار و يدن به هستيرشد و كمال بخش يبرا يفه و كار مثبت اصالحيز گفته شده، انجام وظيكه قبال ن ح به حمد، همانطوريتسب - ۴۶
 .زه حمد و سپاس استيل و رغبت و به انگياكراه، بلكه با م

 



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 ۹.ميم حاء،

 .داناست فرادست يخدا جانب از( آدمي فهم و درك سطح در) كتاب نيا فرستادن فرو

 ۳فرِيك سخت( حال عين در) و( گان كنند بازگشت به آورنده روي) توبه رندهيپذ ،(بدي آثار كننده پاك) ۹گناه آمرزنده( همان)
 .اوست يسو به ۴تحوالت تينها و ستين او جز يمعبود ،۴قدرتمند

 .بديبفر را تو شهرها در آنان رفت و آمد مبادا پس كنند، ينم مجادله ورزند يم كفر كه يكسان جز خدا يها نشانه در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه حروف حاء و ميم اشاره به رحمت و حكمت دارد و نشان با اين خالصه ك. از همين قلم« حروف مقطعه در قرآن»به كتاب . ك.ر - ۹
شوند،  آغاز مي« حم»اي كه با حروف  هاي رحمن و حكيم جاري شده و در هفت سوره دهد نزول تدريجي قرآن از دو سرچشمه نام يم

 .اند تنها مشتقات همين دو كلمه كه مشتمل بر حاء و ميم هستند در هفت سوره مشترك

اي فارسي است و غفران به معناي پاك و زائل كننده آثار عملكرد  اما كلمه گناه كلمه. گويند له و آثار و عوارض گناه ميبه دنبا« ذنب» - ۹
 .سوء بندگان است

بنابراين . شود آيد گفته مي بر آنچه در پي و عقب كسي يا چيزي مي... ، كلمه عِقاب، همچون عقوبت و تعقيب و«شديد العقاب»در جمله  - ۳
 .تكذيب حقايق در نظام خدا شديد است « آمد پي»

در اينجا در مورد خدا هر سه معنا جمع . شود و هم به تداوم ثروت و قدرت بودن زمان گفته مي« طوالني»هم به ( ذي الطول: در)طول  ةواژ - ۴
غافر »در ضمن در اين آيه، دو ويژگي نخست، يعني . نهايت است كاران بي است؛ خدا ابدي است، مالك هستي است و قدرتش بر تبه

ه فرع بر تبه كاري بودن او را نه صفت عام، بلك« شديد العقاب ذي الطول»بودن خدا را صفت پروردگار شمرده، ولي « الذنب و قابل التوب
كنند همه محصلين قبول شوند، ولي حكمت  همچون معلمين مدرسه كه براي تعليم و تربيت تالش و آرزو مي. گمراهان ذكر كرده است
آبروئي ناشي از  پس عذاب وجدان و بي. اند كند مانع باال رفتن كساني شوند كه حداقل نمرات را كسب نكرده و مصلحت هم ايجاب مي

 .رَد شدگان استعملكرد 

اما . اند، يعني بازگشتگاه ، شدن و تحول يافتن و رسيدن است، اهل لغت مصير را مصدر ميمي و اسم مكان معنا كرده«صيرورت»معناي  - ۴
 بار ۹۲مشتقات اين واژه . مصير با مرجع و مسير فرق دارد؛ در اين واژه توجه به سرانجام تحوالت و محصول يك فرآيند مورد نظر است

 .....و ، اليك المصير، الي اهلل المصير، الي المصير(گردد امور به سوي خدا برمي)الي اهلل تصير االمور : مثل. در قرآن تكرار شده است
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 هيعل توطئه آهنگ يامت هر و كردند بيتكذ( را حقايق اين نيز) او از پس( منحرف) يها گروه و نوح قوم آنها، از قبل
 را آن تا پرداختند حق با مجادله به باطل( منطق) با و( برسانند اش دگرانديشي سزاي به و) رنديبگ را او تا كردند ساز شان رسول

 بود؟ چگونه من عقوبت پس گرفتم،( شان كردار كيفرِ به) را آنان زين من ليدل نيا به سازند، زائل

 ديترد يب آنها و افتي تحقق( افتادند مي در حق با) دنديورز يم كفر كه يكسان بر نيچن نيا پروردگارت( عذاب) كلمه
 ۸.دارند آتش با مالزمت

 به دائماً( تر پائين مرتبه در فرشتگان) آنند رامونيپ كه آنان و كنند، يم حمل را( جهان مديريت نظام) عرش كه( فرشتگاني) يآنهائ
 مانيا كه يكسان يبرا و دارند مانيا او به و( اند آفرين كمال و مثبت كاري مشغول ستايشگرانه) كنند يم حيتسب پروردگارشان حمد

 با تو پروردگارا،( :گويند مي تكويني زبان به و) كنند يم( كمال به نيل و نقص و عيب از) يپاك طلب( خود بخش تعالي نقش با عمال) اند آورده
 تيتبع( ات توحيدي) راه از و كرده( تو به بازگشت) توبه كه را يكسان پس ،يا افتهي احاطه زيچ همه بر دانش و رحمت

 ۱.دار شان محفوظ دوزخ عذاب از و( كن پاكيزه گناه آثار از) امرزيب اند كرده

 شان فرزندان و همسران و( مادران و) پدران از يستگانيشا و شانيا به كه بهشت، جاودان يها باغ در را آنها پروردگارا،
 .يا فرزانه و فرادست تو مسلماً كه كن داخل ،يا داده وعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سازد؛  كند شبيه مي آنكه يا آنچه با آن مصاحبت مي ست كه به تدريج شخصيت انسان را بامعناي مصاحبت، نوعي همراهي و مالزمت ا - ۸

مصاحبت با هر چيز از . افروز و ظالم است بودن، شخصيت جهنمي پيدا كردن مردمان آتش« اصحاب النار». همچون صحابه رسول خدا
 :اعتصاميبه گفته پروين . گردد شود و گام به گام در تأثيرپذيري مشابهت حاصل مي اعتماد و اتكاء به آن ناشي مي

 رسيد از دست محبوبي به دستم  گِلي خوش بوي در حمام روزي
 كـه از بـوي دالويــز تــو مستم  بدو گفتـم كه مـُشكي يا عبييـري
 وليـكـن مــدتي با گـُـل نشستم  بگفتـا مـن گِــلي بَـد بـوي بـودم

 هستم كه وگرنه من همان خاكم  نشيـن در مـن اثـر كرد كمـال هم

اين دعاي فرشتگان، در واقع نقش نيروهاي كليدي جهان هستي، كه اركان جهان بر دوش آنان است، و نيز نيروهاي زير مجموعه و فرعي  - ۱
مالئك ، همچون اساتيد يك دانشگاه و  به تعبير قرآنشعور جهان،  دهد همه نيروهاي ذي كند و نشان مي را، به زباني قابل فهم ما بيان مي

در اين آيه از . اند آنها نسبت به دانشجويان، مأمور رشد و كمال بخشيدن به آدمي و پاك و پيراسته كردن او از انواع معايبهاي  آسيستان
 .سوره شوري از استغفار آنها براي همه اهل زمين سخن گفته است ۴كنندگان راه توحيد و در آيه  استغفار آنها براي توبه و تبعيت
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 شيخو رحمت مشمول نهيآ هر ،يدار مصون فرهايك از روز آن در را كه هر و كن حفظ ها يبد( كيفر) از را آنها و
 .است ۶ميعظ نجات همان نيا و يا داده قرار

 كه آنگاه ،(مؤمنين و پيامبر به نسبت) شما خشم از ديترد يب خدا، خشم كه شوند يم داده ندا( دوزخ در) دنديورز كفر كه آنها
 .است تر سخت د،يكرد يم انكار و ديشد يم دعوت مانيا به

 م،يمعترف شيخو گناهان به( عيني شناخت و تجربه اين با اينك) ۲يكرد زنده بار دو و يرانديم بار دو را ما پروردگارا،: نديگو
 هست؟( دوزخ از) خروج يبرا يراه چيه( اعتراف اين با) ايآ

 داده سر پرستي بُت و شرك از دوري و توحيد به دعوت در ندائي) شد يم مطرح يكتائي به خدا گاه هر كه روست آن از يسرنوشت نيچن

 د،يكرد يم باور( شد مي كشيده پيش شفيعان و ها واسطه پاي) شد يم عنوان او يبرا يكيشر اگر يول ديكرد يم انكار شما( شد مي
 .است ريكب و مرتبه بلند يخدا با يداور( امروز) پس

 يول بارد يم( رحمتي باران) يرزق آسمان از شما يبرا و اندينما يم شما به را خود( ربوبيت و تدبير) يها نشانه كه آن اوست
 .رديگ ينم پند ۹۱بازگردد، خدا به( گناهي هر از پيوسته) كه يكس جز

 .ديآ ناخوش را ناسپاسان چند هر د،يكن عبادت ديباش كرده خالص را خود يبندگ وهيش كه يحال در را خدا پس

 امر از كه را( وحي) روح است،( هستي جهان تدبير ستاد) عرش صاحب و( مخلص بندگان) درجات برنده باال( كه يخدائ آن)
 .دهد هشدار( .خود عمل با) مالقات روز به( را مردم) تا كند يم القاء( بداند مصلحت) بخواهد كه بندگانش از كي هر بر اوست،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكفتن و شكوفا شدن « فـَلـَحَ»كنند، ولي تفاوتي در ميان اين دو واژه وجود دارد؛ فالح از ريشه  فوز و فالح را رستگاري معنا مي - ۶
استعدادهاي بالقوه معنوي در نفس آدمي است كه در زندگي دنيا بايد تحقق يابد، اما فوز به سالمت رسيدن به مقصود و نجات يافتن از 

 .ناميدند گفتند و عبور سالمت از چنين صحاري سوزاني را فوز مي اعراب به بيابان و صحاري كويري مفازه مي. خطرات مسير است

شناسيم، مرگ دوم كدام است؟ در آيه  دو بار زنده شدن در تولد و در رستاخيز روشن است؛ دو بار مردن چگونه است؟ مرگ دنيا را مي - ۲
ميراند،  ورزيد؟ در حالي كه مرده بوديد، پس او شما را زنده كرد، سپس شما را مي دا كفر ميچگونه به خ»: سوره بقره آمده است ۹۶

. در اين آيه به وضوح دو بار مرگ و دو بار زندگي نشان داده شده است. «گرديد كند و سپس به سوي او برمي زنده مي( بار ديگر)سپس 
پس ( ۹ملك آيه  - هالذي خلق الموت و الحيو)رگ هم مخلوق خداست مرگ از نظر ما عدم و نابودي است، اما به صراحت قرآن م

 (.واهلل اعلم)است ( در مقايسه با حيات حيواني)آفرينش خاك با همه مواد آلي آن مرحله نخست يا مرگ اولي ما 
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 پرسيده آنان از) ماند، نخواهد دهيپوش خدا بر آنها از يسرّ چيه( كه اي گونه به) گردد يم آشكار ها انسان( باطن) كه يروز

 (!هستي همه بر) رهيچ گانهي يخدا يبرا :(كه نيست اين جز حقيقي پاسخ) ست؟يك آن از امروز يفرمانروائ( شود مي

 ۹۹.الحساب است ترديد خدا سريع هيچ حقي امروز پايمال نگردد، بي.شود يامروز هركس مطابق دستاوردش جزا داده م

آن  در! )رسد حادثه به گلوگاه مي ۹۳از شدت تنگناي( گوئي)ها  هشدار ده، آنگاه كه دل( قيامت) ۹۹آنها را به روزِ نزديك

 .گردد نيستاي كه شفاعتش پذيرفته  ستمگران را هيچ دوست مهربان يا واسطه( روز

 .اند آگاهي دارد ها پنهان كرده و آنچه سينه ۹۴ها به خيانت چشم( خدا در آن روز)

فاقد اطالعات )رانند  ترين حكمي نمي خوانند، كوچك به جاي او مي( مردم)كند ولي كساني كه  و خدا به حق داوري مي

 (.از گفتار و كردار بندگان آگاه است)مسلماً خدا بسيار شنواي بسيار بيناست (. الزم براي داوري هستند

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد، اما انابه، به توبه پي در پي پس از هر خطا و گناه توأم با اخالص گفته همچون توبه معناي بازگشت و رجوع به سوي خدا مي« اِنابه» - ۹۱
 .همان حوادث ناگوار پي در پي است« نوائب»گويند و  مي« نوب»زنبور عسل را نيز به دليل آمد و رفت مكررش به كندو . شود مي

اد ي مكتسبات بندگان يبودن خدا، عمدتاً در ارتباط با حكم او و جزا« ع العقابيسر»بار از  ۹و « سريع الحساب»بار از  ۶در قرآن جمعاً  -۹۹
، يهر كردار و رفتار آدم يعني. امت نداشته باشديبه ق يبوده و اختصاص يو دائم يو جار ين صفت ساريرسد ا يما به نظر ما.. كرده است

 .ستين يائيهمچون امور دن يبعد يها يبه حسابرس يازيشود و ن يبالفاصله ثبت و ضبط م

هم آمده ( ۱و  ۸ات يآ)در سوره معارج . ز آمده استيسوره نجم ن ۴۱ه يه، در آين آيآخرت است كه عالوه بر ا يها از نام يكي« آزِفـَه» - ۹۹
امت داللت يالوقوع بودن ق بيك و قرين نزدينام آزفه بر هم! مينيب يك ميما آن را نزداما نند، يب يدور م يامت را بسياست كه منكران ق

 .تنگ و زودگذر بشمارند يرا بس يفراخ و طوالنسته است عمر ين شاين راستيگردد، و مؤمن يك ميكند كه به سرعت و شتاب نزد يم

ختن آن يرون ريكند و مانع بروز و ب يا غم و غصه خود را در درون حبس مياست كه غضب  ي، وصف حال كس«كَظْم»شه ين از ريكاظم - ۹۳
ه ين آيدر ا(. ياز ناچار)ا ترس و وحشت ي( از جهت مثبت)تقوا  يرويو مهار آن به ن يانفجار درون ياست از آمادگ ياحساس. شود يم

 !ديآ يامت، راه نفس بند ميحالت دوم مورد نظر است كه انگار با مشاهده عظمت حادثه ق

انت چشم، يخ. تاء كلمه خائنه عالمت مبالغه و كثرت است. باشد يقت ميانت مخالف امانت و حقيانت است و خيمصدر خ« خائنه» - ۹۴
 است كه از نظر شرع نارواست يزيبه ما سپرده و دوختن چشم به چ دگارياست كه آفر ينائيانت در امانت بيخ
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( آباداني و ثروت)شان، كه بيش از آنان قدرت و آثار  اند تا بنگرند سرانجام پيشينيان نكرده( سياحت)در زمين سير ( منكران)آيا 
 .اي نداشتند برابر خدا هيچ بازدارندهگرفت و در ( شان به كيفر گناهان)در زمين داشتند، به كجا انجاميد؟ پس خدا آنان را 

ناديده ( اين آيات را)، اما آنها كردند هائي روشن بر آنها عرضه مي شان پيوسته پيام بدان سبب بود كه پيامبران( كيفر)اين 
 .كيفر است ترديد او بس نيرومند سخت آنان را گرفت، بي( نيز در بازتاب انكارشان)گرفتند، در نتيجه خدا  مي

 .آشكار فرستاديم ۹۴هاي خويش و داليلي نشانهما موسي را به همراه ( به عنوان نمونه و مثال)هر آينه 

 .پردازي است جادوگر دروغ( موسي: )گفتند( آنها)ولي  ۹۸به سوي فرعون و هامان و قارون،

گرش براي خفه كردن سخن حق در نطفه و ايجاد رعب و وحشت  فرعون و عوامل سركوب)پس چون حق را از جانب ما به آنها عرضه داشت، 

براي خدمتگزاري )شان را  اند و زنده نگه داريد زنان ران كساني را كه به موسي ايمان آوردهبكشيد پس: گفتند( در گرويدن به حق

 ۹۱.تباه نيست( مسيري)ولي توطئه منكران جز در (! ها در خانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ياند، تسلط را ناش ن خو گرفتهيكه به قدرت مستبد يمردمان. ار شده استبار در قرآن تكر ۴۱( ريبه صورت نكره و با ضم)سلطان  ةكلم - ۹۴
بخش  يمنطق و سلطان را در علم و دانش برتر ياما قرآن تسلط را در برتر .نامند يل پادشاهان را سلطان مين دلينند و به هميب ياز زور م

 (۹۱م يابراه -د يروشن عرضه كن يليمرا دالد يگوئ ياگر راست م)مُبِينٍ  بِسُلْطَانٍ فَأْتُونَا. سراغ داده است

، هامان يب اعتقاديو فر ينيان دياش، نماد طغ يخدائ يك بُعد بودند؛ فرعون با ادعايان در  يك نماد طغيت منحرف هر ين سه شخصيا - ۹۸
. يان ماليدستگاه فاسد فرعون، نماد طغ وابسته به يا و باالخره قارون ثروتمند افسانه يان قدرت نظاميا فرمانده لشكر فرعون، نماد طغير يوز

 يقارون را مقدم بر فرعون ذكر كرده و فساد اقتصاد -۲ه ياما در سوره عنكبوت آ. ن سوره ابتدا از فرعون نام برده و در آخر از قارونيدر ا
غ و ير، تيزر و زور و تزو: است در يعتيشادروان شر يادماندنياد آور مثلث به ين سه عنوان يا. را در ابتدا قرار داده است يو اختالف طبقات

 ..، استعمار و استثمار و استحمارح، مالك و مَلِك و ماليطال و تسب

ن ياست كه ا يد كافران، بستريبودن ك« ضالل يف»منظور از . شود يده ميه دشمن كشياست كه عل يهائ ر و نقشهيد، طرح و تدبيك يمعنا - ۹۱
باشد، انكار  يم ين اساسيده گرفتن حق است و حق همان نظامات و قوانيكه كفر، ناد ياز آنجائ. شود ين انجام مها در آ ريتوطئه و تدب

دن به هدف است، ضاللت يبه مقصود و رس يت، رهبريهدا ياگر معنا. شود يده ميكش يبست و تباه ده گرفتن آن، به بنينظامات و ناد
 يه موسيان عليفرعون يها دهد، همچنانكه نقشه يآنها م يز، خبر از شكست قطعيآم رنگين ياه بودن نقشه« ضالل يف». معكوس دارد يمعنا
 .ديل به شكست انجامياسرائ يو بن
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ترسم  من مي(. گاهي ندارد و معلوم شود تكيه)بخواند ( به ياري)موسي را بكشم تا پروردگارش را  ۹۶بگذاريد: و فرعون گفت
 !پديد آورد ۹۱سازد يا در اين سرزمين فسادي ۹۲دين شما را دگرگون

تكبري كه از شرّ هر م( كه باورش نداريد)مسلماً من به پروردگار خويش و پروردگار شما : گفت( در جواب اين تهديد)و موسي 
 .برم باوري به روز حساب ندارد پناه مي

 

آيا مردي : ايمان خويش را پنهان كرده بود گفت( تا آن لحظه)مردي مؤمن از خاندان فرعون كه ( در اين لحظه مرگ و حيات)و 
؟ در حالي كه دالليل روشني از سوي !كشيد مي ۹۹ر من خداستگويد صاحب اختيا اين كه مي( جرم)را به 

اگر دروغگو باشد، دروغش به ضرر خودش است، اگر هم صادق باشد، چه . پروردگارتان بر شما عرضه كرده است
 .رساند پرداز باشد به مقصود نمي مسلماً خدا كسي را كه دروغ. دهد دامنگيرتان شود هائي كه مي بسا برخي از بيم

 
كامال سلطه داريد، فرمانروائي در انحصار شماست، اما ( مصر)سرزمين امروز در حالي كه در اين (! هموطنان)اي قوم من 

به خير و )من جز آنچه را : اگر دامنگيرمان شود؟ فرعون گفت( به فرض)كند  چه كسي ما را در برابر عقوبت خدا ياري مي

 !كنم دهم و جز به راه پيشرفت شما را رهبري نمي بينم به شما نشان نمي مي( مصلحت

 .در مورد شما بيم دارم( هالك شدندكه )ها  اي قوم من، من از تكرار روزگار گروه: آن كه ايمان داشت گفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه به مدارا و يفرعون را توص يا كسانيكند كه گو ين نكته داللت مين سخن بر ايا. ديد و به حال خود گذاريمرا رها كن يعني يذرون - ۹۶
 .باشد يو حفظ ظاهر يساز د هم صحنهيشا! ن كنميد چنيبگذار: ديگو يكردند كه در جواب م يم يمذاكره با حضرت موس

ر نظام ييتغ ين، معنايل ديتبد. ننديب يفر ميو ك« جزا»است كه جامعه بر اساس آن اداره شده و مردم مطابق آن  ينين همان نظامات و قوانيا - ۹۲
 .ده شده استينام« ن الملكيد»حاكم در مصر  يوسف، قانون اساسيسوره  ۱۸ه يدر آ. ياسيا سي ينيدارد، اعم از نظام د

 .به هم خوردن نظم و تعادل حاكم است افساد مقابل اصالح است و ظهور فساد در مملكت، - ۹۱

 (.يائيدن يپوشال يها نه ارباب)است « اهلل»ن است كه ارباب و همه كاره من همان يا« اهلل يرب»منظور از  - ۹۹
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قوم نوح و عاد و ثمود و كساني كه جايگزين آنها شدند، و خدا هرگز ( انكار و عقوبت در مورد) ۹۹همچون جريان تاريخي
 (.بلكه خودشان موجبات هالك خود را فراهم ساختند)كند  به بندگان نمياراده ستمي 

 .بيم دارم ۹۳طلبانه فريادهاي ياري( بلند شدن)اي قوم من، من بر شما از روز 

اي نداريد، و آن را كه خدا  كننده خدا هيچ محافظت( عذاب)در برابر ( در حالي كه)روزي كه به پشت خواهيد گريخت 
 .نيست( به سعادت)رها كرده باشد، هيچ راهبري ( در گمراهي)

ا پيوسته از پيامش در شك بوديد، تا همين كه از دنيا هاي روشني براي شما آورده بود، ام در گذشته نيز يوسف نشانه
پذير باشد  اين چنين خدا كسي را كه از حد گذرنده شك ۹۴انگيزد، هرگز پس از او خدا رسولي برنمي: رفت، گفتيد

 .سازد در گمراهي رها مي

خشم شديد نزد خدا و ( انكارشان موجب)كنند،  آنان كه در آيات خدا بي آنكه هيچ دليل برتري داشته باشند مجادله مي
 ۹۴.زند مي( ختم پرونده)ين چنين خدا بر دل هر متكبر جباري مُهر ا. اند نزد كساني است كه ايمان آورده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا كشت و زرع ي. ديماه و خورش يشود مثل حركت دائم يداشته باشد گفته م يكنواختيكه استمرار و  يبه هر رفتار ياز نظر لغو« دَأْبِ» - ۹۹
راه و  يشود كه به نوع يز دأب گفته مين يا اجتماعي يبه صورت فرد يبه عادت آدم(. ۴۱وسف ي) يان متماديكسان در ساليوسته و يپ

افتن عذاب در يب انكار حق توسط كافران و تحقق ين ترتيبه هم(. ۹۹آل عمران )ان يفرعونوه يمثل ش. شود يوه محسوب ميرسم و ش
 .گردد يشمرده م يمستمر در جوامع انسان يو سنت« يخيتار يانيجر»بازتاب دستاوردشان، 

 .اد استغاثه دارديط خطر با فرير شراگر ديكديدن از يطلب ياري ياست كه معنا( بلند يصدا)« نداء»شه يبوده، از ر يكه در اصل تناد« تناد» - ۹۳

و اتخاذ موضع قاطع  يريگ ميرند، فاقد قدرت تصميگ يانتخاب قرار م يدر برابر دو راه ينامتعادل است كه وقت يها ه انسانين روحيا - ۹۴
را از  يفرصت ممتازت و يدند كه چه موقعيفرصت گذشت و د يمانند، اما وقت يم يد باقيف و سرگشته در شك و ترديهستند و بالتكل

ز صادق است؛ ين ياسيا سي ينيد يها تيامبران و شخصيبا پ ين برخورديچن. كنند يو غلّو م يرو ادهيز زياند، در تأسف خود ن دست داده
آنها سخن  ز دربارهيآم غلو يا ا رفتند، به گونهياز دن يكنند، اما وقت يشان نم تيشناسند و حما يشان نم اتيقدر نعمت آنان را در زمان ح

رها و يركبيها و ام مقام از ملت ماست كه چگونه قدر قائم يزاده وصف حال يرضا قل ينوشته آقا ينخبه كش يشناس كتاب جامعه. نديگو يم
 نيداللت بر هم« مُرْتَابٌ مُسْرِفٌ»جمله ! ميها كرد يفرسائ شان قلم پس از مرگ، در وصف يم، وليشان نشناخت اتيها را در زمان ح مصدق

 .كند يها م د و از حد تعادل گذشتنيدر شك و ترد يبقا

. شدن است يطبع، ثابت و دائم يمعنا. تكرار شده است يبار در كتاب اله ۹۹از اصطالحات متداول قرآن است كه « طبع قلب»اصطالح  - ۹۴
ز يعت نيطب. گويند ياو م« طبع»را  يدمآ يايات و سجاياخالق(. برخالف گفتارها)شه خورده و ثابت هستند يكل يها مطبوعات نوشته شده

 ← نياگر ا. باشد يا رد آنها ميل اطالعات وارده و قبول يه تحليمركز فعل و انفعاالت و تجز يقلب آدم. خدا هستند يقطع يها آفريده
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اي هامان براي من برجي بساز شايد به : گفت( به وزير و فرمانده لشگرش به قصد تمسخر موسي)فرعون ( سخنان آن مؤمن آزادهپس از )و 
 .دست يابم( ها هاي رؤيت ناديدني راه)هاي رسيدن  ريسمان

