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مقدمه

ــزال معــارف دینــی، ضامــن ســعادت  ــه عنــوان منبــع الی ــم ب کری ــرآن  ق
ــت: ــی اس ــه زندگ ــن برنام ــن بهتری ــده دار تبیی ــریت و عه بش

ْقــَوم	«	
َ
تــی		ِهَی	أ

َ
ا	اْلُقـــْرآَن	َیْهــدی	ِلّل

َ
	هـــذ  »ِإّنَ

کتــاب زندگــی( و در  ح بــزرگ قرآنــی ۱۴۴۹ بــا همیــن شــعار )قــرآن؛  طــر
ح هــای موفــق قرآنــی ۱۴۴۱ تــا ۱۴۴۸ طراحــی شــده اســت.  ادامــه طــر
ح، بــه حفــظ و درک محتــوای یکــی از پرفضیلت تریــن ُســَور  در ایــن طــر

قــرآن -یعنــی ســوره »یــس«- پرداختــه شــده اســت.
ح داده  تــاش شــده تــا در هــر درس، یــک تــا دو آیــه انتخــاب و شــر
شــود تــا حفــظ آن بــرای عمــوم مشــتاقان معــارف قرآنــی مقــدور باشــد. 
مفاهیــم و محتــوای ایــن مطالــب از تفاســیر معتبــر اســتخراج شــده و 
تــاش شــده حتی اإلمــکان از نظــرات مشــترک میــان مفســران اســتفاده 

شــود. 
عمــوم  کثــری  حدا بهــره  جهــت  کــه  اســت  ذکــر  شــایان  هم چنیــن 
ــت و  ــن اهمی ــه تبیی ــی را ب ــاب، بخش کت ــای  ــی، در انته ــتاقان قرآن مش

داده ایــم. اختصــاص  قــرآن  حفــظ  روش 
در پایــان ضمــن تشــکر از موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت نورالثقلیــن، 
بــرای  فرهنگــی  و  قرآنــی  نهادهــای  همــه  مخلصانــه  تاش هــای  از 
کــرده و از نویســنده  ح ملــی قرآنــی، ســپاس گزاری  مشــارکت در ایــن طــر
المســلمین ســید مهــدی  و  االســام  کتــاب، جنــاب حجــت  محتــرم 

هاشــمی نیــز تقدیــر و تشــکر می کنیــم. 

کتاب زندگی ح ۱۴۴۹- قرآن؛  ستاد طر
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سوره مبارکه یس

ھ     ھ  ھ   ھ

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    
چ     چ       ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ     چ   چ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ڳ   گ   گ  گ   گ  ک   ک   ک  
ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ے   ے   ھ   ھ   ھ      ھ   ہ    ہ   ہ  
ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ       ۆ  
ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ    ۅ  
ٻ   ٻ   ٱ   ەئ    ەئ   ائ       ائ   ى  
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ         ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    
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ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ    ڤ  
ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ          ڃ   ڃ   ڃ  
ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گگ   گ   ک  
ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ  
ی   ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ  
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب      ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   
چ   چ   ڃ   ڃ       ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
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چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ         ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
گ   گ  گ   ک   ک    ک    ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ  
ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ  
ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ  
ڭ      ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  
ېې    ې        ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ې  ى   ى          ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   
وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  
مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی      ىئ   ىئ      ىئ    ېئ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يئ    ىئ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ    
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ    ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ   ڈ  
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ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
ے   ے   ھ      ھ   ھ   ھ   ہ    ہ     ہ    
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ      ۇ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  ى  ى  
ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   ەئوئوئ   ەئ   ائ   ائ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ   ىئ  
يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی  
حت   جت   يب   ىب      مب   خب   حب   جب  
خت   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ     ڄ   ڄ  
ڇ     ڇ   چچ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
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گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ             ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ                ں  ں  ڻ  ڻ   
ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ہ             ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ېې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  
ىئ               ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ      ۇئۇئ  
ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی    ی   ی  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   
ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ    ڈ     
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
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ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ       ہ   ہہ  
ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ     ٴۇ    ۈ   ۈ    ۆ  
ۉ  ۉې  ې  ې  ې ى ى   ائ    ائ  
ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ   ۈئ  