و اين چنين براي . پندارم كه من مسلماً او را دروغگو مي! بر خداي موسي مطلع شوم( به اين وسيله)و ! ها هاي آسمان راه
 .نيانجاميد( خودش)هاي فرعون جز به زيان  بازمانده بود، و نقشه( راست)از راه  فرعون زشتي عملش نيكو جلوه كرده و

ه رشد رهبري از من پيروي كنيد تا شما را به را( به جاي فرعون)اي قوم من، : مردي كه ايمان آورده بود، گفت( بار ديگر)و 
 ۹۸.كنم

 .است( ابدي)نيست و مسلماً آخرت همان سراي پاينده ( مادي موقتي بيش)مندي  اي قوم من، اين زندگي دنيا جز بهره

لي كه اي كند، چه مرد، چه زن، در حا بيند، ولي هر كس كار شايسته هر كسي بدي كند، جز همانند آن كيفر نمي
حساب  چنين كساني به بهشت درآيند و در آنجا از روزي بي( انگيزه ايماني و نه شخصي در كار خير داشته باشد)مؤمن باشد 

 .برخوردار گردند

آخرت در )خوانم و شما مرا به آتش  فرا مي( از شرك نظام فرعون)ا كه شما را به نجات است مر( اي عامل انگيزنده)اي قوم من، چه 

 خوانيد؟ مي( نتيجه سكوت و سرسپردگي به فرعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها  مثل روزنامه يعني. كند يدا ميا از دست بدهد، حالت طبع پبر آن ر ينگر ند آزاديگر و فرآيد يها افت انديشهيت دريعضو فعال قابل →
 .سم و تعصب كور استين همان دگماتيا. شود يم( طبع)و مهر خورده  يا كليشه

 يآل فرعون با نفنك مؤمن يو ا( الرَشَادِ سَبِيلَ إِلَا أَهْدِيكُمْ وَمَا)كنم  ينم يكرد من شما را جز به راه رشد رهبر يفرعون ادعا م ۹۲ يةدر آ - ۹۸
 (.الرَشَادِ سَبِيلَ أَهْدِكُمْ اتَبِعُونِ)كند تا رشد كنند  يم( نه فرعون)از سخن او  يروياو، شجاعانه مردم را دعوت به پ يادعا
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آن ( نقش داشتن و تأثير)به ناديده گرفتن خدا و شرك به او در چيزي كه شناختي از ( با توصيه به اطاعت از امر فرعون)شما مرا 
 كنم؟ ابرقدرت آمرزنده دعوت مي( ربوبيت خداي)كنيد و من شما را به  دعوت مي ۹۱ندارم،

صالحيت و )فاقد ارزش  ۹۶خوانيد، بي هيچ استثنائي و براي هميشه كه مرا به سوي آن مي( از نظامات ديني و سياسي منحطي)آنچه 

و مسلماً ( در دنيا دارد و نه آخرت پيروي از چنين آئين و رهبراني نه خيري)در دنيا و در آخرت هستند ( روي آوردني)هر خواندني ( تأثير
 .اند همان دوزخيان( متجاوز از راه راست)شت ما به سوي خداست و مسلماً اسرافكاران بازگ

به خدا ( در برابر تهديدها)من كار خود را گويم به خاطر خواهيد آورد، و  به شما مي( امروز)پس به بزودي آنچه را كه 
 .بندگانش بيناست( شرايط)كنم، مسلماً خدا به  واگذار مي

 .سخت فرا گرفتهاي آنان حفظ كرد و فرعونيان را عذابي  خدا او را از آسيب دسيسه( سرانجام)پس 

فرمان داده )شود و روز برپائي رستاخيز  بر آنان عرضه مي( همواره)است كه صبح و شام ( شان اعمال)همان آتش ( اين عذاب)

 ۹۲.ترين عذاب درآوريد فرعونيان را به سخت( شود مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه بر  يزيا مرا به كفر به خدا و شرك به او در چيآ»: ديگو يكردند كه م يدعوت م يزيان فرعون، مؤمن آل فرعون را به چه چيدربار - ۹۱
بار  ۶جمعاً ( يس لك، لكم، ليل)كه با ضمائر مختلف ( كه به آن علم ندارم يزيچ)« به علم يس ليل»جمله « ؟...ديخوان يندارم م يآن علم

 يزيتا به چ يدهد آدم ينشان م( ۴۹، غافر ۹۴، لقمان ۶، عنكبوت ۹۴نور ، ۱۹، حج ۳۸، اسراء ۴۱و  ۴۸هود )در قرآن تكرار شده است 
ها  ها و بلكه هزاره زمان خود كه در طول قرن ينيان فرعون مطابق اعتقادات ديدربار. دينما يرويد از آن پيدا نكند نبايكامال علم و اطالع پ

در . توانستند ارائه دهند ينم يليدل يد آباء و اجدادياز عقا يرويجز پ ن باور خوديبر ا يان متعدد باور داشتند وليشكل گرفته بود به خدا
شد، از بعد مثبت وارد شده و  يز مشركان ميك كننده و دشمن برانگيد، كه تحرين عقاياثبات بطالن ا ينجا مؤمن آل فرعون به جايا
 يزيد كرده است هرگز از چيسوره اسراء تأك ۳۸ه يآ ز دريقرآن ن. «بر من حاصل نشده است يان علمين خدايدر نقش داشتن ا»: ديگو يم

 .د پاسخگو باشديتو نزد خدا با( ابزار شناخت)را چشم و گوش و دل ينكن ز يرويپ يندار يكه بر آن علم

ن يبنابرا .ي استدگيانقطاع و بر( در الجرم)« جَرَمَ» ياصل يدارد و معنا« ستين نين است و جز ايا»حرف حصر است و مفهوم « انّما» - ۹۶
 .شهيهم يوسته و براينقطع، پي شود ال يالجرم م

شمرده و ( امتيقبل از ق)به عذاب آل فرعون، پس از مرگ  يا بر وجود عالم برزخ و اشاره يليه را دلين آيمه اول اين، نياز مفسر ياريبس - ۹۲
م با عالم ير مستقيم و غيدر ارتباط مستق( هيآ ۹۴۱۱از  شيب)ك چهارم قرآن ياما حدود . اند مه دوم را در ارتباط با عذاب آخرت دانستهين

به نام  ياستنباط عالم( ن سورهيه مورد نظر در همياز جمله آ) يه نادرين از چند آيمفسر يم، برخين حجم عظيان اياز م. آخرت است
بود بندگان از آن واقف  يو ضرورت داشت يواقع ين تصوريكه اگر چن يدر حال. ا و آخرت استيان دنياند، كه حد فاصل م برزخ كرده

و سپس وقوع  ين سوره مشاهده شده و ابتدا از عذاب شبانه روزيا ۴۸ يةكه در آ ي اما تقدم و تأخر. ديگرد يان ميشوند، به صراحت ب
  ← راآن  تيك موضوع، اهميدن يش كشيو پ يگردد كه با نقض قواعد عاد يقرآن محسوب م يفن يها يژگياد شده است، از ويامت يق
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 به ( رو دنباله)پردازند، پس ضعيفان  مي( فرافكني و به گردن ديگري انداختن)و آنگاه كه در دوزخ با يكديگر به جدال لفظي 

 توانيد قسمتي از آتش را از ما باز داريد؟ مي( امروز)ما در دنيا پيرو شما بوديم، آيا : گويند مستكبران مي

 است مسلماً خدا ميان بندگان داوري كرده( توانيم به داد شما برسيم؟ مين)ما همگي در آتشيم : گويند( ستبدرهبران م)مستكبران 
 (.كار از كار گذشته است)

 .از پروردگارتان بخواهيد تا روزي از عذاب ما بكاهد: اند به نگهبانان دوزخ گويند شو كساني كه در آت

اگر )پس : گويند. آري: شما نيامدند؟ پاسخ دهند( هدايت)يوسته با داليل روشن براي تان پ مگر رسوالن: گويند( نگهبانان)

 .رسد اما دعاي انكاركنندگان جز به پوچي نمي! بخوانيد( ايد، خدا را آنان را تصديق كرده

بپاخيزند ( براي گواهي دادن)ما مسلماً فرستادگانمان و كساني را كه ايمان آوردند در زندگي دنيا و روزي كه شاهدان 
 .كنيم ياري مي

 .شان سودي نبخشد و سهم آنان دوري از رحمت و بدي سراي جاويد است واهيروزي كه ستمگران را عذرخ

 .اسرائيل ميراث داديم را به بني( قوانين تورات)هدايت بخشيديم و كتاب ( نعمت)هر آينه ما به موسي 

 ۳۱.كه وسيله هدايت و تذكري است براي خردمندان خدامحور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۹۶تا  ۹۴ات ين آيهمچن. ز به كار برده استيسوره شعراء ن ۱۱تا  ۴۱ات يوه را در آين شيفرعون هم دهد و اتفاقاً در مورد آل يجلوه مشتر يب →

 .ده استيش كشيرا قبل از خاتمه داستان به پ( در آخرت)سوره نوح به وضوح غرق شدن و داخل آتش گشتن قوم نوح 

. ستين واژه نيق ايعم يانگر معناياند كه ب شه ترجمه كردهيا صاحبان تفكر و عقل و انديرا مترجمان، خردمندان « اولواااللباب»عنوان  - ۳۱
اند  اند و گفته ن مغز انسان را همان عقل او شمردهيمفسر. ز، مثل گردو و بادام، مغز آن استيلُبِ هر چ. صاحبان لُب يعنياولواااللباب 

 ←وجود« عقل»ات و عُرف امروز از واژه يكه در ادب ياما درك و فهم. اند تر، خردمندان سيسل يلواااللباب همان عاقالن، و به فارساو



 

  (۳۳)غافر   سوره    072
 

در )حق است و براي گناهت ( در ياري تو)وعده خدا ( و بدان كه)پايداري كن ( فاي رسالت خويش، همچون موسيتو نيز از اي)پس 

 ۳۹.و در شبانگاه و آغاز روز به ستايش كمال مطلق پروردگارت مشغول باش ۳۹آمرزش بخواه( تابي و شتاب براي ياري خدا بي

 جز خود( احساسي)شان  كنند، در سينه مجادله مي( با مؤمنين)مسلماً كساني كه بي هيچ دليل برتري، درباره آيات خدا 
 .به خدا پناه ببر كه او بس شنوا و بس بيناست( از شرّ آنان)پس . نخواهند رسيد( بزرگي خيالي)بيني نيست، كه به آن  بزرگ

 .دانند نمي( را عظمت آفرينش)ها و زمين بزرگتر از آفرينش انسان است، اما بيشتر مردم  مانآس( ستارگان)ترديد آفرينش  بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يرا همچون روشنفكر« تيعقالن» يمنكران در موارد يدگار است و حتيمان به آفرين واژه در قرآن، و مستقل از اير با مفهوم ايد، مغادار →
لُب، نه هر : اند شناسان گفته از لغت يرند؟ برخيگ يات پند مياز آ ين خردمندانيا چنين صورت، آيدر ا! سازند يمطرح م« مانيا»در برابر 

 ؟يزيد خلوص و پاك شدن از چه چيد پرسين صورت بايدر ا! عقل خالص و پاك شده است ، بلكهيعقل
  :ديتوان فهم يدر قرآن آمده است چند نكته را م( االلباب يا اولي)« اولواااللباب»كه عنوان  يمورد ۹۸از 

ح شده يآنان تصر« يريپذ ذكر»آمده و بر همراه ( يو خودآگاه يداريب)« ذكر»با واژه « اولواااللباب»مورد،  ۹۸ه از يآ ۹۹در  (الف
امروز، كه در برابر « اديت خود بنيعقالن»ا يآ. شناخت آنان يو آمادگ يريپذ تي، هدايريگ گر از عبرتيمورد د ۴است، در 

 اولواااللباب باشد؟ يبرا يقيتواند ترجمه دق يشود، م يمطرح م« اديت خدا بنيعقالن»
و  ۹۱۲بقره )اولواااللباب شناخته شده است  يها يژگياز و( ا قبل و بعد آنيه يكنترل نفس، در خود آ)مورد واژه تقوا  ۸در  (ب

 .است يدار شتنيمفهوم تسلط بر نفس و خو «اولواااللباب» ة، پس در واژ(۲، و زمر ۹۲، ص ۹۱، طالق ۹۱۱، مائده ۹۲۱
بقره  ۹۱و  ۹۸ات يسوره رعد و آ ۹۴تا  ۹۲ات يدر آ« االلباب ياول»و « نيفاسق»گروه  كه از دو يمتضاد يها يژگيسه وياز مقا (ج

داللت بر شكستن و پاره كردن « فسق»كه واژه  ياز آنجائ. االلباب دارند يمقابل اول يتيشخص «نيفاسق»د كه يتوان فهم يآمده، م
خود را در محدوده مقررات ( كنترل نفس)تقوا  يرويهستند كه به ن يد اولواااللباب كسانيتوان فهم يحدود و پوسته محافظ دارد، م

 يها ، و وجدانيآنها صاحب خِرَد خدائ يبه عبارت. كنند يعت نميو نقض مقررات و احكام شر يشكن دارند و حرمت ينگه م ياله
 .است ياخالق يها ت آنان بر محور ارزشياد عقالنيهستند و بن يخدائ يها ثاقيپاك و متعهدان به م

كردند، اما  ينم يو گناه دانسته و عمد ين هر چند آنان هرگز نافرمانيبنابرا. ر بندگان استيش از سايامبران به مراتب بيانتظار خداوند از پ - ۳۹
كار  حيترج) ٰي، هرگونه ترك اول(شود يمقربان گناه محسوب م يكان براين يها يكوكارين)« نيئات المقربيحسنات االبرار س»: به مصداق

ده يامبران ديشتر پين مطلب به وفور در قرآن در مورد بيشده است و ا يمختصر آنان ذنب محسوب م يتوجه يا بيل و يتعج( تر آسان
در مورد ! خ دارديتوب يدر موارد يه، و حتيم، حالت تذكر، تنبيل و تعظيد و تجليش از تمجياء، بيو اصوال لحن قرآن درباره انب. شود يم

، ۹۲محمد )مش امر به استغفار شده است يگر به آن رسول به رغم مقام عظين سوره، در هفت سوره ديعالوه بر ا (ص)اسالمرسول مكرم 
لم تحرم  يها النبيا اي( ۴۳توبه )اهلل عنك  يعف: ريگر نظيد يعالوه بر آن، هشدارها(. ۳، و نصر ۴۶، فتح ۹۱۸، نساء ۶م ي، تحر۹۹۶ن يمؤمن

رشد  يژه خداوند به آن حضرت برايداللت بر توجه و... و( ۹احزاب )اتق اهلل ( ۳۴انعام )ن ي، فال تكن من الجاهل(۹م يتحر)ما احل اهلل لك 
 .كند يشتر ميب يو كمال و پاك

و ؛ نه به اجبار يدن به هستيرشد و كمال بخش يبرا يفه و كار مثبت اصالحيز گفته شده، انجام وظيح به حمد، همانطور كه قبال نيتسب - ۳۹
 .زه حمد و سپاس استيل و رغبت و به انگياكراه، بلكه با م
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( منكران اما شما. )اند با بدكاران كارهاي شايسته انجام دادهكساني كه ايمان آورده و ( همچنين)و كور و بينا يكسان نيستند و 
 .شويد مي( اين حقيقت)بسيار كم يادآور 

 !كنند مردم باور نمي آمدني است، هيچ ترديدي هم در آن نيست، اما بيشتر( قيامت)مسلماً ساعت 

ي كه از عبادت من مسلماً كسان ۳۳تان كوتاه كنم، مرا بخوانيد تا فاصله: فرمود( صاحب اختيار و گرداننده امورتان)پروردگارتان 
 .شوند به زودي سرافكنده به جهنم داخل مي( خواهند در برابر نظامات من سر خم كنند نمي)ورزند  استكبار مي

تا در پرتو آن به كار )آرام گيريد و روز را روشني بخش ( از خستگي كار روزانه)خداست كه براي شما شب را قرار داد تا در آن 

 .گذارند نمي( صاحب نعمت را)مسلماً خدا بر مردم صاحب فضل و بخشش است، اما بيشتر مردم شكر (. و تالش بپردازيد

 شويد؟ چنين است خدا، صاحب اختيارتان، آفريننده همه چيز، معبودي جز او نيست؛ پس واژگونه به كجا منحرف مي

 .شوند انكار كردند، اين چنين به انحراف واژگونه كشيده مي( لجبازانه)آنها كه پيوسته آيات خدا را 

هاي  اجرام و اشعه جوّ زمين را به عنوان چتر حفاظتي در برابر)و آسمان را بنائي ساخت ( امن)خداست آنكه زمين را براي شما قرارگاهي 

 (.كيهاني، از طريق فعل و انفعاالت فيزيكي شيميائي روي زمين باال آورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ن قلمياز هم« اجابت دعا»به مقاله . ك.ر. ار خداستيها، رفع موانع و برآوردن حاجات است كه منحصرا در اخت خواسته« اجابتِ» يمعنا - ۳۳
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او را، در حالي كه شيوه بندگي را براي او خالص ( تنها)، معبودي جز او نيست، پس (حيات مطلق)اوست زنده جاويد 
 .عبادت كنيد، ستايش ويژه خداي صاحب اختيار جهانيان است ۳۴كرده باشيد،

هاي روشني از سوي  خوانيد، آنگاه كه نشانه كساني كه به غير خدا مي( سرسپاري اطاعت و)ام از بندگي  من نهي شده: بگو
 .تسليم صاحب اختيار جهانيان باشم( تنها)ام كه  پروردگارم دريافت داشتم، و فرمان يافته

، سپس (اوليه نينج)اي  از علقه ۳۴اي، سپس از نطفه( طي مراحلي گوناگون)آفريد، سپس ( ناچيز)اوست آنكه شما را از خاكي 
خود برسيد، تا آنگاه كه ( جسمي و فكري)تا با طي دوران كودكي، به نهايت رشد  ۳۸آورد طفلي بيرون مي( به صورت)

( عمر خود)تا به سرآمد معين ( اما طبق روال طبيعي قرار است)ميريد،  برخي از شما پيش از پيري مي( گرچه)و . سالخورده شويد
 !انديشه كنيد( كمت اين حركت تطوري و رستاخيزدر ح)و باشد كه . برسيد

 !شود ميراند و چون به كاري حكم كند، همين كه بگويد باش، پس مي بخشد و مي اوست كه زندگي مي

 ؟!شوند چگونه به انحراف كشيده مي( آنها)اي؟  كنند، توجه نكرده آيا به كساني كه در آيات خدا مجادله مي

 .به زودي خواهند دانست( نتيجه آن را)كتاب و آنچه را رسوالن خود را بدان فرستاديم تكذيب كردند، و همآنها كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشان  يپرست ن امر را در خدايالعاده ا ت فوقيبار در قرآن تكرار شده است كه اهم ۹۹« ن در عبادت خدايخالص كردن د»موضوع  - ۳۴
امبر، برخالف ين معاصر پيمشرك. ن امر پرداخته استيبه ا( ۹۴، و ۹۹، ۳، ۹: اتيبار در آ ۴)ها  ه سورهيش از بقيب« زمر»دهد و سوره  يم

ز و ياعتقاد داشتند و او را خالق و رازق خود دانسته و به صفت عز« اهلل»از قرآن، كامال به  ياديات زياز مردم، بر حسب آ ياريتصور بس
 .ند، سپرده استيا را به فرشتگان، كه دختران اويبوده و اداره امور دن «االرباب ربّ»پنداشتند خدا تنها  يستودند، اما م يز ميم نيعل

 ريدست تدب دهد ياشارات نشان م نيا. است، تكرار شده است يطوالن يگذشت زمان انگري، كه ب(سپس)« ثم»پنج بار حرف  هيآ نيدر ا - ۳۴
 .آن وجود دارد يبرا يتيحركت و غا نيدر ا يو متوقف بماند و الجرم حكمت دهيبر تواند يآورده، نم ديپد يخلقت نيخدا كه از خاك چن

 نيزم يدر رو اتيح يتكامل ريشده تا همه موجودات را در س انيب ينخستِ خلقت از خاك و نطفه و علقه، به صورت ماض ةسه مرحل - ۳۸
 (.واهلل اعلم)انسان را مطرح سازد  يعني ،ياتينوع ح نيتر آمده است تا كامل «خرجكمي»از آن به بعد فعل مضارع  رد،يدربر بگ
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 .شوند كشيده مي( شان و دست و پاي)ها  در گردن ۳۱(هاي زندگي دنيائي ها و اسارت ي وابستگي)غل و زنجيرها( با)آنگاه كه 

 ۳۶.سوزند به درون آب جوشان، سپس در آتش دوزخ مي

 داديد، شان مي مشاركت( يا آنها كه همواره در برآورده شدن حاجات)كجايند آنچه : شود سپس به آنها گفته مي

( دنيائي خود)چيزي را در گذشته ( حقيقت اين است كه جز پوچي)بلكه ! از دسترس ما دورند: ؟ گويند!به غير از خدا
 .سپارد گمراهي مي( نتايج)خدا اينگونه انكاركنندگان را به  ۳۲!خوانديم نمي

كرديد، و به اين دليل  به ناحق شادي سرمستانه مي( شهر و ديار خود)بدان جهت است كه شما يكسره در زمين ( كيفر)اين 
 .كرديد كه دائماً خودپسندي و فخرفروشي مي

 .جاودانه در آن بمانيد كه چه بد است جايگاه متكبران ۴۱درهاي دوزخ درآئيد،( اينك در نتيجه دستاوردتان، به سوي)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نما به  و دشمن دوست طانيرشته را كه ش ني، ا«آنجا كه خاطر خواه اوست كشد يبر گردنم افكنده دوست، م يا رشته»: به قول شاعر - ۳۱
 .سخت و سطبر است نيكه البته نه نرم و نازك، بلكه همچون قالده آهن نديگو يم« غُل» يدر زبان عرب اندازد، يگردن م

و  ها يمحسوس است و هدف نشان دادن آثار سرسپردگ نا قيبه حقا دنيبخش تينيتجسم و ع يبرا التيتمث نياست كه ا يهيبد
 انتيبه دوز و كلك و خ يغِل به زبان عرب. كشد يبه افسار م انيابزار شناخت را همچون چارپا ياست كه انسان عاقل و دارا يهائ يوابستگ

در  اش يو اسارت به مال و مكنت است كه طوق بندگ يوابستگ نيهم. نظر است و تنگ سيخس يدگاهيد و نشانه دست و گردد ياطالق م
 .راند يدوزخ م يآنان را به سو ا،يآخرت بر گردن بندگان دن

 .رساند يمدد م« اغالل» ةانسان به فهم بهتر واژ ۴و  ن،ياسي ۶رعد،  ۴سوره انعام،  ۹۴۱ اتيآ مطالعه

 يائيدن يماد يارهايمحدود و محبوس در مع انيما آدم يآن برا ياست كه فهم واقع يفرهائيك ينيتجسم دادن ع ريتعاب نيروشن است ا - ۳۶
، به «سَجَرَ» شهياز ر «سجروني»كلمه . شده است انيروزمره ب يها قدر متناسب با فهم مخاطبان زمان نزول در قالب واژه نيهم ست؛يممكن ن

كه مشابه آن در قرآن به دفعات آمده  ر،يتعب نياز ا. شود يدر آن، پر كردن نهر آب و مشابه آن گفته م زميبا انداختن ه تشافروختن آ
 !ستياز وجود ستمگران آتش افروز ن رونيو سوخت و ساز آن ب آورد يم ديپد انيآتش دوزخ را اعمال آدم ديفهم توان ياست، م

 .كند يم نييمختلف تب ريبه تعاب يگريفراوان د اتيقصص و آ ۹۶حقاف، ا ۴فصلت،  ۴۶سوره رعد،  ۹۴ اتيرا آ قتيحق نيا - ۳۲

و به  ديگشا يم ايدن فتگانيش يبه رو طانياست كه ش يبيفر يو درها يتباه يرهايبلكه مس ست،ين يمعمول يدرها« ابواب جهنم»منظور از  - ۴۱
 .او متنوع است يها و دام كند يت خودش دعوت ميرا متناسب با موقع يكسهر طانيدر ندارد، بلكه ش كيدوزخ . كند يم بيآن ترغ
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در )حال اگر . حق است( در ياري مؤمنان و كيفر منكران)قطعاً وعده خدا  (و بدان كه)پايداري كن ( اينك اي پيامبر، در انجام رسالت)پس 

 ۴۹ترا بميرانيم( قبل از آن)به تو نشان دهيم، يا ( همچون عذاب يا شكست)ايم  بيم داده( به كافران)برخي از آنچه را كه ( زمان حياتت
 (.شان ندارند راه گريزي از اعمال)شوند  بازگردانده مي آنها به سوي ما( شاهد پيروزي رسالت خود نباشي؛ در هر حال مطمئن باش)

برخي از آنان را بر تو حكايت كرده و برخي ديگر را حكايت ( سرگذشت)و پيش از تو رسوالني فرستاديم كه 
پس زماني كه ( دكنن مطالبه معجزه ميجهت آنها )ايم، و براي هيچ رسولي ممكن نبود آيتي بياورد، مگر به فرمان خدا  نكرده

 .گردند كار مي گرايان زيان شود و باطل فرا رسد، به حق داوري مي( براي كيفر دنيائي يا برپائي قيامت)فرمان خدا 

 .آنان بخوريد( شير و گوشت)بر آنها سوار شويد و از خداست آنكه چارپايان را براي شما قرار داد تا 

 ۴۹هائي كه در دل داريد برسيد استهاست؛ و تا از طريق آنها به خو( فراوان)هائي  مندي براي شما در آنها بهره( عالوه بر آن)و 
 .شويد نقل و انتقال داده مي( هاي دور خود و بارهايتان به مسافت)است كه ( در دريا)و بر كشتي ( در خشكي)و بر آنان 

 كنيد؟ آيات خدا را انكار مي نماياند، پس كدام يك از هايش را به شما مي نشانه( خدا)و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سول مكرم خود به ر ۴۹، و زخرف ۴۱، رعد ۴۸ ونسيبارها، از جمله در  يمختلف يها به زبان ه،يآ نيسخن را خداوند عالوه بر ا نيا - ۴۹
 يبود، چه جا فينشده و او فقط مأمور ابالغ و انجام تكل نيتضم الشأن ميعظ امبريآن پ يزودرس برا يروزيپ يوقت. اعالم كرده است

 وجود دارد؟ يشدن از عدم حصول آن در عمر كوتاه آدم دينوم اي يروزيپو شتاب در  ليتعج

آن از  يو در انتها. و گوشت آنان ريو خوردن از ش يسوار برد؛ ينام م شود يم انيكه از چارپا يا استفاده نيتر يهياز بد هيآ يدر ابتدا - ۴۹
در استفاده از آنان وجود  يآدم نهيرا كه در س يكرده و هم حوائج انيبسته ب اما در وسط، هم منافع را سر. ديگو يسخن م انيحمل بار آدم

 يمطرح كرده است، منافع يشتريب اتيمنافع را با جزئ نيهم زين( ۶۱و  ۸۸و  ۶تا  ۴ اتيآ)در سوره اسراء  . كرده است انيب يكل اردد
 يبائيز نيو همچن گرفت؛ يمورد استفاده قرار م اريبس هياول يها انسان يآنها، كه در زندگ يهمچون استفاده از پوست، پشم، كرك، و مو

گاهان هنگام  شان به صحرا و غروب هنگام رها كردن دم دهيكه در سپ يپسند كه نسبت به آنها وجود دارد و احساس دل ينتيو ز
 (.سوره نحل ۸ هيآ)وجود دارد  كنند يم يزندگ عتيكه در طب يشان به روستا، در دل كسان بازگشت
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كه ( هائي و تمدن شهروندان)بنگرند سرنوشت كساني ( بين با چشم خرد و دل عبرت)تا  ۴۳اند در زمين سير و سفر نكرده( اين منكران)آيا 
با اين حال ! در زمين داشتند( آباداني)بيش از آنان نفرات و نيرو و آثار ( با آنكه)زيستند چگونه بود؟  پيش از آنان مي

 .سودي به حالشان نداشت( از ثروت و قدرت)دستاوردشان 

( اوهام خود از ذهنيات و)، به معلوماتي كه (به جاي انديشه در آن)شان داليل روشني بر آنان عرضه كردند  پس هنگاميكه رسوالن
 .گيرشان شد كردند، دامن آنچه استهزايش مي( در نتيجه)داشتند، دل خوش كردند و 

به يكتائي خدا ايمان آورديم و آنچه را ( اينك: )ديدند، گفتند( كه با چشم دل باور نداشتند، با چشم ظاهر)و چون سختگيري ما را 
 .كنيم شمرديم انكار مي شريك او مي

اين قوانين و . طراراض شود، نه توبه از آگاهي حاصل مي)شان نداشت  ما را ديدند، سودي به حال( عذاب)شان، آنگاه كه سختي  اما ايمان

 .اند كار شده زيان( همواره)اين چنين است كه ناباوران . سنّت خداست كه در ميان بندگانش جريان دارد( نظامات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كنند يو سفر نم ريچرا س) «روايسيافلم »: با جمله زين( عدد كامل)بار  ۱آمده و ( ديو سفر كن ريس) «روايس»بار فعل امر  ۱در قرآن  - ۴۳
 !اند مذمت شده احتياز س همت يب دگانيچسب نيزم

من  نيالذ هكان عاقب فيك) نيشيپ يها سرنوشت امت ينظاره در چگونگ يبلكه برا ح،يگردش و تفر ينه صرفاً برا ،يو سفر ريس نيچن
به منظور  احتيو س ريس نيا( ۹۱ هيعنكبوت آ) زين كباريبار تكرار شده است و  ۹۹گذشتگان كه  خيتار يبررس يعني. است( قبلهم

 شده است هيتوص نيدر كره زم اتيح شيدايپ هيكشف آثار اول يبرا ،يشناس نهيريو د يشناس نيزم

 



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 ۹ .ميم حاء،

 .رحمت گستر بر عام و خاص( خداوند)از سوي ( است)اي  نازل شده( اين كتاب)

در ) ۴بدانند( بخواهند)كه  ۳و روشني بيان شده، خواندني ِ رواني است براي مردماني ۹كتابي است كه آياتش به وضوح

 (.جستجوي شناخت باشند

( حقايق آن را)دند، بنابراين روي گردان( از آن)است ولي بيشتر آنها ( بدكاران)و هشدار دهنده ( به نيكوكاران)مژده دهنده 
 .شنوند نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .از همين قلم« حروف مقطعه در قرآن»به كتاب . ك.ر - ۹

كند، مثل  فاصله ميان دو يا چند چيز مياست و مشتقات اين فعل تماماً داللت بر نوعي جدائي، تجزيه، تمايز و « فَصَلَ»از ريشه « فُصّلت» - ۹
خوريم تركيبي پيوسته و يكپارچه  غذائي كه مي... فصول سال، فصول كتاب، ترك يك محل و جدا شدن از آن، گرفتن طفل از شير و

يق هدايتي نيز حقا. سازد است و دستگاه گوارش ما با تجزيه فيزيكي و شيميائي آن به عناصر كوچك، قابليت هضم و جذب آنرا فراهم مي
همين سوره  ۴۴در آيه (. ۹هود )اند و براي جذب شدن در ذهن و ضمير آدمي بايد از حالت محكم و يكپارچه، تفصيل يابد  در اصل چنين

ها آنچنان دقيق تصويربرداري  برخي دوربين. نيز به روشني تفصيل يافتن مطلب را در مقابل گنگ و نامفهوم بودن آن قرار داده است
آنچه از جانب خدا نازل شده تمام جزئيات . اند دهند و برخي كامال مات و نامشخص ند كه جزئيات موي سر و صورت را نشان ميكن مي

 .هاي فلسفي و ادبي فرق دارد كند و با كلي گوئي مورد نياز هدايتي را بيان مي

نازل شده، به اعتبار آن كه متني  (ص)آنچه بر پيامبر مكرم اسالم، و به «قـَرَءَ»قرآن در اصل مصدر است، به معني خواندن، از ريشه  ةواژ - ۳
 (.نگاه كنيد ۹۶و  ۹۱به سوره قيامه آيات )شود  خواندني است، قرآن گفته مي

يعني قرآن براي مردمي مفيد است كه . كند فعل مضارع است و داللت بر استمرار علم آموزي و تالش براي شناخت مي« يعملون» - ۴
 .باشد نارساي به اين نكته ظريف مي« دانند براي كساني كه مي»نبال فهم و شناخت باشند، بنابراين ترجمه خودشان به د
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هاي ما  و در گوش( كنيم رغبتي به آن احساس نمي) ۴كني پوشيده است هاي ما از آنچه ما را به سويش دعوت مي و گفتند دل
 .كنيم چنين است، تو به كار خود پرداز و ما نيز كار خود مي، حال كه ۱اي است و بين ما و تو پرده ۸سنگيني است

باور به خدايان متعدد باطل )شود، معبود شما جز معبود يكتا نيست  من وحي ميمن فقط بشري همانند شما هستم كه به : بگو

 .كنيد و واي بر مشركين( از آثار گناه)و از او طلب پاكي ( از انحرافات بپرهيزيد)پس سر راست به او روي آوريد ( است

 ۲.و همين ها به آخرت ناباورند ۶پردازند آنها كه زكات نمي

 .پايان ترديد كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند، براي آنهاست اجري بي بي

گيريد و براي او شريكاني قائل  آفريد ناديده مي( دوران)كسي را كه زمين را در دو روز ( قدرت انحصاري)بگو آيا شما 
 (.امور آدميان همان آفريننده زمين در دو روز استگرداننده ) ۹۱شويد؟ همو است صاحب اختيار جهانيان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همچون پرده تيره و ضخيم كه مانع تابش نور خورشيد . كه چيزي را بپوشاند و احاطه كندبه معني غالف و ساتر است « كِن»جمع « اكـّنه» - ۴
دارد، اعتقادات خرافي آباء و اجدادي است كه همچون غالفي زنگار  آنچه دل منكران را از فهم حقايق توحيدي باز مي. گردد به اتاق مي

 ٰعَلَى رَانَ بَلْ كَلَا» : سوره مطففين آمده است ۴۹ن تعبيري است كه در آيه اين هما. بر قلب آنان بسته و آينه دلشان را تيره كرده است
هايشان بر دلشان زنگار بسته، چنين نيست،  كاري چنين نيست، بلكه تبه)« لَمَحْجُوبُونَ يَوْمَئِذٍ رَبِهِمْ عَنْ إِنَهُمْ كَلَا يَكْسِبُونَ كَانُوا مَا قُلُوبِهِمْ

 (.اند از پروردگارشان در حجاب( قيامت)روز ترديد آنها در آن  بي

پذيرد و منكر، آنرا بار سنگيني بر دوش  شود، مؤمن حقايق را به سبكي نسيم مي به سنگيني گوش گفته مي« وِقـْر»وقار سنگيني است و  - ۸
اين تمثيلي است از دور . كند كسي كه گوش سنگين دارد، خود را از منبع صوت بسيار دور تصور مي. كند درك و فهمش احساس مي

 .بودن ذهن منكران به نداي دعوت ربوبي

در اينصورت . گردد ها واژگونه مي شود و ارزش حجاب همان پرده و پوشش است، وقتي دنياپرستي بر دل حاكم گردد، معيار متفاوت مي - ۱
 .كند ها زشت و زشتي زيبا جلوه مي زيبائي

بعثت در مكه و در شرايطي نازل شده است كه مسلمانان در اقليت مطلق و  ۴در سال ( حول قرآنمطابق محاسبات كتاب سير ت)اين آيات  - ۶
تحت فشار و سختي بودند، بنابراين دولت و تشكيالتي نداشتند كه زكات به معناي رسمي آن، كه در ساليان بعد در دوران استقرار در 

و آزاد شدن « تزكيه نفس»اما زكات به مفهوم كمك مالي به نيازمندان براي مدينه و تشكيل امت اسالمي مقرر گرديد، واجب بوده باشد، 
 .از بستگي به مال همواره واجب و شرط صدق ايمان شمرده شده است

 در كمكورزي  ، تاكيدي است بر اين كه انكار آخرت موجب دنياپرستي و بخل(كَافِرُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ:  در)« هم»تكرار دو بار ضمير  - ۲
تر  گيرد، راحت دهد و در آخرت چند برابر پس مي كند، به خدا قرض مي برعكس، آن كه باور دارد آنچه انفاق مي. شود به محرومين مي
 گذرد از مال خود مي

هاي پراكنده در  نسانايم، منظور ا ترجمه كرده« جهانيان»دارد و اگر آنرا « ربّ آدميان»ربّ العالمين در اكثريت غالب آيات قرآن معناي  - ۹۱
 ...نه مثال جهان گياهان، حيوانات و. اند جهان



 

  (۳۳)فصّلت   سوره    081
 

بدان ( همچنين)و  ۹۹قرار داد( در پوسته جامد بيروني)از فراز آن ( ها لنگر كشتيهمچون )هائي  كوه( ها براي مهار حركت خشكي)و در زمين 
 ۹۹تقدير كرد( ها گياهان، حيوانات، انسان)آنرا در چهار دوران به قدر نياز خواستاران ( خاك)بركت بخشيد و قوّت غذائي 

 (.عناصر عالي درون خاك را اندازه دقيقي گذاشت)

دودي بود، پس به آسمان و زمين گفت خواه ناخواه ( هنوز به صورت)پرداخت در حالي كه ( جوّ زمين)سپس به آسمان 
 .گفتند به رغبت پذيرفتيم ۹۳.پذيرا شويد( فرمان را)

ها كه قشر جامد روي زمين را روي  بار در قرآن در وصف كوه ۲اين واژه جمعاً . به معناي ثابت و راسخ است« راسيه»، جمع «رواسي» - ۹۹
 .هاي مذاب طبقات زيرين آن همچون لنگر كشتي از حركت و جابجائي باز داشته، آمده است توده

براي موجودات بعدي انباشته )خيز و پُر بركت  شيميائي زمين كه خاك آنرا از هزاران عنصر حاصل -يزيكيچهار دوران تحوالت ف - ۹۹
 :ساخت، عبارتند از

 .ها و اسيدهاي چرب بر سطح زمين و پوشاندن آن از خاك سياه و چرب ها و بارش هيدروكربن دوران بمباران شهاب سنگ - ۹

ميليون سال، افزايش مواد آلي  ۹۴۱در طول ( ٪۴۱حدود )دارهاي حاوي آب  برخورد دنباله سرد شدن تدريجي پوسته زمين در اثر - ۹
شود  اسيدهاي آمينه و  در اين دوره كه عصر سفال ناميده مي. هاي اوليه بر سطح گرم زمين در جوّ و بارش آنها به وسيله باران

آنگاه . سازد الي درياها اليه جديدي را روي اليه سياه قبلي مي گردند و گِل و تشكيل مي( سازي حيات براي زمينه)هاي فعال  فسفات
 .دهند ساختار كريستالي گِل رُس و نمك چسبيده گراهام مواد آلي را با هم پيوند مي

هاي داغ زيرين به صورت آب  هاي سفالين پوسته زمين پس از برخورد با اليه ها، نفوذ تدريجي آب به داخل شكاف فشان عصر آب - ۳
در اين . گرداند اني همراه خود، مواد عالي دو طبقه پيشين را حل و تركيب كرده و به صورت عناصر جديدي به سطح زمين برميجوش

اليه جديدي ... يابد و قندهاي مناسب براي ادامه حيات، گليسرين، سولفور گوگرد، گزاهاي آلدئيدي و دوره هيدروژن جوّ كاهش مي
 .سازد هاي حياتي را ممكن مي حيط داغ و اسيدي ايجاد پروتئينرا روي زمين ساخته و در اين م

هاي راكد و متعفن دوره قبل با  عصر لجنزارها و پيدايش حيات، افزايش تدريجي آب زمين و پيدايش بازهاي آلي در آبگير - ۴
 .آورند هاي حياتي پديد مي ستهنقش گِل رُس در ايجاد نوكوتيدها، متابوليسم و توليد مثل را در اولين ه... گازهاي سيانيدي و

 (توضيحات برگرفته از تحقيقات آقاي دكتر كريم رستگار)

، زبان تكويني در طبيعت است، زبان آفرينش (خواه يا ناخواه تن دهيد)« كَرْهًا أَوْ طَوْعًا ائْتِيَا»جمله . وصف حال اطاعت است« طائعين» - ۹۳
دهد كه پيدايش طبقات جوّ نيازمند همكاري و  رت توأمان به آسمان و زمين نشان ميفرمان آفريدگار به صو. است نه محاوره معمولي

بار در قرآن تكرار شده  ۴است كه جمعاً اين تقابل « كـُرْه»مقابل « طوع»كلمه (. ۹۹سوره طالق آيه )تبادل فعل و انفعاالتي دو طرفه است 
اند، با ميل  ها و زمين منحصراً براي خدا هر آنچه در آسمان)وَكَرْهًا  طَوْعًا وَالْأَرْضِ مَاوَاتِالسَ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ: ۶۳عمران  است؛ از جمله آل

اطاعت و پذيرش قابل فهم است، پذيرش با اكراه . وَكَرْهًا طَوْعًا وَالْأَرْضِ السَمَاوَاتِ فِي مَنْ يَسْجُدُ وَلِلَهِ:  ۹۴، رعد (اند و كراهت تسليم
 پذيرد دهد؟ مسلماً نه، اما جبراً مي ا هيچ موجودي به مرگ و صيد شدنش رضايت ميچگونه است؟ آي
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از آسمان ( اي اليه)فرمان پيدايش داديم و به هر  ۹۴را در دو مرحله به صورت هفت آسمان( شكل)پس آن توده گازي 
در برابر اجرام )حفاظتي ( عاملي)هائي بياراستيم و  نورافشانيرا با ( تر به زمين نزديك)تر  نقش آنرا وحي كرديم؛ و ما آسمان پائين

 .ابر قدرت بسيار دانا( نظام بخشيدن خداي)اين است تقدير  ۹۴.قرار داديم( هاي مخل حيات زميني و اشعه

 .دهم بيم مي( را نابود ساختآنها  كه)اي همانند صاعقه عاد و ثمود  روي گرداندند، بگو شما را به صاعقه( هياز آيات ال)اگر 

به سراغشان آمدند كه جز خداي يكتا ( هاي پيشين، با اين پيام نسل)و از پس آنها ( معاصر خودشان)آنگاه كه رسوالني از پيش رو 
به اين )كرد، پس  نازل مي( خوداز طرف )خواست، حتما فرشتگاني  اگر پروردگار ما مي: گفتند( اما در انكار رسالت آنها)نپرستيد، 

 .منكريم( تان رسالت)ايد  ما به آنچه بر آن فرستاده شده( دليل

اند آن خدائي  ؟ آيا نديده!تر از ما كيست نيرومند: گفتند( با تكبر)عاد، آنها به ناحق در زمين بزرگي طلبيدند و ( قوم)و اما 
 .كردند هاي ما را لجبازانه انكار مي انهآنها يكسره نش(  با اين غرور)تر از آنهاست و  كه آنها را آفريده است همو نيرومند

شان  نمائي به رغم عزت)باري را  تندبادي سرد و سخت در روزهائي شوم فرستاديم تا عذاب ذلتبر آنها ( در بازتاب اعمالشان)پس 

 .بارتر است و ياري هم نخواهند شد و مسلماً عذاب آخرت ذلت. بر آنها بچشانيم( در دنيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي  دهد منظور از طبقات جو فراز زمين است نه آسمان سخن از هفت آسمان نُه بار در قرآن تكرار شده است كه به وضوح نشان مي - ۹۴
هاي متعددي از عناصر مختلف و با تراكم  دهد كه آسمان روي زمين را اليه شناسي نيز نشان مي دانش جوّ(. ها ها و ستاره كهكشان)فوقاني 

اين طبقات را بر حسب معيارهاي مختلف . كنند آور براي ادامه حيات زميني ايفا مي ده است كه هر كدام نقشي حيرتمتفاوت تشكيل دا
بندي  تقسيم. تروپوسفر، تروپوپوز، استراتوسفر، استراتوپوز، مزوسفر، ترموسفر، اگزوسفر: از جمله. اند هاي گوناگون كرده نامگذاري

(. طبقه مغناطيسي)، مگنتوسفر (جدا جدا)، هتروسفر (مخلوط يكسان)هوموسفر : مثل. اند نده آن كردهده ديگري نيز بر اساس اجزاء تشكيل
دهد ماهيت و مكانيسم هر يك از اين طبقات مختلف است و چه بسا عدد هفت هم نماد كثرت باشد  يدر هر حال اين تقسيمات نشان م

 (نوشته آقاي دكتر كريم رستگار مراجعه كنيد« هفت آسمان»براي شناخت بيشتر به كتاب ) (.واهلل اعلم)

طبقه زيرين اتمسفر است كه طي فرآيند تفكيك نوري شيميائي، از اكسيژن ملكولي، اكسيژن اتمي ( سماء الدنيا)تر  منظور از آسمان پائين - ۹۴
موجود در اتمسفر با جذب مقادير زيادي اكسيژن و ازن . آورند شود كه در شرايطي اين دو با هم تركيب شده و اُزُن را پديد مي حاصل مي

هاي آن به صورت ميلياردها چراغ پديده  ها و اتم وراء بنفش، از نفوذ آن به زمين و هالك جانداران جلوگيري كرده و ملكول اشعه ما
 ←ها تبديل لو ستارهآورند كه آسمان را از حالت تاريكي مطلق به آسمان زيباي مخمل مانند شبانه با تأل تابش شبانه را به وجود مي
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اطر دستاورد اعمالشان ترجيح دادند و به خ ۹۸هدايت كرديم، ولي كوري را بر هدايت( نيز)ثمود، آنها را ( قوم)و اما 
 .اي فرا گرفت كننده آنها را صاعقه عذاب خوار

 .كردند نجات داديم مي( از گناه)داري  و ما كساني را كه ايمان آورده و خويشتن

 .خواهند بود( بازداشت و ناتوان از فرار) ۹۱شوند، تحت الحفظ يگردآور( دوزخ اعمالشان)آتش  يكه دشمنان خدا به سو يروز

  ۹۶دهند يم يبر ضدّشان گواه كردند، يم( يدر زندگ)شان به آنچه  ها و پوست رسند، گوشها و چشم تا چون به دوزخ

 يهمان خدائ: دهند ي؟ پاسخ م!ديما شهادت داد هيعل( و چگونه)شما چرا : نديبه پوست خود گو( يدشمنان خدا با كمال شگفت)و 
بار  نينخست يكه او شما را برا يدر حال( تعجب است يپس چه جا) ۹۲واداشته يائيبه گو زيرا ن كرده، ما ايرا گو زيكه همه چ

 .ديشو يم ازگرداندهاو ب يبه سو( گريبار د)و  دهيآفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاقد )ها ثابت  اين طبقه از جوّ است كه چنين زيبائي قابل مشاهده است، در طبقات فوقاني، آسمان كامال سياه و ستارهتنها در . كند مي →
 (.۹۸حجر )به تعبير قرآن زيبائي آسمان فقط از ديد ناظران زميني قابل مشاهده است . هستند( چشمك زدن

دهد نپذيرفتن هدايت، منجر به كوري دل و  اين تقابل نشان مي. رار داده استدر اينجا در مقابل كوري، به جاي بينايي، هدايت را ق - ۹۸
 .گردد محروميت از بصيرت مي

 «وزعونيفهم »جمله . نديگو يم« وَزَعَه» زيبازدارنده ن يروهايو ن سيبه پل. داشتن و مانع شدن است باز يبه معنا« وَزَعَ» شهياز ر «وزعوني» - ۹۱
 (.۹۱نمل )از خدمت فرار كنند آمده است  توانستند يهم كه تحت كنترل و انضباط بوده و نم مانيحضرت سل انيهدرباره سپا ناًيدر قرآن ع

 هيآ)آنها سخن گفته، در سوره نور  هيستمگران عل( ابزار شناخت و احساس)سوره از شهادت دادن گوش و چشم و پوست بدن  نيدر ا - ۹۶
 .از سخن گفتن زبان و شهادت پاها( ۸۴ هيآ) نياسيو در سوره ( يو رفتار يابزار گفتار)ها و پاها  از شهادت زبان و دست( ۹۴

است و  يوصف حال آنها وجود ،يالفاظ است و نه شهادت گوش و چشم و دست و پا زبان قيها از طر است نه سخن گفتن زبان يهيبد - ۹۲
 .كند يلوه ماعضا ج نيا يها شان در تك تك سلول در ظهور و بروز اعمال گذشته
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دهد و نه  يشما گواه هيتان عل گوش( يروز) نكهياز ا دينبود( از گناه زيپره يبه سپر تقوا)و شما هرگز درصدد پوشاندن خود 
خدا  ديپنداشت يم نانيكه با اطم ليدل نيبه ا( چرا؟. دياز اندام خود در ارتكاب گناه نبود كيچيمراقب ه)تان  تان و نه از پوست از چشم

 !داند ينم ديكن يم( در پنهان)از آنچه را  ياريبس

 .ديشد انكارانيمنحرفتان ساخت و سرانجام از ز( نشيب نيو هم) ۹۱شما نسبت به پروردگارتان( باطل)بود پندار  نيچن

آنهاست و اگر هم ( يشگيهم) گاهيدوزخ جا( رايندارد، ز شان يدر رهائ يريتأث) ۹۹كنند يبائياگر شك( از گناه يا نهيشيپ نيبا چن)پس 
 .شدگان نخواهند بود رفتهيكنند، از پذ يعذرخواه

جلوه  كويشان را ن حاضر و گذشته( اعمال جينتا)آنها  يكه برا ۹۹ميگرد آورد رامونشانيپ( ايدن يزندگ در) ينانيو ما همنش
در ) يفرمان اله( بيترت نيپرداختند و به ا دشانيو تمج فيو هشدار به عواقب اعمال گذشته، به تعر يناپسند كنون يانتقاد از عملكردها يبه جا) ۹۳دادند

 .بازنده بودند ديترد يآنها ب افت،يتحقق ( و آشنا بيغر)از جن و انس  يهائ اُمت( يآنها به سرنوشت دوزخ وستنيو پ تمگرانعذاب س

 .ديتا بر آنها غلبه كن ۹۴ديسر و صدا و جنجال به راه انداز( هنگام قرائت )بل  د،يقرآن گوش فرا نده نيبه ا: و كافران گفتند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قلم نياز هم «يبد خداشناس»ك به نوشته -ن. ستا زيآم شرك «يبد خداشناس»از  يداشتن نسبت به خدا ناش يشرپندار باطل و ب - ۹۱

نه موقت و گذرا، بلكه  بتيمص ياما وقت اورد،يدهد و آرامش ب نيآالم را تسك تواند يم ،يائيدن يها بتيصبر و مقاومت در برابر مص - ۹۹
اصْلَوْهَا )است  كسانيسوره طور، هر دو حالت  ۹۸ هيبه مصداق آ. كند ينم يتفاوت يصبر يباشد، صبر و ب يكس يابد گاهيو جا يدائم