ېئ   ېئ  ىئ      ىئ  ىئ   ی  ی   ېئ  

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
رســوالن  از  قطعــًا  تــو  كــه   )2( حكیــم.  قــرآن  بــه  ســوگند   )1( یــس. 
ــی  ــرار دارى(؛ )4( ایــن قرآن ــی راســت )ق ــر راه ــتی، )3( ب ــد( هس )خداون
كــه از ســوى خداونــد عزیــز و رحیــم نــازل شــده اســت )5( تــا  اســت 
آنــان  رو  ایــن  از  نشــدند،  انــذار  پدرانشــان  كــه  دهــی  بیــم  را  قومــی 
بــه  یافتــه،  تحقــق  آنهــا  بیشــتر  دربــاره  )الهــی(  فرمــان   )6( غافلنــد! 
آنــان  گردن هــاى  در  مــا   )7( نمی آورنــد!  ایمــان  جهــت  همیــن 
كــه تــا چانه هــا ادامــه دارد و ســرهاى آنــان را بــه  غل هایــى قــرار دادیــم 
بــاال نــگاه داشــته اســت! )8( و در پیــش روى آنــان ســّدى قــرار دادیــم، 
لــذا  پوشــانده ایم،  را  چشمانشــان  و  ســّدى؛  سرشــان  پشــت  در  و 
یــا  كنــی  نمی بیننــد! )9( بــراى آنــان یكســان اســت: چــه انذارشــان 
كــه از  كســی را انــذار می كنــی  نكنــی، ایمــان نمی آورنــد! )10( تــو فقــط 
نهــان  در  رحمــان  خداونــد  از  و  كنــد  پیــروى  )الهــی(  یــادآورى  ایــن 
كســی را بــه آمــرزش و پاداشــی پــرارزش بشــارت ده!  بترســد؛ چنیــن 
پیــش  از  را  آنچــه  و  می كنیــم  زنــده  را  مــردگان  مــا  یقیــن  بــه   )11(
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كتــاب  فرســتاده اند و تمــام آثــار آنهــا را مــی نویســیم؛ و همــه چیــز را در 
قریــه  اصحــاب  آنهــا،  بــراى  و   )12( برشــمرده ایم!  كننــده اى  آشــكار 
كــه فرســتادگان خــدا بــه ســوى آنــان  كیــه( را مثــال بــزن هنگامــی  )انطا
كــه دو نفــر از رســوالن را بســوى آنهــا فرســتادیم،  آمدنــد؛ )13( هنگامــی 
كردنــد؛ پــس بــراى تقویــت آن دو،  اّمــا آنــان رســوالن )مــا( را تكذیــب 
فرســتادگان  »مــا  گفتنــد:  همگــی  آنهــا  فرســتادیم،  ســّومی  شــخص 
ــد:  گفتن ــواب(  ــان )در ج ــا آن ــتیم!« )14( اّم ــما هس ــوى ش ــه س ــدا( ب )خ
»شــما جــز بشــرى هماننــد مــا نیســتید، و خداونــد رحمــان چیــزى 
گفتنــد:  نــازل نكــرده، شــما فقــط دروغ می گوییــد!« )15( )رســوالن مــا( 
كــه مــا قطعــًا فرســتادگان )او( بــه ســوى شــما  گاه اســت  »پــروردگار مــا آ
ــاغ آشــكار نیســت!« )17(  ــر عهــده مــا چیــزى جــز اب هســتیم، )16( و ب
گرفته ایــم )و وجــود شــما را شــوم  گفتنــد: »مــا شــما را بــه فــال بــد  آنــان 
ــر )از ایــن ســخنان( دســت برنداریــد شــما را سنگســار  گ می دانیــم(، و ا
كــی از مــا بــه شــما خواهــد رســید! )18(  كــرد و شــكنجه دردنا خواهیــم 
درســت  گــر  ا اســت  خودتــان  از  شــما  »شــومی  گفتنــد:  )رســوالن( 
گروهــی اســرافكارید!« )19( و مــردى )بــا ایمــان(  بیندیشــید، بلكــه شــما 
گفــت: »اى قــوم مــن! از  از دورتریــن نقطــه شــهر بــا شــتاب فــرا رســید، 
كــه از  كنیــد  كســانی پیــروى  كنیــد! )20( از  فرســتادگان )خــدا( پیــروى 
شــما مــزدى نمی خواهنــد و خــود هدایــت یافته انــد! )21( مــن چــرا 
كــه مــرا آفریــده، و همگــی بــه ســوى او بازگشــت  كســی را پرســتش نكنــم 