 (.لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ وْفَاصْبِرُوا أَ

واژه  نيا كند، يم يبر كس يزيشكافتن مانع و محافظ است و داللت بر مسلط كردن چ ايشكافته شدن  يبه معنا ،«ضَيقـَ» شهياز ر «ضنايق» - ۹۹
را كه پوسته محافظ او در  يو حدود اله ميكه حر يبتوان گفت كس ديشا هيتشب نياز ا. شود يگفته م زيبه پوست سفت و محكم تخم مرغ ن

نور حق  دنيكه مانع د كنند ياش م و همچون پوسته تخم مرغ احاطه رنديگ يگِرد او را م يصفتان طانيش شكافد، ياست م طانيبرابر ش
سوره زخرف آمده است كه هر  ۳۸ هيدر آ. كند يشخص را محاصره م يطانيش يا و شكافته شد، پوسته دهيدر يپوسته اله يوقت. شود يم

 .كه همواره با او خواهد بود ميگمار يبر او م يطانيش بد،برتا يرحمان رو يخدا اديكس از 

اشاره به « مَا خَلْفَهُمْ»و  نده،يراحت و رفاه آ يها اشاره به وعده« مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» مهي، ن«مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ»: در جمله رسد يبه نظر م - ۹۳
 (.واهلل اعلم)باشد  يكار تبه يبودن از عوارض و عواقب بعد منيا

 شياخالل در استماع و ممانعت از گرا جاديا يبرا ،يسخنران كيفرستادن وسط  تيپارازهمهمه و سر و صدا راه انداختن و به اصطالح  - ۹۴
تا مورد رحمت قرار  ديو سكوت كن ديكتاب گوش فرا ده نيدر قرآن آمده است كه به هنگام قرائت ا. باشد يم ندهيبه گو نيمستمع

كه در روزگار ما به  يكسان ديد ديبا. كردند يكه كافران كامال برعكس عمل م شود يسوره نشان داده م نيدر ا ماا( ۹۱۴اعراف ) ديريگ
 ؟!به كفر اي ترند كيبه اسالم نزد كنند، يو اخالل م زنند يرا به هم م گرانيجلسات د تيو دفاع از وال نينام د
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كه  يعمل نيبدتر( اريمع)آنها را به  ديترد يو ب ميچشان يسخت م يما مسلماً كافران را عذاب( ها توطئه نيا فريبه ك)پس 
 .ميكن يمجازات م كردند يم

انكار  ياست در ازا يفريك( نيا) ،يابد يا در آن خانه شانراستيا( آنهم نه موقت، بلكه! )دشمنان خدا؛ آتش فرياست ك نيا
 !ما يها نسبت به نشانه( ايدر دن)آگاهانه مستمرشان 

را كـه موجـب   ( و آشـنا  بـه يغر)جـن و انـس   از يپروردگارا، كسـان : نديگو(از گروه سر سپردگان به سران ستمگر، در دوزخ)و كافران  

 ۹۴.گردند ها نيتر لياز ذل( يائيبرخالف عزت و شوكت دن)تا  ميپا لگدكوبشان كن ريمان ده تا ز ما شدند، نشان يگمراه

زر و زور و  يها نه ارباب)ما خداست  اريصاحب اخت ۹۸اعالم كردند( ها شجاعانه در برابر طاغوت)كه  يكسان ديترد يب( و در جهت مقابل)

 يمثبت هست يروهايدر پرتو ن) ۹۱شوند ي، فرشتگان دائماً بر آنها نازل م(منحرف نشدند ديتوح ريدر مس) دندي، سپس استقامت ورز(ريتزو

 .ديشد يكه وعده داده م يبه بهشت ديابيو بشارت  ۹۶دينشو نيو اندوهگ دينترس:( كه شوند يالقاء م نيو چن رنديگ يم قرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها  سپردگان به قدرت كرده است تا سر انيرا قرآن به كرات ب شدگان يروينسبت به پ كنندگان يرويپ هياز ناح يزاريانزجار و ب نيابراز چن - ۹۴
 ونسي؛ ۶۶تا  ۶۴نحل : از جمله. اربابان خود را لعنت خواهند كرد ،يامروز يها تملق يچشم و گوش بسته بدانند، فردا به جا نيو مقلد

تا  ۸۹؛ قصص ۴۲تا  ۴۱ ني؛ مؤمن۳۳تا  ۳۹سبا  ؛۹۹و  ۹۹ مي؛ ابراه۸۶تا  ۸۸؛ احزاب ۸۴تا  ۴۶؛ ص ۹۸۱و  ۹۸۸؛ بقره ۳۶و  ۳۱ عراف؛ ا۹۶
 .۳۱تا  ۹۱؛ ق ۳۲تا  ۳۸؛ زخرف ۳۴تا  ۹۳؛ صافات ۱۴

 .و آرمان است دهيعق حيو ابراز صر ياسيبلكه اعالم موضع س ست،ين يگفتن عاد نجايدر ا« قالوا» - ۹۸

 يها كه با انكار ارباب يبه صراحت قرآن، مجاهدان. گردد يو بهشت منحصر نم امتيدر ق ايبه هنگام جان دادن  انيامداد فرشتگان به آدم - ۹۱
. اند ترس و اندوه بر دشمنان غلبه كرده ختنيخدا پناه برده و استقامت كردند، مشمول امداد مالئك قرار گرفته و با فرو ر تيبه وال يائيدن

و  ۲؛ انفال ۹۹۴و  ۹۹۴عمران  آل) ميا آن خوانده رير و احد و خندق و غبد يها را هم در جنگ« هُتَتَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ»: فعل مضارع تحقق
از  شان رسچگونه ت ورزند، يو به نظامات مستكبرانه آنان كفر م كنند يزمانه اجتناب م يها كه از طاغوت يكسان مينيب يو هم امروز م( ۹۹

 .كند يشان را زائل م و هراس و حزن و غصه ميب يو بشارت اله زدير يزندان و شكنجه و اعدام فرو م

، اشاره به دو عامل مهم و (حزنونيو ال هم  هميال خوفٌ عل: بار در جمله ۹۹)بار در قرآن تكرار شده  ۹۸كه « خوف و حزن» بيترك - ۹۶
و حزن و غصه از  يروان يروح يبه جسم و جان است، دوم يبيترس از مرگ و هر آس يدارد؛ اول يو عملكرد آدم ها زهيدر انگ گذار ريتأث

 يبن هيدو زاو نياز هم زين سيو ابل كند ياشباع م نيرا با وعده به مؤمن ازيدو ن نيقرآن دائماً ا. است گريد يها يا برخورداريدست دادن مال 
 (.۹۹۱طه ) دهد يم بيفر( يابد يبرخوردار) يو مُلك كهنه نشدن( ديجاو يزندگ)شجره خلد  ةآدم را با وعد
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 يشماست در بهشت هر آنچه دلتان بخواهد و برا يو برا ميو آخرت هست ايشما در دن( يسرپرستان حام)ما دوستان 
 .ديشماست در آنجا هر آنچه طلب كن

 .بخشنده و مهربان( دگاريآفر)است از ( در دسترس شما يا نازل شده) شكشيپ( نعمات نيهمه ا)

به ) شدگان ميمن از تسل ديكند و گو ستهيو عمل شا ديخدا دعوت نما ياست كه به سو يتر از كس نكوگفتار يچه كس

 (.از خود شروع كند و آغازگر اصالح باشد)هستم ( دعوت نيا

تو و او  انيآن كس كه م( ديد يخواه)صورت  نيدفاع كن، در ا( از خود) وهيش نيتو به بهتر ست؛يبرابر ن يو بد يكين
 ۹۲.گردد يميكرم و صم يبوده، همچون دوست يدشمن

ورزند و  يبائيشك( گرانيد ستيدر برابر گفتار و رفتار ناشا)كه  يمگر كسان رسند، ينم( از حلم و قدرت تسلط بر نفس) يمقام نيو به چن
 (.يمانيا تيو كسب شخص يدر خودساز قياز توف) ميعظمگر دارندگان بهره  رسند، ينم يمقام نيبه چن

 .داناست يشنوا تو را فرا گرفت، به خدا پناه ببر كه مسلماً او بس( در انتقام و مقابله) يكيتحر طانيو هر گاه از جانب ش

و نه در  ديبه سجده افت ديو ماه است، پس نه در برابر خورش ديشب و روز و خورش( نظام)او ( تيربوب) يها و از جمله نشانه
 .است دهيآفر راكه آنها  ۳۱دياو سجده كن يبرا ديپرست ي، بلكه اگر تنها خدا را م(و مخلوقند ضيواسطه ف نهايهمه ا)برابر ماه 

۩ 

 .او مشغولند ۳۹حيبه تسب يشبانه روز بدون خستگ نديكه نزد خدا( يفرشتگان)آنها  دنديتكبر ورز( از سجده)پس اگر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۴۴، و قصص ۹۹، رعد ۲۸ نيمؤمن: افتي ديخواه زين اتيآ نيرا در ا يا هيتوص نيمشابه چن - ۹۲

و در خدمت  ياله نيشدن به قوان ميخدا، همان تسل يسجده همه موجودات جهان برا. ستيرساندن ن نيمنظور از سجده، تنها سر به زم - ۳۱
  .كند يم نيچن يو آگاه اريمگر انسان كه با اخت ،دگارنديسجده كننده آفر ينيهمه موجودات به صورت تكو. بودن است نشينظام آفر

 .است يبخش در جهان هست نقش مثبت و تكامل يفايفرشتگان، ا يمدائ حيمنظور از تسب - ۳۹



 

  (۳۳)فصّلت   سوره    086
 

بيني، اما همين كه باران بر آن بباريم، به  حركت مي الهي اين است كه زمين را خشك و بي( ربوبيت)هاي  از جمله نشانه
مسلماً او بر . كننده مردگان نيز هست ترديد زنده كند، بي را زنده مي( مرده)جنبش و رويش درآيد؛ آن كسي كه زمين 

 .است( نظم گذار)هر چيزي قدير 

نقش پروردگار يكتا را انكار و آن را به نيروهاي طبيعت و ماده يا معبودهاي )رايند گ هاي ما به انحراف مي نشانه( باره)مسلماً آنهائي كه در

( انكارِ سر رشته نظامات عالم)كسي كه در آتش ( سرنوشت)پس آيا . بر ما پوشيده نيست( شان دهند، كجروي خيالي نسبت مي
اينك در دنياي )آيد؟  مي( به پيشگاه پروردگار)اب ايمن از عذ( با عملكردي)شود بهتر است يا كسي كه در روز قيامت  افكنده مي

 .كنيد بيناست ترديد بر آنچه مي خواهيد بكنيد كه او بي هر آنچه مي( خودتان

همان سرنوشت منكران پيامبران )آنگاه كه بر ايشان عرضه گرديد، انكار ورزيدند  ۳۹بخش بيداري( كتاب)مسماً كساني كه به اين 

 ۳۳.ناپذير است ، در حالي كه قرآن كتابي ابطال(پيشين را خواهند داشت

( شود، چرا كه هرگز مغلوب نظام هدايتي برتري نشده و نمي)يابد  بر آن ره نمي( گذشته تاكنون)و نه از پس ( حال و آينده)و باطلي از پيش ر
 (.مطلق)ي حكيم ستوده (اخد)اي است از سوي  نازل شده

نسبت به )گويند و البته پروردگارت داراي مغفرت  گفته شد نمي( از انكار و استهزاء)به تو چيزي جز آنچه به پيامبران گذشته 

 .است( براي منكران)و هم داراي كيفر دردناك ( كنندگان بازگشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم امبر اسيبر پكه است  يداريو ب يهمان حضور ذهن، آگاه« ذكر»د كه يتوان فهم يكه مقابل ذكر است، م( يفراموش)« انينس» ةاز واژ - ۳۹
 .دار كردنش از خواب غفلتيو ب يآدم يجو به فطرت خدا يادآوري، به اعتبار نقش آن در تذكر و است نازل شده( امبرانير پيو سا)

ن يشود، به ا يگفته م« زيعز»ز ين و پادشاهان نيبه سالط. است يو تن ندادن به خوار يت كه در برابر ذلت قرار دارد، همان سربلندعزّ - ۳۳
( به صورت معرفه و نكره)ز جمعاً ينام عز. شوند ير تصور ميست و شكست ناپذيدست آنها ن يشان باال نيدر سرزم يدست قدرت اعتبار كه

؛ ۶۶، ۱۶، ۴۹، ۳۱وسف ي)بار عنوان فرعون مصر  ۴، (يابر قدرت عالم هست)بار آن به عنوان صفت خدا  ۶۱بار در قرآن تكرار شده كه  ۲۲
كبار دست ي( ۹۱، فاطر ۹۱م ي، ابراه۹۹۶توبه )ر يناپذ سخت و تحمل يبار به معنا ۳، (۹م ي، ابراه۸سبا ) يط الهبار صفت صرا ۹( ۴۲و دخان 

كتاب مجموعه  يمعنا. اطالق شده يز به كتاب الهياست كه صفت عز ين سوره تنها مورديا ۴۹ه يآ. آمده است( ۲۹هود )برتر داشتن 
 .كند يان ميابد ب ير بودن آن را براين، ابطال ناپذين قوانياز بودن ياست و عز ينيو تكو يعين تشريقوان
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حتماً  ۳۴داديم قرار مي( ن فلسفي، علمي و كالميهمچون متو)را متني خواندني به زباني گنگ و غير فصيح ( ذكر)اگر آن 
؟ (!نازل شده است)زبان فصيح ( مردماني با)پيچيده و مبهم براي ( كتابي)گفتند چرا آياتش واضح و روشن نيست، آيا  مي

( اما) و. است( هاي روح آدمي براي بيماري)و شفائي ( به سوي سعادت)اين كتاب براي كساني كه ايمان آورند، راهبري :بگو
قرآن بر آنها ( حقايق)و  ۳۴سنگيني است( براي فهم آن)شان  هاي در گوش( به اين دليل است كه)آورند  كساني كه ايمان نمي

 !زنند از مكاني دور صدا مي( گوئي)، آنها را (چشم بصيرت ندارند)نمايد  ناديدني مي

اختيار آزاد )اي  اختالف پديد آمد و اگر نبود كلمه( اسرائيل نيز ميان بني)داديم، پس در آن ( تورات)كتاب ( نيز)همانا به موسي 

و )شان داوري  پيشي گرفته، قطعاً ميان( بر قانون علت و معلولي و بازتاب فوري اعمال سوء)گارت از جانب پرورد( انسان در مهلت عمر كه

 .يكسره در شكي منفي هستند ۳۸شد ولي آنها در مورد آن مي( درنگ حكم عذاب صادر بي

كننده به  شايسته كند، به سود خويش كرده و هر كه بد كند، به زيان خويش كرده و پروردگارت ستم يهر كه كار
 .بندگان نيست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را همان زبان اعراب معاصر  يعرب ةر عرب، و واژيگان غيرا زبان همسا« يعجم» ةده است، واژين قلم ديكه ا يمترجمان قرآن، تا جائ - ۳۴
اتش واضح يچرا آ»: نكهيم، نه ايفهم يرا نم ير عربيما اصال زبان غ: گفتند ين بود، منكران ميگر چنكه ا ياند، در حال امبر ترجمه كردهيپ
نجا سخن از فصاحت يم كه در ايابي يم، درميتوجه كن( گنگ و روشن) يو عرب يكلمات عجم يا شهيو ر ياصل ي؟ اما اگر به معنا«ستين

 .گانهيو ب يخودسه دو زبان يان است، نه مقايدر م يو بالغت و روان

 .ن سوره آمده استيهم ۴ه يد سخن خود منكران است كه در آيين تأيا - ۳۴

، «منه»ر يتر به ضم كينه نزديقر يت داشته است، ولين امر واقعياند، هر چند ا ت قرآن گرفتهيمترجمان شك منكران را نسبت به حقان - ۳۸
گرفته و آن را در عمر  يشيپ يدر مهلت عمر است كه بر قانون علت و معلولار يل موهبت اختيق بازتاب اعمال به دلين مسئله تعويهم
 يالعمل افتد و خدا عكس ينم يچ اتفاقيشان ه يو مفاسد اخالق يپرست نند به رغم بتيب ينكه مياما كافران از ا. كند يم يخنث( موقتاً) يائيدن

ن كه يد از ايكسره در شك و ترديا يگذارند و  يد خدا مييرا به حساب تأا آن ي، يائيسه با عملكرد قدرتمندان دنيدهد، در مقا ينشان نم
 .مانند يم يدر كار باشد باق يگر حساب
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اي باردار نشود و  اش بيرون نيايد و هيچ ماده اي از پوسته و هيچ ميوه( وقوع قيامت)منحصر به اوست آگاهي ِ از ساعت 
و  ۳۱(.ن فرآيند توليد ميوه در عالم گياهان و تولد موجود زنده در عالم حيوانات تحت نظر خداستپديده قيامت نيز همچو)نزايد مگر به آگاهي او 

آشكارا : ؟ گويند(آيند تان نمي ، چرا به ياري...پنداشتيد كه مي)كجايند آن شركاي من : دهند كه را ندا مي( مشركين)روزي كه آنها 
 (.كنيم هيچ ياوري مشاهده نمي)ما نيست هيچ شاهدي ميان  ۳۶كنيم اعالم مي( با صداي بلند)

شود و  شان گم مي از دست( همچون سراب)خواندند،  مي( از باورهاي ذهني خود در تكيه به معبودان خيالي براي رفع بال يا جلب حاجت)آنچه 
 .براي آنان نيست( از كيفر اعمال زشت)يابند كه هيچ گريزي  در مي( قيامت در)

 .گردد مياگر شرّي به او رسد، مأيوس و نوميد ( لي)شود و خسته نمي( منافع مادي)آدمي در طلب كردن خير 

اين حق من : گويد( متكبرانه)گيرش شده، رحمتي از جانب خويش بچشانيم،  و اگر او را پس از پريشان حالي كه دامن
ده به سوي پروردگارم بازگردان( به فرض هم)كنم قيامتي بپا شود و اگر  و گمان هم نمي( با تالش و همت خود به آن رسيدم)است 

ترديد منكران  بي( برخالف چنين پندارهاي باطلي) ۳۲ .وضعيتي نيكو خواهم داشت( هاي مادي دنيائي همچون برتري)شدم، مسلماً نزد او 
 .ترديد از عذاب سختي به آنان خواهيم چشاند آنچه كردند آگاه خواهيم كرد و بي( حقيقت)را به 

( برعكس)كند و  شانه خالي مي( از شكر نعمت)گرداند و  روي مي( از شناخت منعم)هر گاه به انسان نعمتي عطا كنيم، ( اصوال)و 
 !دارد( به پروردگار در چنته)عرضه دعاهائي فراوان براي ( در اينصورت) ۴۱اگر شرّي با او تماس پيدا كند،

تر از كنيد؟ كيست گمراه از جانب خدا باشد، و با اين حال شما انكارش مي( قرآن)ايد كه اگر  آيا هيچ انديشيده: بگو
 ۴۹باشد؟( از حقيقت)گرانه بس دوري  ، در جدائي ستيزه(به حق)آن كه به جاي پيوستن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يز وقتين در رحم مادر نيجن. افتد يشود و با سُست شدن بند اتصال، ناگهان جدا شده و فرو م ين ميبر شاخ درخت برسد، سنگ يوه وقتيم - ۳۱
و به ( ثقلت) ينياز سنگ يمان مادر ناشيامت را همچون زايمان قيقرآن زا. رسد يشد، زمان درد و وضع حمل ناگهان فرا م« نيسنگ»

 هًبَغْتَ إِلَا تَأْتِيكُمْ لَا  وَالْأَرْضِ السَمَاوَاتِ فِي ثَقُلَتْ  - ۹۶۱اعراف : ف كرده استيتوص يصورت ناگهان

اعالم آشكار  يهمواره در قرآن به معنا« اَذّن» يفعل متعدّ. بلند است يبا صدا ي، اعالم كردن«مؤذّن»در نماز و « اذان»شه با يهمر« اذنـّاك» - ۳۶
 (.۴۱، و فصلت ۱م ي، ابراه۹۱، حج ۱۱وسف ي، ۹۸۱و  ۴۴اعراف )آمده است 

 .دهد ين نگاه را نشان ميا يشتريطلب، به وضوح ب ك آخرتيطلب و  ايك دني يسوره كهف در نقل گفتگوها ۴۴تا  ۳۹ات يآ - ۳۲

 .است يك تماس سطحيندهِ انكار حق، در حد يقب آدر برابر عوا يائيدهد مشكالت دن ينشان م« الشَرُ مَسَهُ» ةجمل - ۴۱

 .است( لينه منطق و دل) ياز دشمن يناش يشقاق، همان شقه شدن و تفرقه و جدائ - ۴۹
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خودشان به آنها نشان خواهيم داد، تا بر آنها ( وجود)و در ( گوناگون جهان هستي)هاي خود را در آفاق  ما به زودي نشانه
حاضر و )كه او بر همه چيز گواه ( همين)پروردگار تو ( براي درك)كند  آيا كفايت نمي. آشكار گردد كه قرآن حق است

 ۴۹است؟( بيناناظر و 

 ۴۴.آگاه باش كه او بر همه چيز احاطه دارد ۴۳آگاه باش كه آنها از لقاي پروردگارشان در ترديداند،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت كه يت كننده باشد؟ اگر به مفهوم ربوبيد كفايل باين دليت دارد و چرا هميق ربوبيبا تصد ي، چه ارتباطيزيد بودن خدا بر هر چيشه - ۴۹
، (ديشه يمعنا) ينقطع او در همه هستي و ال ير و حضور دائميبت مديم، عدم غياست توجه كن يبخش و نظام يگ دت و گرداننيريهمان مد

 .شود ياداره نم يدارد و تصادف ياست كه جهان ارباب يلين دليتر يهيبد

تواند  ياند، اما م امت گفتهيدر روز قن مالقات ربّ يلقاء ربّ را مفسر. است يربوب يد در لقاين ترديقرآن، هم يمشكل آنها در ناباور - ۴۳
 .باشد( ايدر دن)خودشان با خدا  يا لقاء و امكان ارتباط قلبي( مسئله نبوت)امبر با ربّ يپ يلقا

آموز در هر  همچنان كه دانش. برقرار كرد( مالقات)ست كه نتوان با او ارتباط يدهد دور ن يز احاطه داشت، نشان ميبر همه چ يكس يوقت - ۴۴
از  يا مرتبه( ، لقاءي، تالقيتلق)خواند، به درك و فهم و مالقات  يكه از كتاب م يا دهد و در هر كلمه يكه به معلم گوش فرا م يا هلحظ

 .به پروردگار است يآدم يوند دائميك شدن و پين نزديهم( لِقاءِ رَبِهِم) يلقاء ربوب. شود يعلم نائل م

 



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 حاء ميم

 ۹.قاف ن،يس ن،يع

 .كند يم يوح ۹كه قبل از تو بودند( يامبرانيپ) يگونه خداوندِ فرادستِ فرزانه به تو و كسان نيبد

 .ميبلند مرتبه عظ ارياست، فقط از آن ِ اوست و هموست بس نيها و زم آسمانهر آنچه در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي است كه در اين مجموعه، و در كل قرآن،  معروف شده است، سوره شوري تنها سوره« حواميم»هاي  اي كه به سوره سوره ۸در ميان  - ۹
آنچنانكه قبال گفته شد، اشاره به رحمت « حم». باشد و دو آيه به اين حروف اختصاص داده شده است داراي دو حروف مقطعه مستقل مي

ارتباط « س»حرف ؛ (كه فقط حروف مقطعه آن داراي چنين حرفي است)ارتباط اين سوره با سوره مريم « ع»حرف . و حكمت الهي دارد
براي توضيحات بيشتر به نوشته . سازد برقرار مي( ۴۱سوره )« ق»ارتباط آن را با سوره « ق»؛ و حرف ۹۶، و ۹۱، ۹۸، ۹۲هاي  آن را با سوره

 .از اين قلم مراجعه نمائيد« حروف مقطعه قرآن»

در قرآن آمده . كند يغير متعارف داللت م يا ل پيام به شيوهسخن گفتن و انتقا يبار در قرآن تكرار شده است، به نوع ۱۶كه « يوح» ةكلم - ۹
از سخن گفتن شده بود، از طريق ايما و اشاره با  يدچار لكنت زبان و ناتوان يكه با مالقات فرشتگان و بشارت تولد يحي (ع)است، زكريا

ناميده است،  يرا قرآن وح يچنين حالت( ۹۹مريم )خدا كرد  يحركات دست و پا مردم را از محراب عبادت توصيه به تسبيح شبانه روز
و توطئه گرانه شيطان صفتان عليه پيامبران را نيز، كه غير صريح و  يسخن گفتن پنهان. ديگر به شيوه غير متعارف يها به انسان يانسان يوح

 (۹۹۹و  ۹۹۹انعام )ناميده است  يمنافقانه است، قرآن وح
، و (۹۹۹مائده ) ي، حواريون حضرت عيس(۴زلزال )، زمين (۹۹فصلت )، طبقات جوّ زمين (۸۶نحل )به زنبور عسل خدا عالوه بر پيامبران، 

 .كرده است ينيز وح( ۹۸۱اعراف ) يمادر موس
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 شيبه ستا كسرهي( شيخو ينقش مثبت و اصالح يفايبا ا)و فرشتگان  ۳ها از فراز خود بشكافند است آسمان كينزد
( ها يدياز پل) يو پاك شيطلب پاال( يشان در خدمت رشد و كمال آدم با امداد) انينيزم يمشغولند و برا حيپروردگارشان به تسب

 .است( بر مؤمنان)گستر  بخشندهِ رحمت اريكه مسلماً خدا همان بس ديآگاه باش ۴كنند، يم

كار آنها به ) يستيآنها ن ليآنهاست و تو وك( حساب) ۴خدا نگه دارنده( همان) نند،يگز يبر م يائيخدا اول ريكه به غ يو كسان

 ۸(.تو سپرده نشده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها از فراز آنها سخن گفته است، از معضالت پيچيده قرآني است كه اقوال مختلفي در تفسير  سرآغاز اين آيه كه از شكافته شدن آسمان - ۳
سوره مريم، اين فروپاشي را ناشي از گفتار ناهنجار مشركان در قائل شدن فرزند  ۲۹و  ۲۱ناد به آيات آن گفته شده است؛ از جمله با است

. اند برخي نيز در ارتباط با آيات قبلي و محور اصلي سوره، اين شكافتن را ناشي از مهابت و عظمت وحي دانسته. اند براي خدا شمرده
مطابق نظريه معروف به مه . باشد انبساط عمومي جهان و گسترش گيتي از فراز خود مي احتمال ديگري نيز وجود دارد كه مرتبط با اصل

جهان با انفجاري عظيم از يك نقطه آغاز شد و در شكل شيپور مانند توسعه خود، همچنان از فراز خويش در حال  ،(Bing Bang)بانگ 
 . و شكافتن پرده عدم و آفرينش جديد است« انفطار»

« بدع»مفهوم ساختن و در كلمه « خلق»اگر در كلمه . هاست بار آن درباره آفرينش آسمان ۹۳بار در قرآن تكرار شده كه  ۹۱« فطر»كلمه 
، شكافتن عدم با ايجاد مورد نظر است و اين جريان كه از نظر «فَطــَرَ»ها موجود است، در كلمه  ابتكاري و ابداعي بودن آفرينش آسمان

 (.واهلل اعلم)تر است  چنين برداشتي با توجه به منظر آيات قبلي متناسب. مه داردعلمي مسلم است، همچنان ادا

اي غفران، كه همان پوشاندن و پاك كردن و خنثي  كنند؟ با توجه به معناي ريشه به راستي فرشتگان چگونه براي آدميان طلب آمرزش مي - ۴
ول پاك كردن جهل دانش آموزان و پرورش دادن آنان با تعليم و تربيت رسد همچون معلمان مدرسه كه دائماً مشغ سازي است، به نظر مي

در اين سوره به اجراي اين نقش براي همه زمينيان، و در . هاي مثبت خود چنين نقشي دارند هستند، فرشتگان نيز در مدرسه هستي با انرژي
 .، به اجراي آن براي مؤمنين تصريح كرده است۱سوره محمد آيه 

بار به پيامبر هشدار داده شده، و خود آن رسول نيز تأكيد  ۴در قرآن . هاي نيكوي الهي به معناي محافظ و مراقب بندگان است نامحفيظ از  - ۴
 (۴۶شوري  - ۶۱نساء  - ۹۱۱و  ۹۱۴انعام . )كرده است كه نقش پاسداري و مراقبت از ايمان و عملكرد مردم را ندارد

كفي باهلل »: هاي نيكوي الهي است كه در قرآن با اوصاف ته است بندگان به او توكل كنند، از ناموكيل به معناي كارگزاري كه شايس - ۸
چه وكيل )« نعم الوكيل»، (بار ۳ -او بر هر چيزي وكيل است )« هو علي كل شيء وكيل»، (بار ۸ -خدا در كارگزاري كافي است )« وكيالً
هشدار داده شده و آن رسول نيز آن را به مردم ابالغ فرموده كه پاسدار  (ص)ز به پيامبر بار ني ۱جالب اين كه . تكرار شده است... و( خوبي

 (۴۳فرقان  - ۴۴اسراء  - ۸شوري  - ۴۹زمر  - ۹۱۶يونس  - ۹۱۱و ۸۴انعام )مردم نيست و خدا وكالت بندگان را به او نسپرده است 
برخي پيروان شريعت او از موضع وكالت ملت و پاسداري از عقايد و اعمال الشأنش نداده، اما  اي به پيامبر عظيم شگفتا، خدا چنين اجازه

 !!كنند آنها ادعاي واليت مطلقه مي
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هشدار ( شان نسبت به عواقب سوء اعمال)را  رامونشيو پ ۲تا مردمان مكه ميكرد يبر تو وح ۶يروان ۱يِخواندن( اميپ)سان  نيو بد
در بهشت و  يكه گروه( زيشان در رستاخ و پراكنده دهيگِرد آمدن اجزاء پوس اي امت،يدر صحنه ق انيآدم)۹۱از روز گِرد آمدن( زين)و  يده

 .يده شان ميساكن خواهند شد، ب زاندر آتش سو يگروه

 كه)را  ي، اما كسان(ديبخش يم كساني يسرنوشت) داد يواحد قرار م يا ، همه آنها را به گونه(نظاماتشطبق ) ۹۹خواست ياگر خدا م

  .نخواهد بود ياوريدوست و  چيدر آورد و ستمگران را ه شيطبق نظاماتش در رحمت خو( اند آورده و عمل صالح كرده مانيا

و )ت خود گرفتند، حال آن كه تنها خداست كه دوست و سرپرس( يسرپرست) يخدا را به دوست ريحال، آنان غ نيبا ا

 .قدرت دارد( بنا نهاده يكه در هست يا بنا به قدر و اندازه) يزيو هموست كه بر هر چ كند ياست و همو مردگان را زنده م( كارساز

بر او ( نيبنابرا) ۹۹من است، اريكه صاحب اخت ياست خدائ نيا. با خداست اش يداور د،يا در هر آنچه اختالف كرده
 .گردم ياو باز م يبه سو( يپس از هر خطا و اشتباه)ام و  توكل كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نازل شده، به اعتبار آن كه متني  (ص)، و به آنچه بر پيامبر مكرم اسالم«قـَرَءَ»قرآن در اصل مصدر است، به معني خواندن، از ريشه  ةواژ - ۱
 (.نگاه كنيد ۹۶و  ۹۱به سوره قيامه آيات )شود  خواندني است، قرآن گفته مي

اِعراب گذاري . به معناي گنگ و نامفهوم است« عجمي»نيز وصفي است براي قرآن، به معناي فصيح و روشن كه واژه مقابل آن « عربي» - ۶
 .باشد كلمات نيز براي روشن كردن آنها در تلفظ با حركت گذاري عالمات مي

را به كار برده تا به نقش مركزي و محوري آن در ميان قبايل پراكنده و پايتخت بودن « اُم القري»مكه، عنوان در اينجا به جاي اسم شهر  - ۲
 .آن اشاره كرده باشد

سوره قيامه  ۳به گِرد آمدن مردم در قيامت اطالق شده است، اما در آيه ( بار ۳۱حدود )در قرآن عمدتاً « جمع»درست است كه وصف  - ۹۱
 .ها در قيامت اشاره دارد نيز به جمع شدن اجزاء پوسيده استخوان( عِظَامَهُ نَجْمَعَ أَلَنْ لْإِنْسَانُا أَيَحْسَبُ)

اشتباه شود، اما مشيت خدا همان  يمصطلح در زبان فارس« دلبخواه»شود ممكن است با  يترجمه م« به هر كه خواهد»كه « من يشاء» يمعنا - ۹۹
در مدرسه نيز معلمان هر كس را بخواهند قبول يا ردّ . برد يخود را با آن هماهنگ سازد سود منظامات و قوانين اوست كه هر كس 

 .ها كنند، اما نه به دلخواه، بلكه بر اساس لياقت يم

هاي دنيائي،  ها و شفيع گرفتن آنها در حاجت شان به بُت باور داشتند، ولي با توسل« اهلل»مشركين برحسب آيات فراواني از قرآن، البته به  - ۹۹
هاي دنيائي در امر پروردگار است، عمال  عالم هستي و دوري از شركت دادن ارباب« ارباب»را، كه پناه بردن به « ربوبيت»عمال پايبندي به 

 (.يها و اربابان دنيائ نه فرشتگان، بُت)فرمايد، ارباب من همان اهلل است  در اين آيه پيامبر به مشركين تأكيد مي. كردند نقض مي
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 زين انيخودتان قرار داد، و از چارپا( جنس)از  يشما همسران يبرا( از عدم، كه) نيها و زم آورنده آسمان ديپد( همان)
 .ناستيو او بس شنوا و بس ب ستيهمانند او ن زيچ چيه. سازد يو پراكنده م رينسل شما را تكث( كه) ۹۳د،يآفر يهائ جفت

( متناسب با استعداد و تالش او)را بر هر كه خواهد  يروز( بيترت نيبه ا)تنها به دست اوست؛  نيها و زم آسمان يها نهيگنج ديكل
 .قادر مطلق است( قرار داده يكه در هست يا قدر و اندازه ليبه دل) يزيد، كه او بر هر چتنگ گردان ايگشاده 

كرده بود و همان كه به  هيكه به نوح توص ۹۴را قرار داد ( ياميپ و يا شعبه) يعتيشما شر يبرا( يديواحدِ خالص ِ توح) نياز د
آنچه ( مسلماً)و . ديو در آن فرقه فرقه نشو ديرا برپا دار( يديخالص توح) نيكه د م،يكرد هيتوص يسيو ع يو موس ميابراه

خداست كه هر كه را خواهد ( نحاليبا ا. )گران خواهد آمد شانيبرا ،يخوان يم( دياز توح شان از اهل كتاب در انحراف) نيبر مشرك
 ۹۴.كند يم يرهبر شيخو يبرگردد، به سو( ياز گمراه)و هر كه را  نديگز يبرم شيخو يبه سو( بداند ستهيشا)

 يخبر ياز ب ياختالفشان آگاهانه، نه ناش)حاصل شده بود  شانيفرقه فرقه نشدند، مگر پس از آن كه علم برا( انيحيو مس انيهودي)و آنها 

فرمان ) يا و اگر نبود كلمه. برقرار بود شان انيكه م( يو جاه طلب يقدرت طلب) يخواه ادتيز يبه خاطر خو( ؟!چرا و چگونه! بود

اعمال  يو بازتاب فور يعلت و معلول سميمكانطبق  ،عمر انيپا) نيمع يكه از جانب پروردگارت، تا زمان( عذاب قيدر تعو يسميمهلت و مكان

 هياول يها نسل)كه پس آنها  يكسان نهيو هر آ( شدند يعذاب م) شد يم يداور( درنگ يب) شانيا انيمقدم واقع شده است، م( سوء

 .دنديدر شك و ترد( ديتوح قتيحق)درباره آن ( شدند لينجتورات و ا)وارث كتاب ( از اهل كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۸ست تا چنين نعمتي را، كه در آيه اي وسط اين آيه آمده ا اشاره ضمني به آفرينش چارپايان به صورت ازواج، به شكل جمله معترضه - ۹۳
الظاهر به زوجيت آدمي  علي« فِيهِ يَذْرَؤُكُمْ»و گرنه جمله . جفت آن در خدمت انسان اشاره شده، مورد تأكيد قرار دهد ۶سوره زمر به 

و گسترش آدميان شمرده را رزقي براي رشد ...( شير، گوشت و)مندي از نعمات چارپايان  ، مگر آن كه بهره(نه چهارپايان)گردد  برمي
 باشد؟

( نه شيطان، نه نفس خود)به تصريح قرآن كه بارها در اين كتاب تكرار شده، فقط يك دين خدائي وجود دارد؛ آنهم دين تسليم به خدا  - ۹۴
ا در اصطالح اين شعبات ر. شود هائي از آن جدا مي اي است كه در فواصل مختلف نهرها و شعبه باشد، دين اسالم همچون رودخانه مي

شريعتي براي پيامبر آخرين جاري ساخت همچنانكه قبال « دين واحد»سوره شوري، خداوند از آن  ۶۳طبق آيه . گويند ديني شريعت مي
 .جاري ساخته بود( عليهم السالم)شرايعي براي نوح و ابراهيم و موسي و عيسي 

در مورد آدمي نوعي سامان يافتن نفساني و از . ع كردن اجزاء پراكنده استنوعي جم« جبايت». اجتباء با انتخاب و اصطفي تفاوت دارد - ۹۴
تصفيه و « اصطفي»اما در انتخاب نوعي نخبه گزيني و در . گويند مي« اجتباء»پراكندگي ذهني به هدفي واحد به سوي خدا متوجه شدن را 

 .شود پااليش فهميده مي
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( يديتوح ريغ) اتيكن و از نظر يستادگيا ،يا افتهيدعوت كن و همان گونه كه فرمان ( يديهدف توح) نيا( تحقق) يپس برا
شما  انيم ام افتهيدارم و فرمان  مانيكه خدا نازل كرده ا يهائ بگو من به همه كتاب( وحدت، جاديا يبرا)مكن و  يرويآنان پ
خودتان است،  يما و اعمال شما برا ياعمال ما برا( جهينت)رفتار كنم؛ خدا پروردگار ما و پروردگار شماست،  لتبه عدا

 .اوست يبه سو( همه امور)گِرد خواهد آورد و سرانجام ( يداور يبرا زيدر رستاخ)خدا همه ما را  ست،يما و شما ن انيم يجدال

( بگو و مگو)مجادله  ۹۸(توسط مردم منصف)رش دعوت او يخدا، پس از پذ( ِيكتائي )كه درباره ( از اهل كتاب يا مشركين) يو كسان
 .ش دارنديسخت در پ يشان است و عذابيا يو خشم خدا برا ۹۱ه استيپا يل آنها نزد پروردگارشان بيكنند، دل يم

( قيامت)و تو چه داني؟ شايد ساعت  ۹۶.را( ازوي عدالتتر)ميزان ( همچنين)همان خدائي كه كتاب را به حق نازل كرده و 
 ۹۲.نزديك باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسد نوعي زورگوئي و قصد تحميل  به نظر مياشاره به جدال زباني مشركين و يهوديان با مؤمنين، پس از پذيرش اسالم توسط آنها،  - ۹۸
اي مورد  اي توسط مردم پذيرفته نشده، ارائه دليل و منطق براي ابطال آن امري طبيعي است، اما وقتي عقيده مادامي كه عقيده. انديشه باشد

 .شود ديگران محسوب مي ورزي و دخالت در عقايد اقبال و عنايت آگاهانه مردم قرار گرفت، چنين بگو و مگو و مجادالتي تعصب

 .پايه بودن دليل آنها ظاهرا به خاطر تعصبات قومي و نژادي، نه منطق درست علمي بوده است بي - ۹۱

كند، اوراقي ميان دو جلد است، در حالي كه شكل كتاب گرفتن آنچه بر  براي خواننده امروزي قرآن تداعي مي« كتاب»آنچه از كلمه  - ۹۶
سواد شبه جزيره به ندرت كسي سواد  ميان مردم بيدردر روزگاري كه . ياني پس از رحلت آن بزرگوار بودوحي شده سال (ص)پيامبر

قوانين و نظامات ثبت « كتاب»بنابراين . كردند خواندن داشت، آنچه قرار بود شكل توافق عمومي و قرار و قانون به خود بگيرد، مكتوب مي
اگر معناي . بُعد پيامي است كه بر پيامبر نازل شده است، بُعد دوم آن داوري عادالنه استاين يك . و ضبط شده تشريعي يا تكويني است

در تنها آيه ديگري كه دو كلمه . به معناي ترازوي عدالت در ميان مردم پياده گردد« ميزان»كتاب، مجموعه قوانين باشد، اين قوانين بايد با 
 .شمرده است« قسط»اي براي قيام مردم به  حديد است كه اين دو ركن را وسيله سوره ۹۴كتاب و ميزان با يكديگر آمده است، آيه 

حال كه پيامبر . كنندگان با مؤمنين بايد شناخت ارتباط نزديك بودن قيامت را با نيمه اول سوره بايد با توجه به آيه قبل در ارتباط با جدال - ۹۲
را بر اساس ( ميزان)اول آيه بر كتاب و ميزان اشاره كرده، در نيمه دوم زمان اين داوري اسالم مأمور رفتار عادالنه با اهل كتاب بوده و نيمه 

 سازد مطرح مي( قانون)كتاب 
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اند، از  كنند، و كساني كه ايمان آورده ، زودتر آمدنش را طلب مي(به حالت تمسخر)باور ندارند، ( روز داوري)آنها كه به آن 
 .در گمراهي بسي دور هستند( قيامت)بدان كه منكران ساعت . يقيناً حقيقت دارد دانند كه قيامت اند و مي آن بيمناك

و او بسيار ( بُرد ن را نميشا با انكار آنها روزي)دهد  هر كه را خواهد روزي مي ۹۱خدا به بندگانش لطف دارد،( با وجود اين انكارها)
 .غالب است( برهمه)نيرومند و 

و هر كس كِشت دنيا طلبد . افزائيم ياش م بر كِشته( براي زندگي جاويد كند سرمايه گذاري عمر)هر كس كِشت آخرت خواهد 
 (.چيزي براي آخرت كشت نكرده تا درو كند)ولي در آخرت او را نصيبي نيست  ۹۹دهيم از آنش مي( يك سره به دنبال اهداف مادي باشد)

مكانيسم جدا )فصل  اند؟ و اگر كلمه آنها وضع كرده يموافقت خدا برا شريكاني است كه آئيني بي( براي خدا)آيا آنها را 

بازتاب اعمال زشت، )شد  درنگ كارشان تمام مي نبود، بي( عمر آور اعمال و تعويق آن به خاطر مهلت و مدت ذابكننده و مانع شونده از واكنش ع

 .عذابي دردناك است( در آخرت)ستمگران  و بي ترديد براي( گرفت شان را مي دامن

گيرشان هم خواهد شد و  بيني و اين هراس دامن دستاوردشان سخت در هراس مي( آثار منفي)ستمگران را از ( در آن روز)و 
و برايشان آنچه خواهند ( مستقر شوند)هاي بهشتي  ، كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند، در باغ(در جهت مقابل)

 .اين همان برتري عظيم است. نزد پروردگارشان فراهم است

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترين رفتار و  بار در قرآن آمده است، نظر به جزئيات نياز بندگان و آگاهي از كوچك ۸كه ( از اسماء نيكوي خدا)« لطيف»معناي  - ۹۱
 .هاي روحي رواني انكار آنهاست زمينه

وصف كرده و نشان داده است ( نؤته منها)مند كردن  و كِشت دنيا را با وعده بهره( نزد له)در اين آيه كِشت آخرت را با وعده افزايش  - ۹۹
 .دهد كه، تالش براي آخرت بركت و زيادت دارد، اما تالش براي دنيا، در همان حدّ تالش محصول مي
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هيچ ( رسالتمبراي )بگو من ( اي پيامبر. )ن و نيكوكارش وعده داده استاست كه خدا به بندگان مؤم( سعادتي)اين همان 
هايش در  و هر كس دستاورد نيكوئي داشته باشد، بر نيكوئي ۹۹خواهم پاداشي، جز دوستي در ميان خويشاوندان، نمي

۹۳.است( بندگان احسان)چرا كه خداوند بخشنده و افزايش دهنده ( كنيم پاداشي نكوتر به او عطا مي)افزائيم  آن مي
 

آيات قرآن را از پيش خود بافته و مدعي وحي شده است، به فرض كه )را به خدا نسبت داده است  يبه دروغ سخنان( پيامبر)ند يگو يا مي

باطل را محو و حق ( همواره)و خدا  ۹۴نهاد يدلت مُهر خاتمه م خواست بر ياگر خدا م( چنين اتهامي واقعيت داشت، در اين صورت
 .ها آگاه است نهياسرار س بخشد، مسلماً او از يخود تحقق م( عوامل مؤثر)را با كلمات 

 .داند كنيد مي گذرد و آنچه مي ها در مي پذيرد و از بدي و اوست آنكه بازگشت بندگانش را مي

به آفريدگارشان پاسخ مثبت ( تقرّب)اند، در نزديك شدن  و به نياز كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
افزايد؛ ولي كافران را عذابي  و از فضل خويش برايشان مي( دارد ن برميشا ها را از پيش پاي موانع منيت را از دل و صخره) ۹۴دهد مي

 .سخت است

اي  ولي به اندازه. كردند سركشي و تجاوز مي( بسياري از آنها)شك  داد، بي گشايش ميبندگانش را ( همه)اگر خدا روزي 
  .آنهاست( احواالت)بندگانش كامال باخبر و بسي بيناي بر ( از حال)ترديد او  دارد، بي مقرر مي( نظاماتش طبق)كه بخواهد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه كساني است؟ ميان مفسرين شيعه و سني اختالف است؛ گروه نخست ( دوستي ميان خويشاوندان)« في القربي همود»اين كه منظور از  - ۹۹
سته و كوچك اغلب اند و گروه دوم به مَوَدَت ميان خود مسلمانان كه معموال در جوامع ب نسبت داده (ص)آنرا به مَوَدت اهل بيست پيامبر

 .خويشاوند يكديگر هستند

در زبان عربي، چشمه پر آب، گاو . كلمه شكر، نوعي فزوني و زيادت است يا معناي ريشه. ات افزون كند گويند شكر نعمت، نعمت يم - ۹۳
نيك بندگان و بارور  شاكر و شكور بودن خدا، افزايش دادن محصول عمل. كنند يپر شير و آسمان پر باران را با همين واژه وصف م

 .كردن آن است

از . اي دارد نسبت دادن اين امر به قلب، معناي ويژه. زدند ها مُهر خاتمه مي در گذشته كه مردم سواد امضاء كردن نداشتند، در پايان نامه - ۹۴
از  (ص)يعني اگر پيامبر. ن استنشانه متوقف شدن تراوشات آ« ختم قلب»آنجائي كه قلب انسان مركز پويايي و احساس و انديشه اوست، 

 .انداخت خودش اين آيات را درآورده بود خدا مركز اين ادراكات را از كار مي

 .از همين قلم« اجابت دعا»به مقاله . ك.ر. ها، رفع موانع و برآوردن حاجات است كه منحصرا در اختيار خداست خواسته« اجابت»معناي  -۹۴
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( در بستر دره و دشت)فرستد و رحمتش را  اند، مي را پس از آنكه سخت نوميد شده ۹۸(خرميبشارت دهنده )اوست آنكه باران 
 .گستراند و هموست دوست سرپرست ستوده مي

ها و زمين و جنبندگاني است كه در آنها پراكنده است و همو بر  او آفرينش آسمان( تدبير و ربوبيت)هاي  و از جمله نشانه
 .تواناست( مشيتش ايجاب كند)گِرد آوردنشان، هر گاه بخواهد 

فقط بخش كمي از آنها )از بسياري از آنها درگذشته است ( خدا)هر مصيبتي به شما برسد، ناشي از دستاورد خودتان است، و 

 (.شود در دنيا دامنگيرتان مي

 .و به غير خدا هم هيچ يار و ياوري نداريد( توانيد نظامات او را از كار بيندازيد نمي)در زمين نيستيد ( اخد)ناتوان كننده شما 

 .روان در درياهاست ۹۱پيكر هاي كوه او همين كشتي( ربوبيت و رحمت)هاي  و از نشانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند؛ بيش از همه  بارد نگاه مي هاي متعددي در قرآن براي باران به كار رفته است كه هر كدام از منظر معيني به آنچه از آسمان مي واژه - ۹۸
« مَطـَرْ»واژه ( بار ۹۴)پس از آن . استكه معناي جنس و عام باران « انزل من السماء ماءً»: مثل. استفاده شده است« ماء» ةاز واژ( بار ۴۲)

نيز كه « وابل». گردد هاي آتشفشان و امثالهم اطالق مي باران عذاب و باران گدازه: هاي نامطلوب و ناخواسته و مزاحم مثل آمده كه به باران
بار باشد و خرابي به بار آورد  شود كه مصيبت هم به باراني گفته مي« صَيـِبْ». ريشه است، نام ديگر باران است هم( كيفر كار بد)با وبال امر 
( ۹۸۴بقره )« طـَلْ»كند  هاي طوالني كه به تدريج در زمين نفوذ مي در جهت مقابل، به ريزه باران. (Hurricane)هاي تخريبي  مثل طوفان

كه در اين سوره « غيث»اما (. ۴۶روم )نامند  مي« وَدْقْ»شوند،  هاي ابر در ارتفاعات نازل مي تر باران كه از توده شود و ذرات ريز گفته مي
اين كه . هاي خشك و تفتيده زنده شدنشان وابسته به آن است كامان در طلب آنند و دشت آمده، اشاره به باران رحمتي دارد كه تشنه

اي  كنند، خود را زمين مرده مي« استغاثه»به سوي آسمان دراز كرده و « يا غياث المستغيثين»كشيدگان دست به دعاي  زدگان و ستم مصيبت
 .سازد شان نمي بينند كه جز باران ربوبي آزاد و رها مي

به « منشأت»، كلمه «جوار»كلمه  ين تفاوت كه به جايز تكرار شده است، با ايسوره الرحمن ن ۹۴ه يه، در آين آيعالوه بر ا« اعالم» ةكلم - ۹۱
مثل عَلـَم . شود يبه نشانه و عالمت گفته م« عَلـَمْ»اعالم جمع . «كَالْأَعْلَامِ الْبَحْرِ فِي الْمُنْشَآتُ الْجَوَارِ وَلَهُ»: بادبان برافراشته آمده است يمعنا

اش به  را هم چون دماغه يكشت. اند ز به جهت آشكار بودنش اعالم گفتهيكوه را ن. شود يده ميدر مراسم محرم كه از دور د يعزادار
 .اند ه كردهيا اعالم تشبيها  گردد، به كوه يان ميو نما زند يج از افق سر ميتدر
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 ۹۶.شوند بر پهنه درياها متوقف مي( ها كشتي)گرداند، در نتيجه  باد را ساكن مي( مشيتش را تغيير دهد)اگر خدا بخواهد 
، بسيار (ها طوفان سختيدر برابر )هاست براي هر بسيار صبركننده  بس نشانه( جريان منظم بادها در جهان)ترديد در اين  بي

 ۹۲(.از جريانات مساعد امكانات پيشرفت)شكرگزارنده 

در حالي كه  ۳۱كرد، مي( غرق)عملكردشان نابود ( كيفر)ها را به  كشتي( كرد، مسافران خواست و جريان باد را شديدتر مي اگر مي)يا 
 .گيرد را ناديده مي( شان از گناهان)بسياري 