گــر  كــه ا كنــم  داده می شــوید؟! )22( آیــا غیــر از او معبودانــی را انتخــاب 
آنهــا  شــفاعت  برســاند،  مــن  بــه  زیانــی  بخواهــد  رحمــان  خداونــد 
نجــات  او(  مجــازات  )از  مــرا  و  نــدارد  مــن  بــراى  فایــده اى  كمتریــن 
آشــكارى  گمراهــی  در  مــن  كنــم،  چنیــن  گــر  ا  )23( داد!  نخواهنــد 
خواهــم بــود! )24( )بــه همیــن دلیــل( مــن بــه پروردگارتــان ایمــان 
گــوش فــرا دهیــد!« )25( )ســرانجام او را  آوردم؛ پــس بــه ســخنان مــن 
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گفــت: »اى  گفتــه شــد: »وارد بهشــت شــو!«  كردنــد و( بــه او  شــهید 
كــه پــروردگارم مــرا آمرزیــده و از  كاش قــوم مــن می دانســتند ... )26( 
گرامی داشــتگان قــرار داده اســت!« )27( و مــا بعــد از او بــر قومــش هیــچ 
ــر ایــن نبــود؛ )28(  ــز ســنت مــا ب لشــكرى از آســمان نفرســتادیم، و هرگ
گهــان همگــی خامــوش  نا بــود،  آســمانی  یــك صیحــه  )بلكــه( فقــط 
بــراى  پیامبــرى  هیــچ  كــه  بنــدگان  ایــن  بــر  افســوس   )29( شــدند! 
آیــا   )30( می كردنــد!  اســتهزا  را  او  اینكــه  مگــر  نیامــد  آنــان  هدایــت 
گناهانشــان( هــاك  ندیدنــد چقــدر از اقــوام پیــش از آنــان را )بخاطــر 
كردیــم، آنهــا هرگــز بــه ســوى ایشــان بازنمی گردنــد )و زنــده نمی شــوند(! 
)31( و همــه آنــان )روز قیامــت( نــزد مــا احضــار می شــوند! )32( زمیــن 
دانه هــاى  و  كردیــم  زنــده  را  آن  مــا  اســت،  آیتــی  آنهــا  بــراى  مــرده 
كــه از آن می خورنــد؛ )33( و در آن  ج ســاختیم  )غذایــى( از آن خــار
ــم و چشــمه هایى از آن جــارى  ــرار دادی باغهایــى از نخلهــا و انگورهــا ق
كــه دســت آنــان هیــچ  ســاختیم، )34( تــا از میــوه آن بخورنــد در حالــی 
بجــا  را  خــدا  شــكر  آیــا  اســت!  نداشــته  آن  ســاختن  در  دخالتــی 
از  آفریــد،  را  تمــام زوجهــا  كــه  كســی  نمی آورنــد؟! )35( منــزه اســت 
آنچــه زمیــن می رویانــد، و از خودشــان، و از آنچــه نمی داننــد! )36( 
شــب )نیــز( بــراى آنهــا نشــانه اى اســت )از عظمــت خــدا(؛ مــا روز را از آن 
گهــان تاریكــی آنــان را فــرا می گیــرد! )37( و خورشــید  برمی گیریــم، نا
كــه پیوســته بســوى قرارگاهــش در حركــت  )نیــز بــراى آنهــا آیتــی اســت( 
مــاه  بــراى  و   )38( داناســت.  و  قــادر  خداونــد  تقدیــر  ایــن  اســت؛ 
كــرد(  كــه ایــن منــازل را طــی  منزلگاه هایــى قــرار دادیــم، )و هنگامــی 
كهنــه قوســی شــكل و زرد رنــگ خرمــا« در  ســرانجام بصــورت »شــاخه 
كــه بــه مــاه رســد، و نــه شــب بــر  می آیــد. )39( نــه خورشــید را سزاســت 
 )40( شــناورند.  خــود  مســیر  در  كــدام  هــر  و  می گیــرد؛  پیشــی  روز 
مــا  كــه  اســت  آنــان  بــراى  پــروردگار(  عظمــت  از  )دیگــر  نشــانه اى 
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كردیــم.  كشــتیهایى پــر )از وســایل و بارهــا( حمــل  فرزندانشــان را در 
ــر  گ ــم. )42( و ا ــد آن آفریدی ــرى همانن ــاى دیگ ــا مركبه ــراى آنه )41( و ب
كــه نــه فریادرســی داشــته  بخواهیــم آنهــا را غــرق می كنیــم بطــورى 