 .براي آنها نيست( از نظامات خدا)بدانند كه راه گريزي ( گيري از اين حوادث با عبرت)كنند  تا كساني كه در آيات ما مجادله مي

براي كساني كه ايمان آورده و  ۳۹زندگي دنياست و آنچه نزد خداست( موقت)مندي  پس آنچه به شما ارزاني شده، بهره
 .تر است كنند بهتر و پاينده به پروردگارشان توكل مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز يآن ن يها ن، كه نقشهيزم يرو ين بادهايوجود دارد، اما مهمتر يائي، و دري، كوهستانيو موسم يمحل ين انواع بادهايزم ةدر كر - ۹۶
لومتر يكنند و در طول هزاران ك ين به طرف استوا حركت ميقطبد از ياست كه در اثر تابش نور خورش يمنظم مهاجر يوجود دارد، بادها

 يرا به آرام يباد يها يم خود، كشتياها با وزش ماليها و در انوسيه اقير پوشش خود گرفته و در ناحين را زياز كره زم يا فواصل گسترده
است كه اگر نبود، همه ( يتيمش)شده  يِ طراح يندم ق و حساب شده طبق قانونيانات كامال دقين جريا. آورند يان در ميبه جر يو راحت

 يبه كتاب باد و باران در قرآن نوشته مهندس مهد. ك.ر. )شدند يمتوقف م( كردند يباد حركت م يرويم كه فقط به نيقد ي)ها يكشت
 (بازرگان

 يها يكه كشت ياز آنجائ. باشد يم يكشتمورد آن در ارتباط با حركت  ۹بار در قرآن آمده است كه  ۴جمعاً « صبّار شكور»ب يترك - ۹۲
صبر  - ۹: مؤمنان قرار داده است ين حركت دو درس عبرت فرا رويكردند، قرآن از ا يمحركه باد حركت م يرويمعاصر نزول قرآن به ن

ه ياز بادبان و انتخاب زاوباد با استفاده  يروينه از نياستفاده مناسب و به - ۹درهم شكننده و غرق كننده،  يها و مقاومت در برابر طوفان
از ير مورد نيطول مس يكه صبر و شكر در تمام ياز آنجائ(. شكر يمعنا)ر و مقصد ينما و مس مناسب در برخورد با آن، با نگاه به قطب

 (.دائماً در شكر)، شكور (دائماً در صبر)صبّار : ن دو صفت به صورت مبالغه به كار رفته استياست، ا

كشانده تا تالوت كننده  يرا به عالم انسان يه دامنه مثال كشتين آيا سخن گفته است، در ايدر در يفاً از حركت كشته قبل صريدو آ - ۳۱
 ينظم يا معلول تند باد و بيدر در يو گرنه غرق شدن كشت. ابديان دريآدم يمتوقف نشود و ربط آن را به زندگ يكيزيات در مثال فيآ

دارد، اگر حركت شما  يبستگ يت الهياست كه همه امور به مش يامين پيچن يگر حاويكدين دو امر با يختن ايا آميگو. انات استيجر
 .ديشو يل رفتارتان غرق ميد و گرنه به دليرو يت او باشد، جلو ميمش يان عموميمنطبق با جر

است  يبهشت يها منظور وعده. ستياز خدا ن يخال يچ مكانيست، چرا كه هين يگاه خاصيمكان و جا« عنداهلل»منظور از نزد خدا بودن  - ۳۹
 .است ير الهيان و در حساب و تقدينيكه فعال دور از دسترس زم
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گيرند و چون  كناره مي ۳۳هاي اخالقي و افراط در زشتي ۳۹بزرگ( نظرانه خودپرستانه و تنگ)كساني كه از گناهان ( نيز براي)و 
 .گذرند به خشم آيند، در مي

و  ۳۴گيرند جدّي مي( با نماز جماعت)دهند و رويكرد به او را  كساني كه به دعوت پروردگارشان پاسخ مثبت مي( نيز براي)و 
 ۳۴.كنند شان داديم خرج نيازمندان مي گذرانند و از آنچه روزي مي( اشور)تبادل نظر امورشان را در روابط عمومي به 

ياري ( نبه جاي قبول ذلت و تسليم شدن به زور، از ساير مؤمني)گيرند،  قرار مي( متجاوزان)كساني كه هر گاه مورد ستم ( نيز براي)و 
 ۳۸(.غيرت دفاع دارند)گيرند  مي

كند، اجرش با خداست،  ، با اين حال هر كس درگذرد و آشتي(نه بيش از مقابله به مثل)كيفر هر بدي، بدي همانند آن است 
 (.خود او را كيفر خواهد كرد)۳۱ترديد خدا ستمگران را دوست ندارد بى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه مقابل « اثم». شود يها م است كه در اغلب ترجمه ين تسامح نامناسبيتفاوت دارد و ا( جناح)همانطور كه قبال گفته شده، با گناه « اثم» - ۳۹
 يشه و عمل آدميدان انديخودخواهانه و بسته و محدود بودن م ينظر باشد، داللت بر تنگ يم( در نظر و عمل يوسعت و گشادگ)« بِرّ»
 يبرخ يدر صدد نف« كم جناحيس عليل»و « كميال جناح عل»: آمده است كه تماماً با جمالت( گناه)بار واژه جُناح  ۹۴قرآن در . كند يم

و در عوض با (. شود يبر شما نوشته م يگناه)كم يجناح عل: ك بار هم در قرآن گفته نشدهي ياست و حت يانه فقهيگرا وسواس يها ينگران
شه و خاستگاه گناه يا ريج و آثار اعمال يتماماً بر نتا... ان، ظلم، حوب، جوريذنب، جرم، اثم، فسق، فجور، عصمثل  يهائ استفاده از واژه

 (ن قلميبه نوشته شرم و گناه از هم. ك.ر. )ز آنيآم دياشاره شده است، نه فقط گناه و عنوان تهد

 .كند يم زشت يكار يداللت بر شدت و از حد گذشتگ... فحشاء و فحش و فاحش و - ۳۳

ستادن و قائم شدن يبه پا ا ياند معنا به كار رفته است كه بعضاً تصور كرده« هصلو»ش از همه درباره يدر قرآن ب( برپا داشتن)اصطالح اقامه  - ۳۴
( در راه حق يدار هدف)، اقامه وجوه (دادن يگواه)، اقامه قسط اقامه شهادت (سنجش)اقامه وزن : گر مثليدارد، اما با توجه به موارد د

ارتباط با خدا  يعني. ت كردن دارديگرفتن و رعا يت دادن و جديِ اهم يمجاز ي، معنايظاهر يش از معنايشود اقامه كردن ب يمعلوم م
 .است يدگار جهان هستيآفر يبه سو يكرد آدمين رويتر ن مهميا. گرفت يت سَرسَرياهم يارتباطات ب يد همچون برخيرا نبا( صالت)

رفع  ير حق برايا باطل باشد، اما در قرآن عمدتاً در مسير حق يتواند در مس يانفاق، همان خرج كردن آن است كه م ياصل يمعنا - ۳۴
 .ازمندان آمده استين يگرفتار

نة يمد»شهروندان د يكند كه با يان ميرا ب ينيو اوصاف مؤمن يمانيا يايبرشمرده شده، مختصات اتوپ( ۳۶تا  ۳۸)ه يكه در سه آ يمشخصات - ۳۸
را در برابر آنان  ياخالق ينه نازل شده و چشم اندازيامبر و مسلمانان به مديبعثت در آستانه هجرت پ ۹۳ن سوره در سال يا. باشند« يالنب

 يو گروه يردف يه به رفتارهايزاو ۴ست، بلكه از يگروه مختلف ن ۴ات تكرار شده، ناظر به ين آيبار در ا ۴كه « نيالذ»جمله . دهد يقرار م
مان، توكل، اجتناب از گناه، يا: شمارد يدر آنان برم( عدد تمام)صفت  ۹۱كند و جمعاً  يآنان در ارتباط با خود، خلق، و خدا نگاه م

 .يدفاع يرويج نيدر امور، انفاق، بس ي، شوراهها، بخشش هنگام خشم، اجابت پروردگار، اقامه صلو ياجتناب از زشت

و  يكه منزه از احساسات دوست يشود، اما در مورد خدائ يشه به عمل منتهيست همياست و معلوم ن يقلب يداشتن ما امرا نيدوست داشتن  - ۳۱
. دارد يرونير مسلم بيو تأث ينيتكو ياً آثار عمليان به كار رفته، ثانيفهم آدم يبرا ين اوصاف اوالً به صورت مجازياست، ا يبشر يدشمن
 ←ن، ين، مقسطين، متقيمحسن: درباره)« حِبُي»بار  ۹۱: در قرآن به خدا نسبت داده شده است( عدد كمال)بار  ۴۱جمعاً « حبي»فعل 
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راهي براي انتقاد به )، هيچ مالمتي نيست (اند ردهبراي دفاع نيرو بسيج ك)اند  كه پس از مظلوم واقع شدن ياري طلبيده يو البته بر آنهائ

 (.آنها در گذشت نكردن وجود ندارد

به حقوق )به ناحق راه تجاوز ( شهر و ديار)كنند و در زمين  ه بر مردم ستم ميفقط بر كساني گشوده است ك( مالمت)راه 

 (.نه دفاع كنندگان از خود)آنانند كه عذابي دردناك در پيش دارند . پويند مي( ديگران

 .در امور است( او)شك نشانه اراده  ببخشد، بيكسي كه تحمل كند و ( با اين حال)

براي او پس از خدا ياوري نخواهد بود، و ستمگران را  ۳۶سازد، راهه رها در بي( در بازتاب ظلم و تجاوزش)و هر كه را خدا 
به دنيا )آيا راه بازگشتي : خواهند گفت( از شدت پشيماني و دريغ)بيني كه  آنگاه كه عذاب را مشاهده كنند مي( در روز داوري)

 ؟!وجود دارد( براي جبران گذشته

 

از سرافكندگي خواري، زير ( برخالف تكبر و سركشي دنيائي)ي كه شوند، در حال عرضه مي( عذاب)بيني كه بر آن  آنها را مي
خود و ( شان با ستم)كساني هستند كه  ( واقعي)ترديد زيانكاران  بي: مؤمنان گويند( در آن صحنه)نگرند و  مي( به دوزخ)چشمي 

 .بودبدانيد كه ستمگران در عذابي پاينده خواهند . شان را در روز قيامت به زيان انداختند اهل

 

 .رها ساخته، راهي براي او نيست( به حال خود)شان كند و آن را كه خدا  براي آنها جز خدا سرپرستي نيست كه ياري

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن، ين، مستكبرين، خائنين، مسرفيظالم: درباره)« حِبُيال »بار  ۹۳و ( له صفاًيسب يقاتلون فين ين، الذين، مطهرين، توابيمتوكل ن،يصابر →
 ...(ن وين، فرحين، كافرين، معتديمفسد

ز نه گمراه كردن، بلكه محروم ساختن يرساندن به مقصود است، ضاللت ن ي، به معناي، بلكه رهبرينه راهنمائت، يهدا يهمچنان كه معنا - ۳۶
العلل و  كه خدا علت ياز آنجائ. سازد يكند و نه از آن محروم م يم يرا رهبر يجهت كس يالبته خداوند نه ب. از وصول به مقصود است

مان، يبا تقوا، ا. ن حاالت وابسته به اعمال خود ماستيهمه ا يدهد، ول يرا به خود نسبت م ت و ضاللتين است، هدايوضع كننده همه قوان
 .و تجاوز از آن محروم و دور شد يد و با ظلم و تعديتوان به مقصد رس ياست كه م( م نفسيتسل)احسان و اسالم 
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خدا نيست، پذيرا ( فرمان)در برابر  اي بر آن دعوت پروردگار خويش را، قبل از فرا رسيدن روزي كه هيچ بازگرداننده
 (.از عذاب) ۳۲زدني پس( قدرت)شويد، در آن روز نه پناهگاهي خواهيد داشت و نه هيچ 

 

جز ابالغ ( اي وظيفه)ايم، بر تو  نگهبان نفرستاده( به عنوان)تو را ( هبدان ك)روي گرداندند، ( از پذيرش دعوت به ايمان)پس اگر 
اگر رحمتي از جانب خويش به انسان بچشانيم ، سرمست ( اي كه ظرفيتي آدمي است به گونه آنان بيگرداني  ريشه روي. )نيست( رسالت)
  .گذارد گزندي به او برسد، بناي ناسپاسي مي( نه ما)شود و اگر به خاطر دستاورد و نتيجه عمل خودش  مي( غرور و غفلت)

 

به هر كه ( مطابق همان نظامات)آفريند، و  خود مي( نظامات)ها و زمين در انحصار خداست، مطابق مشيت  فرمانروائي آسمان
 .بخشد دختر و به هر كه خواهد پسر مي( فرزند)خواهد 

 

ترديد او بسيار داناي  بي. گرداند نازا مي( طبق نظاماتش)بخشد و هر كه بخواهد  يا هر دوگونه پسر و دختر به آنان مي
 ۴۱.است( نظام بخش بر همه چيز)گذار  اندازه

 

( خدا)يا  ۴۹ي،يا از وراي حجاب ۴۹وحي،( به گونه)خدا واقع شود، مگر ( مستقيم)براي هيچ بشري ممكن نيست كه مخاطب 
 .ترديد او بس بلند مرتبه و حكيم است خواهد بر او وحي كند، بي آنچه را مي ۴۳اي بفرستد كه به اذن خدا فرشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما با توجه به چهار . اند معنا كرده« انكار»ن مورد در قرآن آمده است كه اغلب مترجمان آن را يبه صورت نكره تنها در هم« رينك» ةكلم - ۳۲
در مورد خدا تكرار شده است، « رِيف كان نكيفك»: به صورت( رِينك= ر راء يكسره ز)ر متكلم وحده ين كلمه با ضميكه ا يگريمورد د

است آن را دفع كردن و پس رسد بهتر  يز به نظر مينجا نين در ايبنابرا. رفتن و پس زدن ستمگران استيد انكار خدا همان نپذيتوان فهم يم
 .م نه انكار عمل موجب عذاب رايزدن عذاب ترجمه كن

است كه خداوند در موجودات زنده قرار داده  يكين ژنتياز قوان يا مرد، ناشيم ساختن زن يا عقيت فرزندان ين جنسيياست كه تع يهيبد - ۴۱
خدا  يد كه گوئينما ين ميات چنيهر چند ظاهر ترجمه آ. حساب شده استقاً يل نطفه تماماً قانونمند و دقيو عملكرد اسپرم و اوول و تشك

 !گرداند يرا نازا م يرا صاحب فرزند و برخ يحُب و بغض، برخ يرو

 .گران استياز حواس د يبه طور مخف ير متعارف به شكل اشاره و رمز و القاء معنيم مطلب به گونه غيبه انسان، تفه يوح ياصل يمعنا - ۴۹

خانه  يو عموم يك كننده بخش خصوصيپرده تفك يز به معنايسوره احزاب ن ۴۳ه ين مورد، در آيعالوه بر ا« من وراء حجاب» ةجمل - ۴۹
ا يصادقه  يايمثل رو. شود يم ميد و تماس مستقياست كه مانع د يلتريرسد منظور واسطه و ف ين معنا، به نظر ميبا توجه به ا. آمده است

 .  شجره يدر كوه طور از ورا يسخن گفتن خدا با حضرت موس

. دهد ياست كه به رهرو حق، چراغ سبز و اجازه عبور م يهائ شود، همان نظامات و سنت يترجمه م« اجازه خدا»كه معموال « اذن اهلل» - ۴۳
 .گريكطرف، راه باز كردن و اجازه عبور از طرف دين اذن دو طرف دارد؛ حركت مثبت از يبنابرا
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دانستي كتاب  نه مي( پيش از آن)را بر تو وحي كرديم، تو ( خواندني= به صورت قرآن )۴۴سان روحي از امر خويش و بدين
( در پرتو قرآن)ايم كه  ولي ما آن را نوري قرار داده(. اي است از چه مقوله)چيست و نه ايمان ( مجموعه نظامات و قوانين تشريعي و تكويني)

به نعمت )ترديد  تو بي( اينك)كنيم و  به آن وسيله رهبري مي( ي بدانيمشايسته پيامبر)هر يك از بندگان خويش را كه بخواهيم 

 .كني رهبري مي ۴۴به راهي راست( اين نور، مردم را

 

( و متحول)آگاه باشيد كه همه امور به سوي خدا . ها و زمين است فقط از آن ِ اوست انراه خدائي كه هر آنچه در آسم
 ۴۸.گردد منتهي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ر در قرآن مراجعه كرديات مشابه زيست؟ الزم است به آيچ( ك روحاً من امرناينا الياوح)از امر خود  يكردن روح يمنظور از وح - ۴۴
 ...عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ مَنْ ٰعَلَى أَمْرِهِ مِنْ الرُوحَ ييُلْقِ...  - ۹۴غافر 
 ...عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ مَنْ ٰعَلَى أَمْرِهِ مِنْ بِالرُوحِ الْمَلَائِكَةَ يُنَزِلُ - ۹نحل 
 ...بِالْحَقِ رَبِكَ مِنْ الْقُدُسِ رُوحُ نَزَلَهُ قُلْ - ۹۱۹نحل 

 ...رَبِي أَمْرِ مِنْ الرُوحُ قُلِ  الرُوحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ - ۶۴اسراء 
 الْمُنْذِرِينَ مِنَ لِتَكُونَ قَلْبِكَ ٰعَلَى الْأَمِينُ الرُوحُ بِهِ نَزَلَ - ۹۲۴و  ۹۲۳شعراء 
ن همان ياست و اده شده ينام« روح القدس»و « نيروح االم»ل باشد كه ياز امر خدا همان جبرئ يرسد، روح يات به نظر مين آيبا توجه به ا

 .ه قبل به آن اشاره شده استيامبران است كه در آين حالت از تكلم خدا با پيسوم

 .د و تعبّد خالص استيم، همان راه توحيصراط مستق... ، و۸۹س ي، ۳۸م ي، مر۴، حجرات ۹۹۸، انعام ۴۹عمران  آل: اتيبا توجه به آ - ۴۴

. كند يم يجير صورت و تحول تدرييرورت داللت بر تغيص. بازگشت تفاوت دارد يبه معنا ر و با رجوعيخط س ير به معنايبا مس« ريمص» - ۴۸
كه فقط  ين شكل خود آغاز شده و تا سرانجاميتر ن از سادهيات در كره زميح. ل خاك به نطفه و علقه و مضغه تا انسان كامليمثل تبد

 .ابدي ياو تحول م يداند، به سو يخدا م



 

 به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 حاء ميم

 (.كننده تيهدا)كتاب روشنگر  نيسوگند به ا

 .ديكن( و به آن عمل) ۳تا شما درك ميا قرار داده ۹يروان ۹يخواندن( متن)ما آن را 

  .است ۴نزد ما بس بلند مرتبه و محكم و استوار( علم و اطالعات يمخزن اصل) ۴قرآن در اُمّ الكتاب نيا( سرچشمه) ديترد يو ب

  م؟يگردان يرا از شما برم( بخش داريب يادآوري)ذكر  نيا ۸ديمتجاوز از حدّ هست يكه شما مردمان نيا( صِرف)پس به  ايآ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است،  يخواندن ينازل شده، به اعتبار آن كه متن (ص)مكرم اسالم امبري، و به آنچه بر پ«قـَرَءَ» شهيخواندن، از ر يقرآن در اصل مصدر است، به معن ةواژ - ۹
 (.دينگاه كن ۹۶و  ۹۱ اتيآ امهيبه سوره ق) شود يقرآن گفته م

 زيكلمات ن ياِعراب گذار. گنگ و نامفهوم است يبه معنا «يعجم»و روشن كه واژه مقابل آن  حيفص يقرآن، به معنا ياست برا يوصف زين «يعرب» - ۹
 .باشد يعالمات م يروشن كردن آنها در تلفظ با حركت گذار يبرا

 . باشد يم يعمل كردن به آن در زندگ ي، حفظ تجربه و دانش برا«عقل» ةواژ يمعنا - ۳

يَمْحُو اللَهُ مَا يَشَاءُ )سوره رعد  ۳۲ هيآ يگريو د ه،يآ نيهم يكي: قرآن آمده است هيدر دو آ( يو نظامات جهان هست نياساس و مادر قوان)اُمّ الكتاب  - ۴
 يها بندگان، در عصرها و نسل يتشنگ سبنزد خداست و به تنا يتيسرچشمه و مركز و مادر نظامات هدا دهد يكه نشان م( وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُ الْكِتَابِ

 .سازد يآنها منشعب م يبرا يعيمختلف، شرا

 رسد يبارها ستوده شده است، اما به نظر م ميبه صفت حك زياند، هر چند قرآن ن به قرآن نسبت داده نيرا اغلب مفسر «ميو حك يعل»صفت  - ۴
به عناصر قابل  ديهضم بدن با يبرا يو مثال، همچون مواد غذائ سهيدر مقام مقا يتيهدا قيحقا. باشد  «اُمّ الكتاب»صفت  ميحك نجايدر ا
را  قتيحق نيا. قابل فهم و درك گردند يعني «نازل»در حد درك و فهم بشر ( كپارچهيمحكم و ) ميحك تيشوند و از موقع هيجزت يجذب

إِنَا كُنَا مُنْذِرِينَ  فِيهَا يُفْرَقُ   هٍمُبَارَكَ هٍنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَإِ)و دخان ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)هود  يها در آغاز سوره
تر از  مورد خاص، مناسب نيدر ا كپارچهيترجمه محكم و  رسد يبه نظر م حيتوض نيبا ا. ديفهم توان به وضوح مي( كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ

 باشد «حكمت آموز»

 .گان در انحراف هستند از حدّ گذرند نيمسرف. صدق كند تواند يم يو اعتدال است و در هر كار يرو انهياسراف، مقابل م -۸
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 .ميفرستاد انينيشيپ انيكه در م يامبرانيپ اريو چه بس

 .جز آنكه او را به استهزاء گرفتند امد،يآنها ن( تيهدا) يبرا يامبريپ چيه( يول)

عبرت  يبرا) انينيشيپ( افتهينمونه تحقق )و مثال  ميرا هالك كرد ۱(دوره نيمشركان ا)از آنها  تر رومندي، ن(انحرافات نيا ليبه دل)پس 

  .گذشت( يبعد يها نسل

آنها را همان ( است كهمسلم : )خواهند گفت ديترد يب ده؟يرا آفر نيها و زم آسمان يكه چه كس يو اگر از آنها بپرس
 !است دهيآفر ميابَر قدرت عل( يخدا)

قرار داد تا  يهائ شما در آن راه يشما گرداند و برا يبرا يا گهواره( پس از دوران تالطم و تزلزل، آرام همچون)را  نيهمو كه زم
 .ديابيراه ( نينقاط زم ريبه سا)

را زنده ( زمستان يمنجمد و بسته از سرما)مرده  نيباران، سرزم( بركت)فرستاد، پس به  ۶به اندازه يكه از آسمان باران يهمان كس
 (.است عتيهمچون بهاران در طب يماد يامر زيرستاخ) ديشو يخارج م( ذرات خاك انياز م) نگونهيبد زيشما ن(. ميباز و گسترده ساخت) ميكرد

 .ديشو يقرار داد كه بر آنها سوار م يليوسا انيو چارپا ها يشما از كشت يو برا ۲ديها را آفر و همو كه همه زوج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اند سران ستمگر آنها مشمول عذاب شده يعني ن،يتر قدرتمند نصورتيبرگردد، در ا نيبه همان مشرك« منهم» ريممكن است ضم - ۱

ثابت  باًيتقر ني، از جمله باران كه نزوالتش در هر منطقه از كره زم(عنده بمقدار يكل ش)حساب و اندازه است  ينزد خدا رو زيهمه چ - ۶
 .شود ريتبخ نيكه قبل از نفوذ در زم است زيو نه آنقدر ناچ برد، يخود م البينه خاك را در سكه  است يا است، و مقدار آن به گونه

 يها حلقه نيو در آخر هياز بق تر دهيچيانسان پ تيآغاز شده است و زوج اتيح شيدايسال پس از پ ونيليصدها م نيدر كره زم( ياهيگ) تيزوج - ۲
مِنْ أَنْفُسِكُمْ  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ) رنديبرشمرده تا در كنار هم آرامش بگ ياله اتيرا از جمله آ يآدم تيقرآن زوج. حاصل شده است يتكامل

 ۹۹ هيروم آ...( أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
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نعمت پروردگارتان را  د،يو آنگاه كه مسلط و سوار بر آنها شد ۹۱ديريآنها قرار گ( افسار حركت اي تيسكان هدا)تا بر پشت 
 ۹۹.ميرا رام و مُسَخـّر ما ساخت و ما خود قادر به رام كردن آن نبود نيكه ا(يخدائ)منزه است آن  ديو بگوئ ديآور اديبه 

 ۹۹. ميگرد يمان باز م پروردگار يبه سو( يو رشد علم عتيبر طب افتنيسلطه  نيدر ا تاينها)و ما 

. قرار دادند( مستقل در برآوردن حاجات بندگان ينياز نقش آفر) ي، جزئ(فرشتگان مخلوق او)بندگانش  انيخدا از م يبرا( مشركان)و 
 ۹۳.كه انسان چقدر آشكارا ناسپاس است يبراست

 پسران اختصاص داده است؟( انتخاب)و شما را به  دهيبرگز( فرشتگان را)دختران را  ند،يآفر يآنچه م انيخدا از م ايآ

( يخدا) يكه برا(يموجود مؤنث)داده شود، همان ( يتولد دختر)از آنها بشارت  يكيهر گاه به ( به رغم دختر خدا شمردن فرشتگان)و 
 .شده است ريگ كه از خشم گلو يگردد، در حال رهيت( از خشم)اش  چهره كند، يم( انيتصور و ب) ليتمث ۹۴رحمن

 يكالم يها و در جدال( بزرگ شده وريدر عشق به زر و ز) افتهيپرورش  ها وريبه ز( يفتگيش)كه در  يكس ايآ :(كند يم يداور نيو چن)
 (.؟!همسان پسر باشد تواند يم) ۹۴ندارد( يقدرت كاف) يائيگو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ميده يو حركت م ميانداز يو ما آن را به راه م سازد يرا م ليكارخانه اتومب. آن پس از ساخت است يانداز و راه افتنيتسلط  ز،يبر هر چ ياستوار - ۹۱
بار از  ۸در قرآن . از آنها را به ما سپرده است يبردار و آنگاه بهره. به ما عطا كرده سازد يرا م يكه كشت يو عقل و خرد دهيرا آفر انيخدا چارپا

 .جهان است ميو به راه انداختن كارخانه عظ اتيكرده است كه همان حركت پس از ح اديآسمانها  نشيپس از آفر «بر عرش ياستوا»

ساختن اجزاء آن است و مفهوم مونتاژ و  وستهيو پ نيقر يعني، جمع كردن و به هم وصل كردن، «قَرن» شهياز ر« وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ»در  «نيمقرن» - ۹۹
 اوريهمچون دوست،  يعنيساختن با خود،  نيقر يهم معنا ديشا. باشد يم... و نيخالق ن،يقادر ن،يمتفاوت با مسخر يمعنا كم نيدارد و ا يهماهنگ
 .جستن داشته باشد ياريشدن و 

 ياهلل و ال يال: اي)« تحشرون هيال»جمله  زيبار ن ۲. بار در قرآن تكرار شده است ۹۲( ربكم يال نا،ياهلل، ال يال:  اي)« ترجعون هيال»: بازگشت به خدا با جمله - ۹۹
قلب،  شهيمنقلبون از ر يمعنا. به كار رفته است( هيآ نيو ا ،۴۱، شعراء ۹۹۴اعراف  اتيدر آ)بار  ۳« رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ٰوَإِنَا إِلَى»اما جمله . آمده است( جهنم

ساحران زمان . «وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أَيَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ»: شعراء فرمود ۹۹۱ هيحالت و سرنوشت مطابق عملكرد است، آنچنانكه در آ رييو تغ يدگرگون
 .ميا خدا منقلب شده يسوما به  ست،ين يباك: شان توسط فرعون گفتند شكنجه و قتل يدهايبه خدا در پاسخ به تهد مانيپس از ا زين يحضرت موس

برآورده  يبرا انيهمچنان آدم ،يعلم يها يها، و به رغم همه آگاه نبوده و پس از گذشت قرن امبريمعاصر پ نيمنحصر به مشرك يناسپاس نيو چن - ۹۳
 .شوند يخود م نيو مقدس ينيشدن حاجات خود متوسل به بزرگان د

 .است دگاريدختر و پسر نزد آفر يارزش ينام نماد رحمت عام خداوند و نشانه تساو نيا. به كار رفته است« رحمن»، نام «اهلل»نام  يبجا نجايدر ا - ۹۴

 يكالم يها آن عمدتاً در مناقشات و مجادله نهيكه زم دهد يمشتقات آن در قرآن، نشان م ريخصم، خصومت، تخاصم و سا: كاربرد كلمات - ۹۴
به خو گرفتن ( كه ،ينه به لطائف انسان)فرزند  يبودند، ارزش وجود متيدر جنگ و جدال و غارت و غن كسرهيعرب كه  ليقبا يبرا. باشد يم

 .بوده است( قدرت كالم) ييو جدال آزما يجنگاور ها، يبه سخت



 

  (۳۰)زخرف   سوره    216
 

 ني؟ ا!اند آنها حضور داشته نشيآفر( در هنگام) ايآ! اند، مؤنث پنداشتند رحمن( يخدا)فرشتگان را، كه بندگان ( آنها)و 
 .شوند يخواهد شد و بازخواست م( ثبت و ضبط)شان نوشته  اظهارات

 يگ به واسطه) ميكرد يرا عبادت نم( ها فرشتگان و بُت)ما آنها  خواست، يرحمن م ياگر خدا: گفتند( ارياز موهبت اخت يخبر يبا ب)و 

 .برند يندارند، فقط حدس و گمان م يدانش( ادعا) ني، آنان در ا(ميگرفت يو شفاعت نم

 ۹۸زنند؟ يچنگ م( زيدستاو)كه بدان  ميا به آنها داده يكتاب( قرآن) نيقبل از ا ايآ

آثار  يريگيو با پ ميا افتهي( كوين يو جهت ريمس) ۹۱ينيما پدرانمان را بر آئ: نديگو يم( ديبه عادت تقل)بلكه ( ندارند ياستدالل علم ر،يخ)
 .ميپوئ يآنان ره م( يعتقادا)

 ازاتياز امتبرخوردار ) نيجز آنكه مُرَفه م،ينفرستاد يشهر چيدر ه يا هشدار دهنده چيبود كه قبل از تو ه نيچن نيو ا

 .ميكن يم( ديتقل) يرويآنها پ( يفكر)و از آثار  ميا افتهي( كوين) ينيرا بر آئ شيما پدران خو: گفتند( ياجتماع

باز هم  ايآ)عرضه كنم  ديا افتهيتر از آنچه پدرانتان را بر آن  كننده تيهدا ينياگر آئ يحت: گفت( يبه آنها م امبرشانيو پ)

 !ميمنكر ديا آن شده( ابالغ)كه مأمور ( يهائ اميپ)ما به آنچه : گفتند( ينبود كه م نيو پاسخ آنها جز ا د؟يريپذ ينم

 ؟كنندگان چگونه بود بيپس بنگر سرانجام تكذ ۹۶م،ياز آنان انتقام گرفت( باطل يها وهيو ادامه ش قيانكار لجبازانه حقا جهيدر نت)پس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و محكم گرفتن و رها نكردن است يچنگ زدن نشانه جد. و ارشاد است تيبه عنوان منبع هدا يزيچنگ زدن به چ« تـَمـَسّـُك» - ۹۸

 زين نيبه خودِ فرهنگ و آئ ند،يگو يامت م ن،يو آئ نيفرهنگ و د كي يهمچنانكه به مردم ِ دارا. قصد و هدف دارد يمعنا« اَمَ» ةشيامت از ر - ۹۱
 .شود يگفته م« امت»آن  يدار به خاطر هدف

 يكوين يها منتقم از نام. به خدا نسبت داده شده است« ذوانتقام» اي« منتقم»مورد، صفت  ۹۳بار در قرآن تكرار شده كه در  ۹۱مشتقات كلمه انتقام  - ۹۶
چگونه  ست،از مخلوقات ا يريرپذيكه منزه از تأث يعالوه بر آن، خداوند. مذمت شده است ينيكه انتقام گرفتن در اخالق د ياست، در حال ياله

خواه  باشد، يو انكار شئ م ينف يبه معن« نَـقـَمَ» شهيود؟ اما كلمه انتقام از ربش اند، يانسان يانتقام، كه تماماً احساسات ايممكن است دچار خشم و غضب 
نظامات جهان  زند، يرا پس م ديجدالزم حاصل نشود، عضو  ياعضاء تا هماهنگ ونديپ ايخون  قيهمانطور كه بدن ما در تزر. با زبان و خواه با عقوبت

 .يانتقام اله ياست معنا نيا. كند يرا دفع و طرد م يگ با نظامات الههماهن نا يها است كه انسان يا به گونه زيو آخرت ن
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مسلماً من از آنچه : را آنگاه كه به پدرش و قومش گفت ميابراه( آور اديباطل پدران، به  يها وهيكنندگان از ش يروياما برعكس پ)و 
 (.رميپذ يشرك را نم يآلودگ)۹۲پاك و مبرا هستم د،يپرست يشما م

 .خواهد كرد تميپس همو هدا ۹۱د،يآفر( از عدم)كه مرا ( يخدائ)مگر آن 

 .بازگردند( دياز شرك به توح انيجهان)در نسل او نهاد تا ( ياثر جاودان) يا را كلمه( يديسخن توح) نيا( خدا)و 

سرانجام در تداوم اين نعمات و براي )كردم تا ( از مواهب دنيا)شان را برخوردار  ، من اينان و پدران(معاصر تو، اي رسول در مورد قوم)اما 

 .حق و رسولي آشكار برايشان آمد( شان هدايت

 
 .اين جادوئي است و ما قبولش نداريم  بر آنها عرضه شد، گفتند( قرآن)ه حق زماني ك( متأسفانه)ولي 

  
 ۹۹نشده است؟ نازل( مكه و طائف)از دو شهر بزرگ ( از نظر ثروت و قدرت)چرا اين قرآن بر مردي بزرگ : گفتند( نيز)و 

 
 

؟ اين ماييم كه (!كه انتظار دارند پيامبري با معيارهاي مادّي آنان انطباق داشته باشد)كنند  پروردگارت را تقسيم مي( نبوت)آيا آنها رحمت 
ايم تا  ايم و موقعيت برخي را بر برخي ديگر به درجاتي باالتر برده شان تقسيم كرده روزي آنها را در زندگي دنيا ميان

پديده نبوت و تفاوت استعدادهاي . )به استخدام بگيرند( در خدمات متقابل اجتماعي)بعضي ديگر را ( هاي بيشتر يتخصص و توانائبا )بعضي 

مال و )و رحمت پروردگارت از آنچه ( معنوي نيز همچون تفاوت استعدادهاي مادي و هوشمندهاي ديگر امري طبيعي و ناشي از رحمت خداست

 .برتر است آوريد گرد مي( ثروت كه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاك بودن و  ب،يع كيمبرا بودن از  ،يماريب كيشدن از  يهمانطور كه تبرئه از دادگاه، بر. هستند شهير كياز  يبرائت، تبرئه، بر ،يمبر - ۹۲
 .آلوده نشدن به شرك است ميسخن ابراه يسالمت ماندن است، معنا

در كار خلق صنعت و  زين انيمسبوق به سابقه باشد، آدم اي يموجود است؛ خلق ممكن است تكرار يتفاوت« فـَطـَرَ»و « خـَلـَقَ»: دو فعل انيم - ۹۱
 .ديگو يسخن م نيو نو عيبد يآوردن خلقت ديساختمان هستند، اما فطر از شكافتن عدم و پد

ممتاز  يها تيرد، شخصيبود كه مخاطب خدا قرار گ يش فاقد چنان ارزشير قريم فقيتي (ص)آنان، محمد بن عبداهلل يارزش يارهايدر مع - ۹۹
 .ها بودند ره بن شعبهيها و مغ ها و ابوجهل انياندوزان صاحب مكنت همچون ابوسف نزد آنان همان مال
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( خداي)ترديد براي هر كس كه  شدند، بي اي همسو مي جامعه( در دنياپرستي)همه مردم ( كه در صورت رفاه مطلق)و اگر نبود 
 ۹۳.داديم بر آن باال روند قرار مي( در طبقات مختلف)و پلكاني كه  ۹۹هائي از نقره هائي با سقف شود، خانه رحمن را منكر مي

  
 .كه بر آن تكيه زنند( مبلماني)هائي  و تخت( هاي متعدد براي ورود به اطاق)شان درهائي  يها براي خانه( همچنين)و 

  
دنيائي بيش نيست و آخرت نزد ( موقت)ولي همه اينها جز برخورداري ! تزئيناتي( عالوه بر آنها، هر گونه دكوراسيون و)و 

 .ويژه پرهيزكاران است( در حساب و نظام او)پروردگارت 

  
 .۹۴.كنيم كه همواره همنشينش باشد شيطاني بر او مستولي مي( مشغوليتي)و هر آنكه از ياد رحمن چشم دل فرو بندد، 

  
 ۹۴!اند پندارند واقعاً ره يافته مي( خوش خياالنه)دارند، در حالي كه  باز مي( خدا)او را از راه ( هاي شيطاني دوستان، يا مشغوليت)و آنها 

  
اي كاش ميان من و : گويند( در آن روز به همنشين شيطاني خود)، تا آنگاه كه نزد ما باز آيند( هاي دنيائي غرقند آنها يكسره در همين غفلت)

 (.بودي)چه بد همنشيني ! بود ۹۸اي به دوري دو مشرق تو فاصله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باتر، ياز آن ز. پوشاندند يمِس م يها ن، با ورقهيتزئ يمنازل خود را برا( شكل يمعموال گنبد)از ثروتمندان سقف  ياريز بسينك نيهم ا - ۹۹
 .ار معمول استيبس (Stainless Steel)اژ فوالد يهمواره براق با آل يها اما ورقه. شود يتر م العاده گران است كه فوق يا نقره يها ورقه

متوسط مردم باشد كه مبادا دچار شبهه شده و گمان برند كه خدا آنها را  يها ا تودهين يشتر به خاطر مؤمنيرسد ب يبه نظر م ين نگرانيا - ۹۳
 .ار منكران قرار داده استيحد و حصر در اخت يخود را ب يكسره مواهب ماديفراموش كرده و 

دهد كه  يخدا را نشان م ين علت و معلولير متكلّم وحده آمده است، نقش نظام و قوانيضم ي، كه به جا(شَيْطَانًا لَهُ قَيِضْنُ: در)« نا»ر يضم - ۹۴
دل . سازد يم يطانيش يها ها و آرمان زهيانگ ينيگزينه ساز جايت را زمينسبت به مبدأ رحمان يرغبت ياز خدا و ب يگردان يرو يعيبه طور طب

 .گردد يطان حاضر ميب شد، شيخدا غا ياز آمال و آرزو باشد، وقت يتواند خال ينم يآدم

 يوقت. دن استيبرگز يپرست را بر خدا يو خودپرست يت ربّانيهدا يبه جا ينفسان ياز محور قرار دادن هواها يناش يبيفر ن خوديا - ۹۴
 .دينگاه كن ۹۹و بقره  ۳۱كهف، اعراف  ۹۱۴و  ۹۱۳ات يبه آ. شود يها هم معكوس م يريگ جهيارها عوض شد، نتيمع

د در يد هم منظور تفاوت طلوع خورشيشا. عالم است يدو سو يعنياند منظور همان فاصله مشرق و مغرب  دو مشرق، گفته يعنين يمشرق - ۹۸
 (.واهلل اعلم)دو فصل مختلف سال است 
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 .تان در عذاب شريك هستيد ترديد همه ايد، بي چون ستم كرده. هرگز سودي براي شما ندارد( پشيماني)و امروز 

  
و كساني را ( نسبت به حقيقت)به گوش ناشنوايان برساني؟ يا نابينايان ( پيام خود را به زور)تواني  آيا مي( ها با وجود چنين رويگرداني)

 رهبري كني؟( به سوي سعادت)كه در گمراهي آشكاري هستند 

  
 .گيريم ما مسلماً از آنها انتقام مي( حياتت شاهد شكست آنها نباشي، درهرحالدر زمان )ببريم ( از دنيا)، اگر تو را هم (نگران نباش)پس 

  
 .درهرحال ما بر آنها قدرت داريم. دهيم به تو نشان مي( در دوران حياتت)ايم  شان داده يا عذابي را كه بيم

  
 .مسلماً تو بر راهي راست قرار داري( مطمئن باش كه)شود چنگ بزن و  ، بر آنچه بر تو وحي مي(به جاي دل نگراني)پس 

  
 .گيريد مورد پرسش قرار مي( در نحوه راهنماي عمل قرار دادن آن)يادآوري تو و قومت است و به زودي (  قرآن وسيله)آن و مسلماً 

  
 ايم؟ رسوالني كه قبل از تو فرستاديم بپرس؛ آيا ما هرگز جز رحمن معبودي قرار داده( پيروان)، از (اگر هم شك داري)و 

  
پس . فرستاديم( ستمگر قومش)به سوي فرعون و سران  روشن خويش( معجزات)هاي  ما موسي را به همراه نشانه( از جمله)
 .من محققاً فرستاده پروردگار جهانيانم: گفت( موسي)

  
 .(به تمسخر و استهزايش كشيدند)اما وقتي آيات ما را بر آنها عرضه كرد، بي هيچ تأملي بر آن خنديدند 

  
به عذاب ( چون تماماً انكار كردند)و  ۹۱قبلي بزرگتر بود( معجزه)به آنها ارائه نكرديم، مگر آنكه از ( اي معجزه)اي  و هيچ نشانه

 .بازگردند( از لجاجت در انكار)تارشان كرديم شايد گرف( موقتي)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اد كرده استي يمعجزه حضرت موس ۲سوره نمل از  ۹۹سوره اسراء و  ۹۱۹ات يدر آ - ۹۱
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نجات )تو بسته براي اربابت را مطابق عهدي كه با ! آهاي جادوگر: گفتند(مي (ع)شد، به موسي هر گاه عذابي درنتيجه انكارشان نازل مي)و 

 ۹۶.ايم ما ديگر واقعاً به راه آمده. بخوان( ما از عذاب

  
 .كردند شكني مي داشتيم، باز هم پيمان را از آنان برمي( هشدار دهنده)ولي هرگاه آن عذاب 

 
ي منشعب از رود ) ۹۲آيا فرمانروائي مصر و اين نهرها: ندا سر داد كه( با تبليغاتي مردم فريب)فرعون در ميان قومش ( از طرف ديگر)

 (.ايد چرا تحت تأثير او قرار گرفته)بينيد؟  ، متعلق به من نيست؟ مگر نمي۳۱جريان دارد( در تقسيم ميان مزارع)من ( فرمان)كه تحت ( نيل

 
مقدار است و سخن  كه بس بي( آدم ژنده پوش فقيري)يا آن  بهترم( در جاه و مقام و سخنوري)، آيا من (مالكيت و فرمانروائي به جاي خود)

 ۳۹.داند گفتن هم درست نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كند يمان ميا يآنها برا يزبان يت ادعايداللت بر نها« الم»و « اِنَ»د ي، حروف تأك«لَمُهْتَدُونَ إِنَنَا»: در جمله - ۹۶

ان ين همواره نزاع ميدر مغرب زم! كند؛ خاك و آب ين خشك مصر اشاره ميقدرت در سرزم ين ادعا به دو عامل اساسيفرعون در ا - ۹۲
، خاك بدون آب فاقد ارزش بوده يو خشكسال يآب ل كمين به دليها بوده است، اما در مشرق زم نيو تصاحب سرزمها بر سر خاك  فئودال

 يانقالب يز كه در تزهاين «كارل ماركس». ل نبوده استيدل يب( آب)ل يرود ن يو نهرها( ياراض)« ملك مصر» يد فرعون رويتأك. است
ه در ين و سرمايزم بود، در اواخر عمر متوجه تفاوت نقش زميفئودال يخيو نقش تار يع غربدر جوام يدار هير مناسبات سرمايخود تحت تأث

 .را نوشت «يائيد آسيوجه تول»ن شده و كتاب يمشرق زم

ن جمله در ياند، اما با توجه به كاربرد ا معنا كرده «است يا دامنه كاخ من جارير ياز ز»از مترجمان  ياريرا بس« تَحْتِي مِنْ تَجْرِي» ةجمل - ۳۱
م نيل در طول يگفته شده است از رود عظ. ميمعنا كن «است يار و به فرمان من به مزارع مردم جاريتحت كنترل، اخت»: قرآن بهتر است آنرا

شده است كه مديريت اين نظام آبياري تحت كنترل و به فرمان  كانال يا نهر منشعب مي ۳۸۱مسير آن براي آبياري سرزمين پهناور مصر 
به صورت بسيار دقيق  «شيخ بهائي»همچنانكه از زاينده رود اصفهان ما نيز انشعاباتي از زمان شاه عباس طبق محاسبات . عون بوده استفر

بار  ۳۴در قرآن . رسد گذشته نادرست به نظر مي با اين مقدمات تصور اين كه اين انشعابات از كاخ فرعون مي. مهندسي منشعب  شده است
تكرار شده است كه نمادي است از جريان داشتن دائمي عامل حيات و سبز و خرمي « تَحْتِها االَنْهار مِنْ تَجْرِي»له در وصف بهشت جم

تحت كنترل و »اشاره كرده است كه مفهوم  «زير آنها»، به جريان داشتن از «زير باغ»بار نيز بجاي جريان داشتن از  ۴اما . بهشت متقين
: ةبا جمل)ها  سوره انعام است كه جريان داشتن نهرها را در كنترل و تسلط انسان ۸همين سوره و ديگري آيه  ۴۹يكي آيه . دهد مي «اختيار

باشند كه جريان يافتن نهرهاي بهشتي را از زير  سوره اعراف مي ۴۳سوره يونس و  ۲دو مورد ديگر آيات . دهد نشان مي( تجري من تحتهم
 .متقين شمرده است( كنترل و اختيار)

بر مقامات  يكه مبتن! يتي، به زعم خودش شخصيها لتيه بر فضين آيكرد و ا يان ميخود ب يماد يها لتيه فرعون را بر فضيقبل تك يةآ - ۳۹
 يةاند و آ نقل كرده يباشد كه برخ يامبر ميبه لكنت زبان آن پ يا ا اشارهيز گوين (ع)يه زدنش به موسيكنا. بود يفاتيو ظواهر تشر ياعتبار

 .دارد يسوره شعراء بر آن گواه ۹۳
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 كنند؟ اش نمي همراهي( در تأييد رسالت)يا فرشتگان  ۳۹پس چرا دستبندهائي زرين به او داده نشده( آمده اگر از جانب خدا)

  
 .بودند( بند و بار بي)آنها به راستي مردماني منحرف . ملتش را به خِفـّت كشاند تا اطاعتش كردند( ها با اين فريبكاري)پس 

  
( شان در بازتاب اعمال)پس  ۳۴به عقوبت انكارشان كشيديم، ۳۳كردند،( شان نوميد از هدايت)كه ما را متأسف  هنگاميپس 

 .غرق كرديم( شان بود در همان رود عظيم نيل كه مايه بركت و حيات)شان را  همگي

  
 .اي براي آيندگان قرار داديم و نمونه( از تكبر و طغيان) ۳۴اي سرسلسله( عنوانبه )و آنان را 

 
اين امر، زدند  از( از فرط تعجب و انكار)مطرح شد، به ناگاه قوم تو ( حضرت عيسي)پسر مريم ( ِ ماجراي پيدايش بدون پدر)همين كه 

 ۳۸!زير خنده تمسخر آميز

 
ر جدال با تو ، بلكه به خاط(نه در مسير منطق و استدالل)؟ اين سخن را (كه معلوم نيست پدرش كيست)و گفتند معبودان ما بهترند يا او 

 .گرند بلكه مردماني ستيزه( آنها بدنبال حقيقت نيستند)مطرح كردند، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كردند فرستاده خدا  يشد و گمان م يت شناخته ميو شخص ينات گران بها نشانه بزرگيپرستان، طال و جواهرات و تزئ ايندر چشم و دل د - ۳۹
افت كه آنها يتوان در يشود م يده ميمانده از فراعنه ديباق يها ر و مجسمهياز آنچه در تصاو. ر باشديد ابهت جاه و جاللش چشمگيز باين

 .انداختند يخود م يها به گردن و دست ينات فراوانيتزئ

: مثل)تواند همراه آن باشد  ياما خشم با تأسف تفاوت دارد، هر چند م. اند را به خشم آوردن معنا كرده« آسَفُونَا»مترجمان قرآن كلمه  - ۳۳
رود،  يد و آرزو ميار بر آن امياست كه بس يزيا چي يسد شدن از كيتأسف نوم(. ۶۸و طه  ۹۴۱اعراف  -أَسِفًا  غَضْبَانَ قَوْمِهِ ٰإِلَى ٰمُوسَى رَجَعَ

مان ياز ا (ص)امبر اسالميو تأسفِ در حد جان باختن پ( ۶۴وسف ي - يُوسُفَ ٰعَلَى ٰأَسَفَى يَا وَقَالَ)وسف يعقوب در غم يهمچون فراق 
 (۸كهف  - أَسَفًا الْحَدِيثِ ذَاٰبِهَ يُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ آثَارِهِمْ ٰعَلَى نَفْسَكَ بَاخِعٌ فَلَعَلَكَ)ش ياوردن منكران قرين

 ياست و داللت بر نوع يا عملي يبا دفع و طرد زبان يا كسي يزي، همانطور كه قبال گفته شده، انكار چ«نَقـَمَ»شه يانتقام از ر ياصل يمعنا - ۳۴
 .كنند ياند رَد م ط ارتقاء را كسب نكردهياقل شرارا كه حد يهمچنانكه در مدرسه كسان. كند يم( ستميبه درون س)پس زدن و راه ندادن 

امام . نامند يو فرزندان را خلف م يبعد يها شود؛ اجداد گذشته و پدران را سلف، و نسل يبه گذشته گفته م( در مقابل خـَلـَفَ)« َفَ سَلـ» - ۳۴
 .رساند يكه سرآغاز و سرسلسله بودن را م( ۹۲۹البالغه خطبه  نهج)ده است ين ناميطان را امام متعصبان و سلف مستكبريش (ع)يعل

دهد، اما در اين مورد كه حرف صاد كسره گرفته  بار در قرآن تكرار شده است، معناي اعراض و باز داشتن مي ۹۱كه « يصُدُونْ»فعل  - ۳۸
 .، به گفته اهل لغت، اعراض توأم با خنده و مسخره بازي است«يصّـِدُونْ»است 
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 .اسرائيل قرار داديم براي بني( الگوي عملي)ارزاني داشتيم نبود، و ما او را نمونه ( پيامبري)اي كه بر او نعمت  او جز بنده

 
 (.هدف از آفرينش انسان ، برتر آمدن از فرشتگان است)ساختيم  خواستيم، به جاي شما فرشتگاني را در زمين جايگزين مي اگر مي