ــه نجــات داده شــوند! )43( مگــر اینكــه رحمــت مــا شــامل  باشــند و ن
گیرنــد! )44( و  حــال آنــان شــود، و تــا زمــان معّینــی از ایــن زندگــی بهــره 
گفتــه شــود: »از آنچــه پیــش رو و پشــت ســر شماســت ]از  گاه بــه آنهــا  هــر 
عذابهــاى الهــی [ بترســید تــا مشــمول رحمــت الهــی شــوید!« )اعتنــا 
آنهــا  بــراى  پروردگارشــان  آیــات  از  آیــه اى  هیــچ  و   )45( نمی كننــد(. 
كــه  نمی آیــد مگــر اینكــه از آن روى گــردان مــی شــوند. )46( و هنگامــی 
انفــاق  كــرده  روزى  شــما  بــه  خــدا  آنچــه  »از  شــود:  گفتــه  آنــان  بــه 
كنیــم  كســی را اطعــام  كافــران بــه مؤمنــان می گوینــد: »آیــا مــا  كنیــد!«، 
ــته  ــدا خواس ــس خ ــرد؟! )پ ــام می ك ــت او را اطع ــدا می خواس ــر خ گ ــه ا ك
گمراهــی آشــكارید«! )47( آنهــا  گرســنه باشــد(، شــما فقــط در  اســت او 
كــی خواهــد  ــر راســت می گوییــد، ایــن وعــده )قیامــت(  گ می گوینــد: »ا
كــه یــك صیحــه عظیــم  ــا( جــز ایــن انتظــار نمی كشــند  بــود؟! )48( )اّم
كــه مشــغول جــدال )در امــور دنیــا(  گیــرد، در حالــی  )آســمانی( آنهــا را فرا
نمی تواننــد  حّتــی(  كــه  می شــوند  غافلگیــر  )چنــان   )49( هســتند. 
كننــد یــا بــه ســوى خانــواده خــود بازگردنــد! )50( )بــار دیگــر( در  وصّیتــی 
گهــان آنهــا از قبرهــا، شــتابان بــه ســوى  »صــور« دمیــده می شــود، نا
)دادگاه( پروردگارشــان می رونــد! )51( می گوینــد: »اى واى بــر مــا! چــه 
كــه  كســی مــا را از خوابگاهمــان برانگیخــت؟! )آرى( ایــن همــان اســت 
گفتنــد!« )52(  خداونــد رحمــان وعــده داده، و فرســتادگان )او( راســت 
گهــان  صیحــه واحــدى بیــش نیســت، )فریــادى عظیــم برمی خیــزد( نا
گفتــه می شــود:(  همگــی نــزد مــا احضــار می شــوند! )53( )و بــه آنهــا 
را عمــل  آنچــه  و جــز  كــس ذّره اى ســتم نمی شــود،  بــه هیــچ  امــروز 
می كردیــد جــزا داده نمی شــوید! )54( بهشــتیان، امــروز بــه نعمتهــاى 
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خــدا مشــغول و مســرورند. )55( آنهــا و همسرانشــان در ســایه هاى 
)قصرهــا و درختــان بهشــتی( بــر تختهــا تكیــه زده انــد. )56( بــراى آنهــا 
در بهشــت میــوه بســیار لّذت بخشــی اســت، و هــر چــه بخواهنــد در 
اختیــار آنــان خواهــد بــود! )57( بــر آنهــا ســام )و درود الهــی( اســت؛ 
آنهــا  بــه  پــروردگارى مهربــان! )58( )و  از ســوى  ایــن ســخنی اســت 
گنهــكاران! )59( آیــا بــا شــما عهــد  می گوینــد:( جــدا شــوید امــروز اى 
كــه او بــراى شــما  كــه شــیطان را نپرســتید،  نكــردم اى فرزنــدان آدم 
كــه راه مســتقیم  دشــمن آشــكارى اســت؟! )60( و اینكــه مــرا بپرســتید 
كــرد، آیــا اندیشــه  گمــراه  گــروه زیــادى از شــما را  ایــن اســت؟! )61( او 
كــه بــه شــما وعــده داده  نكردیــد؟! )62( ایــن همــان دوزخــی اســت 
كــه داشــتید بــه  كفــرى  می شــد! )63( امــروز وارد آن شــوید و بــه خاطــر 
و  می نهیــم،  ُمهــر  دهانشــان  بــر  امــروز   )64( بســوزید!  آن  آتــش 
كــه  را  كارهایــى  پاهایشــان  و  می گوینــد  ســخن  مــا  بــا  دستهایشــان 