 
اين . من پيروي كنيد( كتاب)اي است از رستاخيز، پس در آن شك مكنيد و از  نشانه( تولد و معجزات عيسيشگفتي )ترديد  و بي

 .است راه راست

 
 .باز دارد، كه او دشمن آشكاري براي شماست( از راه توحيد)مبادا شيطان شما را 

 

از آنچه  يبرخ( م تاا آمده)ام و  آورده( اخالق) ۳۱شما حكمت يبرا: آورد، گفت( براي آنها)هاي روشني  و چون عيسي نشانه
 .اطاعت كنيد( نه از متوليان مرتجع)كنيد، برايتان روشن سازم؛ پس از خدا پروا كنيد و از من  را كه در آن اختالف مي

 
به جاي تقليد و اطاعت بي چون و چرا از متوليان )پس . من و شماست( احب اختيارص)اين كه مسلماً خداست كه ارباب ( سخن ديگرم)و 

 .اين است راه راست. كنيد( اطاعت)او را بندگي ( منحرف ديني

 
 .ميان خويش به اختالف افتادند، پس واي بر ستمگران از عذاب روزي دردناك( توحيدي منحرف از )اما گروهها 

 
شود بر آنان فرا  حادث مي در حال غفلتشان ناگهان( قيامت كه)منتظرند تا ساعت ( خبران از عواقب انحراف از توحيد اين بي)آيا 

 ؟(شان بردارند ها و اختالفات تا دست از شرك و شخصيت پرستي)رسد 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارد و داللت بر ( نه نظري)نيست، معناي حكمت در قرآن، عمدتاً جنبه عملي  يگرائ منظور از تعليم حكمت، آموزش فلسفه و ذهن - ۳۱
اش با  يلم و دانش نداشته باشد، ولي رفتارش و مناسبات اخالقفردي ممكن است ع. كند يپسندانه م خردمندانه و خدا« رفتار و منش»

سيناها با فلسفه  باشد، معناي حكمت متأسفانه در همان دوران آشنائي متفكران اوليه مسلمان، همچون ابن«  حكيمانه»دوست و دشمن 
 .يونان، از معناي اصيل و عملي و قرآني خود منحرف شد و جنبه نظري يافت
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دشمنان ( انگيز دنيائي جمع شده براي اهداف تفرقه)در آن روز دوستان ( اند، بدانند دوستان هم خط و هم دست خود تكيه كردهاگر امروز به )
 (.از غلطيدن در دام دعواهاي بر سر قدرت)يكديگر خواهند بود، مگر پرهيزكاران 

 
 ۳۶.، امروز هيچ بيمي بر شما نيست و نه اندوهگين خواهيد شد( بندگان شيطان و نفس خودنه )اي بندگان من ( شود به آنها گفته مي)

 
 .بودند( حقايق آن)همان بندگي كه به آيات ما ايمان آورده و يكسره تسليم 

 
 .، با شادي و شعف(در راه ايمان) ۳۲تان به بهشت درآئيد، خودتان و همسران( شود در روز قيامت به آنها گفته مي)

 
شود و در آنجا هر آنچه  گردانده مي( ها از انواع نوشيدني)هائي  و جام( انباشته از انواع غذاها)هائي از طال  بر آنها سيني( در بهشت)

 .شما جاودانه خواهيد بود( هائي نين نعمتشود در چ به آنها گفته مي)و  ۴۱ها لذت برد فراهم است ها طلب كند و ديده دل

 
 (.محصول تالش خودتان است)ايد  تان ميراث برده اين است بهشتي كه به پاداش اعمال( شود و نيز گفته مي)

 
 ۴۹.خوريد هاي فراواني است كه از آنها مي در بهشت براي شما ميوه

 
 .ترديد مجرمان در عذاب جهنم جاودانند بي( اما در جهت مقابل)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خوف، ترس و نگراني از جان، و حزن، غصه از دست دادن مال و مكنت است. بار در قرآن تكرار شده است ۹۲تركيب خوف و حزن  - ۳۶

زيرا . رسد در اينجا بايد معناي دوم باشد به نظر مي. ان در قرآن آمده است و هم به معناي همفكران نيكوكارهم به معناي همسر« ازواج» - ۳۲
 .بخش باشد، مگر به تقوا تواند نجات نشان داد كه همسري به تنهائي نمي (عليهماالسالم)تجربه همسران نوح و لوط 

هائي را برايشان به  مندي گوئي مكتسبات دنيائي خودشان چنين بهره. مجهول است« يطاف»كننده نيست و فعل  در اينجا سختي از پذيرائي - ۴۱
هاي نوشيدني، نازل شده در سطح درك و فهم تمنيات دنيائي آدميان است و گرنه  هاي طالئي غذا و جام اشاره به ديس. بار آورده است

ها شايد «ظرف»اش از آن لذت برد فراهم است، معرفي  شود كه هر آنچه دل آدمي هوس كند و ديده وقتي در همين آيه تأكيد مي
 .اند هائي را پرورش داده كساني باشد كه در وجود خويش چنين شايستگي «ظرفيت»اي به  اشاره

ها  تمثيل باشد، اين مند هستند، نمي هاي معمولي دنيائي، كه كم و بيش همه از آن بهره دهد منظور همين ميوه ، نشان مي«فاكِههٌ»نكره آمدن  - ۴۹
 .كند كه نشاط آور است براي فهم آدميان است، فاكهه و فكاهي، داللت بر چيزي مي
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 .و در آن با نوميدي مقيم خواهند بود ۴۹شود برداشته نمي( شان موقتاً هم عذاب)از آنها 

 
 .ستمگر بودند( در حق خويش)ما به اينها ستم نكرديم، بلكه خودشان يكسره 

 
( در دوزخ)شما : گويد! ما را يكسره كندپروردگارت كار ( كاش)، (فرشته موكل بر دوزخ)اي مالك : فرياد برآرند( آنها در دوزخ)

 !ماندگاريد

 
 .ما حق را بر شما عرضه كرديم، اما بيشترتان نسبت به حق كراهت داشتيد:( خدا گويد)

 
ما نيز محكم ( بدانند)اند؟ پس  محكم كرده( موجبات پيروزي خود و شكست پيامبر را)امري را ( هاي خود كنند با توطئه ستمگران گمان مي)آيا 

 .هستيم( حق طلبان)و استواركننده 

 
 .كنند ثبت مي( و اضرندح)شنويم؟ آري، فرشتگان ما نزدشان  شان را نمي پندارند كه ما سخنان سرّي و نجوا آيا مي

 
 .بودم( او)، من نخستين پرستندگان خداي رحمن فرزندي داشت( كنيد آنچنان كه ادعا مي)اگر : بگو( اي پيامبر)

 
 .كنند منزه است وصف مي( خبران بي)از آنچه ( عالم هستي)گرداننده عرش ( و)و زمين، ( ها كهكشان)ها  گرداننده آسمان

 
مشغول باشند تا به روزي كه به ( هاي قدرت و ثروت)فرو روند و به بازي ( هاي باطل يگوئ در بيهوده)به حال خود رهاشان كن تا 

 .برسند( قيامت)اند  آن بيم داده شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد، يعني  كه سه بار در قرآن تكرار شده است، نوعي تعطيل موقت و فترت ميان دو مرحله را نشان مي( در يفـَرُ عَنْهـُم)« فـَتـَرَ»مشتقات  - ۴۹
 !ها، مزمن از نظر زماني مستمر است، نه همچون برخي بيماري
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 .و اوست فرزانه دانا ۴۳ها معبود است و هم در زمين هم در آسمان( برخالف تصورات مشركان)و او كسي است كه 

 
از )ها و زمين و آنچه ميان آندوست ويژه اوست و تنها او آگاهي  بركت است خدائي كه فرمانروائي آسمان( چقدر منشأ)

 .شويد نزد او بازگردانده مي( همگي)قيامت دارد و ( زمان وقوع

 
شوند، مگر  خوانند، برخوردار از هيچ شفاعتي نمي مي( شان ها را براي برآورده شدن حاجات فرشتگان و بُت)آنهائي كه به غير خدا 

 (.گيرند آنها مشمول امدادهاي غيبي پروردگار قرار مي) ۴۴دهند كساني كه آگاهانه به حق گواهي مي

 
ترديد خواهند گفت خدا؛ پس چگونه واژگونه  بپرسي چه كسي آنها را آفريده است؟ مسلماً و بي( مشركين)اگر از آنها 

 ؟(برند كه به جاي آفريدگار، به شفاعت ديگري پناه مي)اند  شده

 
 !آورند پروردگارا، اينها قومي هستند كه ايمان نمي(: را خدا شنيد كه)و گفتار پيامبر 

 
 (!اند كه چه سرنوشتي پيدا كرده)ند فهميد خواه( خودشان)كه به زودي  ۴۴از آنها درگذر، سالمي بگوي:( خدا فرمود)پس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها را به فرشتگاني كه آنها را دختران  رداننده جهان هستي است، اما ربوبيت زمين و عالم انساناالرباب و گ مشركين معتقد بودند خدا ربّ - ۴۳
كوشيدند حاجات دنيائي  مي( دانستند كه نماد فرشتگان مي)هائي  پنداشتند، واگذار كرده است و آنها با توسل و شفاعت به بُت خدا مي

 .خود را برآورده سازند

دنبال تقلب و پارتي تراشي نرويد، كارنامه قبولي را جز : مثل آن كه معلمي به شاگردان بگويد. گردد دشان برمياين استثنا به عمل خو - ۴۴
 .با آگاهي در ميدان حق حاضر و شاهد بودن، همين كارنامه قبولي است. كند كسي كه از عهده امتحانات برآيد دريافت نمي

 .العمل نيكوست و عكس( ه جاي تكفير و تفسيق و توهين و تهديدب)؛ پاسخ سالمت دادن «قل سَالمٌ»منظور از  - ۴۴



 

 خداي رحمت گستر بر عام و خاص به نام

 حاء ميم

 .روشنگر( روشن و)سوگند به اين كتاب 

 .ايم بيم دهنده بوده( از انحرافات) ما همواره. نازل كرديم( براي آگاهي از عواقب شرك)كه ما آن را در شبي مبارك 

 ۹.شود تفصيل داده مي( از امور كلي هدايتي، براي هضم و جذب حافظه هدايتي بشر)در آن شب هر امري 

 .ايم بوده( رسوالني براي ابالغ پيام خود)، ما همواره فرستنده (ت مادي دنيانه از مقوله موضوعا)امري از جانب ما 

 .است( ي به نيازهاي هدايتي انسان براي رشد و كمال)و دانا ( ي دعا)رحمتي است از طرف پروردگارت، كه او شنوا ( اين)

كه هدايت انسان و هشدار دادن او به )اگر به يقين دريابيد . ها و زمين و هر آنچه ميان آندوست گرداننده آسمان( همان)
 .(ها و زمين است عواقب انحرافات، همچون هدايت بقيه اجزاء آسمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يها به سلول تواند يرگز نماست كه به آن صورت ه يمختلف ياز مواد غذائ يو منسجم كپارچهي بيترك م،يگذار يكه بر دهان م يا لقمه - ۹
آنگاه حرارت و  كنند، يبزاق، آن را خرد م يائيميش راتيكردن غذا و تأث ابيما با آس يها ابتدا فك و دهان و دندان. بدن ما برسد

به  وستنيپ يروده، برا يها وارهيقابل جذب د زير اريمعده و ترشحات غدد پانكراس آن را به عناصر بس يائيميو ش يكيزيحركات ف
 قيحقا. باشد ينم سميمكان نيمستقل از ا زين يرزق معنو. است نيما چن يهضم رزق ماد. كنند يم ليها، تبد سلول هيخون و تغذ يها گلبول

. را نازل كرده است قيحقا نيا ،يجذب آن در هاضمه بشر تياما خداوند به خاطر قابل ستند،ه( كپارچهي) «محكم»در اصل  يتيهدا
از حالت محكم به حالت ساده و باز شده  جيمختلف مدرسه، به تدر يها و كالس يعلوم را به تناسب رشد سن ريو سا اتياضيهمچنانكه ر

 .باشد يم يبه تناسب رشد بشر يتيهدا ياجمال قيحقا افتني ليفصباز شدن و ت نياتفاق مهم شب قدر، هم. آورند يدر م( متفرّق)
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  .ميراند، صاحب اختيار شما و نياكان شماست مي( سرانجام)بخشد و  زندگي مي( كه)معبودي جز او نيست 

 .آنها در شك و ترديدي به بازي مشغولند( با وجود اين حقايق و نظامات هدايتي)ولي 

 .پديد آورد( از آتشفشاني عظيم)در انتظار روزي باش كه آسمان دودي آشكار ( شان در فرايند فساد و انحراف)پس 

 .گيرد؛ اين عذابي دردناك است كه مردم را فرا مي

 .ايم پروردگارا، عذاب را از ما بردار كه ما ايمان آورده: گويند( گان انكار كنند)

 !رسولي روشنگر برايشان آمده بود (در زندگي دنيا)بيداري چه سودي برايشان دارد، در حالي كه  (هنگام مشاهده عذاب)اينك 

 (!سخنان خودش نيست، اينها القائات جن و شيطان است)اي است جن زده  تعليم يافته: سپس از او روي گردانده و گفتند

 !گرديد باز مي( به همان شيوه خود)ما عذاب را كوته زماني از شما برداريم، مسلماً شما ( اما به محض آنكه)

 !ستانيم مي( مظلومان از شما)ما دادِ ( در آن روز! )ها به بزرگترين گرفتن۹بگيريم،( تان را  يقه)روزي كه ( چنين كنيد، اما)

 .شان آمد هدايتبه ( موسي)آزموديم و رسولي بزرگوار ( به چنين امتحاناتي)ما قبل از آنها نيز قوم فرعون را 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمغز اي يگرفتار سكته قلب. سيپل يريگ ختبا شدت و س يفرار يجان كي يريهمچون دستگ. ، گرفتن با شدت است«بطش» يمعنا - ۹
 .يعصب يها يو عوارض نا آرام يرو ادهيو ز هيسوء تغذ جيگرفتار شدن به نتا يعني د،يشد «بطش»است از  يا ساده يائيشدن، مثال دن
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كه من فرستاده ( شان برگردانم تا به سرزمين)به من بسپاريد ( از بند اسارت و بردگي رها كرده)خدا را بندگان ( به آنان گفت)كه 
 .(نگران نباشيد از نيروهاي آنها عليه شما استفاده كنم)قابل اعتمادي براي شما هستم 

 .ام براي شما آورده( در اثبات رسالتم)كشي نكنيد، كه من دليل آشكاري  خدا گردنو بر 

 ۳.برانيد( با خشونت)برم، اگر خواسته باشيد مرا  و به پروردگارم پناه مي

 (.به گناه انديشه عقوبتم ندهيد)از من كناره گيريد ( الاقل)كنيد،  باورم نميو اگر 

 ۴.اند پروردگارش را ندا كرد كه اينها مردماني مجرم( با وجود داليل آشكار، انكارش كردند و موسي)پس 

 .تعقيب خواهيد شد( توسط لشكريان فرعون)كه مطمئناً ( با وجود آن)بندگان مرا شبانه كوچ بده ( خدا فرمان داد)پس 

 .اند سپاهي غرق شدني( نكه همچنان قابل عبور استبه گمان آ)را گشوده و باز پشت سر گذاريد كه آنها ( ي نيل)و دريا 

 .به جاي گذاشتند( شان از خود با غرق شدن)سارهائي كه  چه بسيار باغات و چشمه

 .(هاي مجلل و معظم كاخ)هاي نيكو  كشتزارها و اقامتگاه( همچنين)و 

 .گذراندند كه در آن خوش مي( شماري ي بي)ها  و نعمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راندن شخص با  يسنگسار كردن را هم كه نوع. بار در قرآن تكرار شده است ۲كه  ميرج طانيمثل ش. ، راندن است«رجم» ياصل يمعنا - ۳
 .رانند يرا با سنگ از خود م يوحش يوانيح يآنچنان كه گوئ ند،يگو يشدت و نفرت است رجم م

 .از حق است دنيگفته شده، قطع ارتباط با خدا و بر زيجرم، آنچنان كه قبال ن ياصل يمعنا - ۴
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 .(نظام بعدي وارث اين نعمات شد)آن را به مردماني ديگر به ارث سپرديم ( تمامي)اين چنين ما 

  .آسمان و زمين بر آنها نگريست و مهلت هم داده نشدند( شان در هالكت و انقراض آنها، برخالف انتظار مستكبرانه)و 

 
 .نجات بخشيديم( شد آنها تحميل ميها بر  اي كه قرن)اسرائيل را از عذاب خواركننده  و هر آينه ما بني

 
 .كشي از متجاوزان بود ترديد گردن فرعون كه بي( ستم)از 

  
 .برتري بخشيديم( معاصرشان) بر جهانيان( صبر و مقاومت در راه حق كسب كرده بودنداز لياقتي كه با ) و هر آينه آنها را آگاهانه

  
 .بود( بر ايمان و كفرشان)به آنها داديم كه در آن آزموني آشكار ( يا معجزاتي از حقيقت)هائي  و نشانه

  
 :گويند مي( پروائي معاصر تو، با بي)اين مردم ( هاي آشكار تاريخي با وجود اين عبرت)

  
 ۴.زنده شدني نيستيم( پس از مرگ)جز همين مرگ نخستين ما نيست و ما ( رستاخيزي)هيچ 

  
 .ما را باز آوريد( اجداد)گوئيد پدران نخستين  اگر راست مي:( گويند مي)

  
زيستند؟ ما آنها  و كساني كه قبل از آنها مي( كه گويا شهره به قوت و مكنت بودند)قوم تـُبَع اند، يا ( نيرومندتر)آيا اينها بهتر 

 .هالك كرديم( شان منقرض و نيز به دليل انحرافات)را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  انيمان مجدداً از دل خاك سر بر آورده و آدم ذرات وجود يعني. و پراكنده شدن است افتنيانتشار  ي، به معنا«نـَشـَرَ» شهياز ر نيمنشر - ۴
 .پخش شوند نيدر زم گريبار د ينينو يبازساز
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 .(هدف باشد كه آفرينش تصادفي و بي)نيافريديم ( بيهودگي و بطالن)ميان آنهاست، به بازي را ها و زمين و آنچه  ما آسمان

  
 .آفريديم ولي بيشتر آنها آگاهي ندارند( هدفدار و قانونمند)ما آنها را به حق 

  
 .گاه همگي آنهاست وعده( ها برحسب كردارشان از عالم دنيا و جدائي انسان)بي ترديد روز جدائي 

  
نخواهد داشت و مورد هيچ ياري قرار ( در دفع عذاب)ترين سودي  روزي كه هيچ دوستي براي دوست ديگر كوچك

 .نخواهد گرفت

  
 .بس مهربان است( مطلق و در عين حالقدرت )رحمت آورد، كه قطعاً خدا داراي عزت ( بر او)مگر كسي كه خدا 

  
 ۸،«زقوم»بي ترديد شجره 

  
 ۱.خوراك خودپرستان است

  
 .جوشد مي( ي انباشته از حرام)ها  كه همچون روغن گداخته در شكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقمه  دنيلغت زقوم را بلع يكتابها(. ۴۳ان و دخ ۸۹صافات )دو بار ديگر در قرآن تكرار شده است  ه،يآ نيعالوه بر ا« شجرة زقوم»عنوان  - ۸
از آن جز آنكه زقوم طعام گناهكاران خودپرست است و در شكم آنها همچون  يوصف چياند، اما قرآن ه تلخ و كـُشنده ترجمه كرده اريبس

ظالمان  يبرا يا ، فتنهدر قعر جهنم دارد شهيشجره را، كه ر نيا زيدر سوره صافات ن. نداده است( ۴۳دخان )كند  يم انيلآب جوش غ
است ترسناك متناسب با روح و روان  يرياوصاف، تصو نيظاهر ا. زشت و هراسناك است وانيآن همچون سر د يها شمرده كه شكوفه

و ( Network)شجره همان . شود ياز راه دهان وارد بطن انسان م يدرخت است، و نه هر طعام شهيدر قرآن هم« شجر» ياما نه معنا ،يآدم
و  وهيو م( مجموعه و اعضاء ريز)، شاخ و برگ (يتنه اصل)، بدنه (نهيزم) شهياست كه همچون درخت، ر يا پيچيده يارتباط ستميس

 ،يفرهنگ ،يفكر اناتيدر جر يكرده است كه سلسله مراتب ادي زين ونهو شجره ملع ثهيو شجره خب بهيدر قرآن از شجره ط. دارد يمحصول
شجره و شبكه را در وصف ظالمان مطرح كرده است كه  نيالذكر ا فوق يها در سوره. دهد يرا نشان م يا در هر جامعه ياسيو س ينيد

 ايستمگران همچنانكه در دن نيا. باشد يم تانصف طانياست و محصول و بازتاب آن در جامعه ظهور ش يجهنم قاًيعم يآن عملكردها نهيزم
 .آيند يشان گرفتار م مردم را سوزاندند، خود به بازتاب اعمال يآتش افروختند و دلها
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 .همچون جوشيدن آب داغ

  
 !او را بگيريد و به ميان دوزخ درافكنيد

  
 ۶.آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش بريزيد

  
 ۲! همان شكست ناپذير مورد ستايشي( ات برحسب ادعاي دنيائي)كه تو ! بچش

  
 .كرديد مياست كه يك عمر در مورد آن ترديد ( سرنوشتي)اين همان 

 
 ترديد پرواپيشگان در جايگاهي امن قرار دارند؛ بي( اما در جهت مقابل)

 
 .ساراني و چشمه( از بهشت)در باغهائي 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تيو باور و ذهن و ظرف نشيب تيو محدود ينظر كلمه كه داللت بر تنگ ياصل يبا توجه به معنا يكنند، ول يرا گناه ترجمه م «اثم» ةكلم - ۱
 .شود يم يناش «يخودپرست»است كه از  يگناه «اثم»توان گفت  يكند، م يم يروح

چگونه ممكن است  نديگو يم يكه برخ يا است، به گونه ديالعاده شد فوق نيمجرم هيسوره عل نيا ۴۱تا  ۴۳ اتيآ زيآم ديتهد يها ليتمث - ۶
را درباره بنده خطا كار خود اعمال  يقابل تصور ريآور غ وحشت يها عذاب نيستوده شده، چن تيپروردگار مهربان كه به صفت رحمان

و به اسارت  «فرعون» ةكه دربار( ۳۳تا  ۹۱) يقبل اتي؟ اوال با توجه به آ!يواقع شدن يقتيحق انيب اياست  يلفظ يديهدت نهايا ايكند؟ آ
خصوص ه ب. روزگار است يها متوجه فرعون يو سرنوشت دهايتهد نيگفت چن توان ياوست، م يزدن و ظلم و ستم مثال لياسرائ يگرفتن بن

در قالب درك و فهم، فكر و فرهنگ و  ريتعاب نيهمه ا اًي، ثان«يا شده شيبچش كه تو همان ابر قدرت ستا»: شود يكه گفته م ۴۲ هيآ
ها و  عذاب نيا قتيو گرنه حق ،زمانه نازل شده است تيقرن قبل و برحذر داشتن  آنان از جهل و جور و جنا ۹۴ يليزبان مردم قبا تيظرف

 .در پرده ابهام خواهد ماند انيهمه آدم يبرا نده،يبهشت همواره، تا تحقق آن در آ يها وعده نيهمچن

 ييايآر ديكه كرامت شاه را به خورش «امهريآر» هيشب. كند يم يهم داللت بر احترامات ظاهر ميكر. است يريشكست ناپذ ز،يعز يمعنا - ۲
 .اند تجربه كرده... ها و مبارك ها، يها، قذاف و انقالب كرده با صدام انيعص يها سخن را در روزگار ما ملت نيهم. كرده بودند هيتشب
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 .نشينند يم( مهربانانه به گفتگو) ۹۱هائي از ديباي ظريف و ستبر پوشيده، برابر يكديگرند جامه

  
 .گردانيم همسر مي ۹۹اين چنين است، و آنها را با حوريان درشت چشم

 
 .(گيرد در اختيارشان قرار مي)طلبند  اي بخواهند مي در آنجا آسوده خاطر، هر ميوه

  
 .از عذاب دوزخ آنان را بركنار داشته است( خدا)مرگ را نخواهند چشيد، مگر همان مرگ نخستين و ( طعم)در آنجا 

 
 .است( در رسيدن به مقصد)فزون رحمتي است از سوي پروردگارت، اين همان كاميابي بزرگ 

 .يادآور شوند( به حقايقي)جز اين نيست كه ما اين قرآن را به زبان تو روان ساختيم، باشد تا 

 
 ۹۹.پس منتظر باش كه آنها نيز منتظرند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه  اميپ نيتكرار شده ، نشانگر ا ۹۸، و واقعه ۴۳، دخان ۴۴، صافات ۴۱حجر : اتيها و آ بار در سوره ۴كه  «نيمتقابل»اصطالح  - ۹۱
 .اند هم يرو به رو زيبودند، در بهشت ن( نه دشمنانه پشت به هم)روبرو  ايدن يهمچنانكه برادروار در زندگ نيراست نيمؤمن

. نامد يكننده م بيكند، قرآن تكذ يعمل نم مان آورده،ياكه  يزيچبه كه عمال  يكس ست،ين يتنها انكار زبان ق،يهمچون تصد ب،يتكذ - ۹۹
 .است دهيمكذب نام... كردن شكم گرسنگان ندارند و  ريس يبرا يا رانند و انگيزه يرا م ميتيرا كه  يگذاران سوره ماعون نماز

 .موجود است يساز خود يعنيازعمل،  «مراقبت»توأم با  يتفاوت كه در ترقـُب، انتظار نيبا ا.دهد يمنتظربودن م يمرتقبون و ترقـُب معنا - ۹۹
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