بخواهیــم  گــر  ا و   )65( می دهنــد!  شــهادت  می دادنــد  انجــام 
ــر  ــراى عبــور از راه، می خواهنــد ب كنیــم؛ ســپس ب چشمانشــان را محــو 
ــر  گ ــد؟! )66( و ا ــد ببینن ــه می توانن ــا چگون ــد، اّم ــی بگیرن ــر پیش یكدیگ
بخواهیــم آنهــا را در جــاى خــود مســخ می كنیــم )و بــه مجســمه هایى 
ــه  ــا ب ــد ی ــه دهن ــود را ادام ــد راه خ ــا نتوانن ــازیم( ت ــّدل می س ــى روح مب ب
آفرینــش  در  دهیــم،  عمــر  طــول  را  كــس  هــر   )67( برگردنــد!  عقــب 
آیــا  می گردانیــم(؛  بــاز  كودكــی  ناتوانــی  بــه  )و  می كنیــم  گونــه اش  واژ
اندیشــه نمی كننــد؟! )68( مــا هرگــز شــعر بــه او ]پیامبــر[ نیاموختیــم، و 
ــر و  شایســته او نیســت )شــاعر باشــد(؛ ایــن )كتــاب آســمانی( فقــط ذك
كــه زنده انــد بیــم دهــد )و بــر  قــرآن مبیــن اســت! )69( تــا افــرادى را 
گــردد!  كافــران اتمــام حّجــت شــود( و فرمــان عــذاب بــر آنــان مســّلم 
آورده ایــم  عمــل  بــه  خــود  قــدرت  بــا  آنچــه  از  كــه  ندیدنــد  آیــا   )70(
ــك آن هســتند؟! )71( و  ــان مال ــه آن ك ــم  ــان آفریدی ــراى آن ــی ب چهارپایان
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ــان از آن اســت و هــم از آن  آنهــا را رام ایشــان ســاختیم، هــم مركــب آن
آن  در  دیگــرى  بهره هــاى  آنــان  بــراى  و   )72( می كننــد؛  تغذیــه 
گــوارا؛ آیــا بــا ایــن حــال شــكرگزارى  )حیوانــات( اســت و نوشــیدنیهایى 
نمی كننــد؟! )73( آنــان غیــر از خــدا معبودانــی بــراى خویــش برگزیدنــد 
كــه یــارى شــوند! )74( ولــی آنهــا قــادر بــه یــارى ایشــان  بــه ایــن امیــد 
آنهــا  بــراى  لشــكرى  قیامــت(  در  )عبادت كننــدگان  ایــن  و  نیســتند، 
پــس   )75( می شــوند!  احضــار  خ  دوز آتــش  در  كــه  بــود  خواهنــد 
سخنانشــان تــو را غمگیــن نســازد، مــا آنچــه را پنهــان می دارنــد و آنچــه 
كــه مــا او را از  ــا انســان نمی دانــد  را آشــكار می كننــد می دانیــم! )76( آی
ــعور و  ــدرت و ش ــب ق ــان صاح ــم؟! و او )چن ــى ارزش آفریدی ــه اى ب نطف
كــه( بــه مخاصمــه آشــكار )بــا مــا( برخاســت! )77( و بــراى مــا  نطــق شــد 
ــن  ــی ای كس ــه  ــت: »چ گف ــرد و  ك ــوش  ــود را فرام ــش خ ــی زد و آفرین مثال
كــه پوســیده اســت؟!« )78(  زنــده می كنــد در حالــی  را  اســتخوانها 
كــه نخســتین بــار آن را آفریــد؛ و  كســی آن را زنــده می كنــد  بگــو: »همــان 
كــه بــراى شــما از  كســی  او بــه هــر مخلوقــی داناســت! )79( همــان 
درخــت ســبز، آتــش آفریــد و شــما بوســیله آن، آتــش می افروزیــد!« )80( 
آنــان  هماننــد  نمی توانــد  آفریــد،  را  زمیــن  و  آســمانها  كــه  كســی  آیــا 
]انســانهاى خــاك شــده [ را بیافرینــد؟! آرى )می توانــد(، و او آفریــدگار 
كنــد،  گاه چیــزى را اراده  كــه هــر  داناســت! )81( فرمــان او چنیــن اســت 
نیــز بى درنــگ موجــود  بــاش!«، آن  بــه آن می گویــد: »موجــود  تنهــا 
كمّیــت  كــه مالكّیــت و حا می شــود! )82(پــس منــّزه اســت خداونــدى 
همــه چیــز در دســت اوســت؛ و شــما را بــه ســوى او بازمی گرداننــد! 

)83(
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فضیلت	بسیار	سوره	یس
کمتــر ســوره ای از قــرآن همتــای فضیلــت ســوره یــس اســت.  فضیلــت 
روایــات بســیاری از شــیعه و اهــل ســنت در فضیلــت ایــن ســوره نقــل 
کــه تنهــا ذکــر  شــده اســت.  حجــم ایــن روایــات به قــدری زیــاد اســت 
کتــاب مفصلــی را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد. مــا در اینجــا بــه  آن، 
ذکــر یــک روایــت از امــام صــادق؟ع؟ بســنده می نماییــم. آن حضــرت 
کــس ســوره یــس را قبــل از خــواب روز یــا پیــش از غــروب  فرمــود: »هــر 
ــود و  ــر روزى خواهــد ب ــد، در تمــام طــول روز محفــوظ و پ هــر روز، بخوان
ــته  ــزار فرش ــد ه ــد، خداون ــن بخوان ــش از خفت ــب پی ــس آن را در ش ک ــر  ه
ــد و  کنن ــظ  ــی حف ــر آفت ــیطان و ه ــر ش ــه او را از ه ک ــد  ــور می کن ــر او مأم را ب
کــرده و ســی هزار  گــر در آن روز بمیــرد، خداونــد وی را داخــل در بهشــت  ا
کننــد و او را تــا  فرشــته را بــر غســل او حاضــر می ســازد تــا بــرای او اســتغفار 
گــردد، در  کــه وارد لحــد  کننــد؛ پــس هنگامــی  قبــرش بــا اســتغفار تشــییع 
داخــل قبــر او رفتــه و خــدا را عبــادت می کننــد و ثــواب عبادتشــان بــرای 
گشــته  آن فــرد خواهــد بــود و نیــز قبــرش بــه انــدازه وســعت دیــدش، فــراخ 
ــوری  ــت ن ــا روز قیام ــز ت ــود و نی ــد ب ــان خواه ــر در ام ــار قب ــی و فش و از تنگ
کــه خداونــد وی را  ــا روزی  ــا آســمان برقــرار اســت ت درخشــان از قبــرش ت
ج ســازد؛ پــس در آن هنــگام، فرشــتگان خــدا او را همراهــی  از قبــر خــار
بشــارت  را  او  پیوســته  و  شــده  او هم ســخن  بــا  بــا خوشــرویی  و  کــرده 
کــرده و در جایــی ســکونت  می دهنــد تــا از »صــراط« و »میــزان« عبــور 
از  نزدیک تــر  احــدی  مقــرب،  فرشــتگان  و  انبیــاء  بجــز  کــه  می دهنــد 
آنــان بــه خداونــد نباشــد. او همــراه پیامبــران در پیشــگاه خداونــد حاضــر 
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گشــته و هیــچ حــزن و اندوهــی نــدارد. آنــگاه خداونــد تبــارک و تعالــی بــه 
کــه مــن شــفاعتت را در هــر  کــن  او می فرمایــد: »ای بنــده مــن! شــفاعت 
کــه بخواهــی می پذیــرم.« و او حسابرســی نمی شــود و نــگاه داشــته  کــس 
ــر او نوشــته نخواهــد شــد  و نامــه اعمالــش منتشــر  گناهــی ب نمی شــود و 
کــه همــه  ــا جایــی  ــه همــه بنــدگان نمایــش داده خواهــد شــد ت شــده و ب
ــی  گناه ــا و  ــچ خط ــده هی بــا شــگفتی  می گوینــد: »ســبحان اهلل! ایــن بن

گردیــد.« ]مجمــع[ مرتکــب نشــد و از دوســتان و همراهــان پیامبــر؟ص؟ 
ایــن تنهــا شــمه ای از فضایــل بســیار زیــاد تــاوت و فهــم معــارف ایــن 
کــه در اینجــا مجــال ذکــر همــه آن نیســت. شــگفت آنکــه  ســوره اســت 
گرانقــدر و قابــل تأمــل می فرمایــد:  کــرم؟ص؟ در حدیثــی بســیار  پیامبــر ا
ــی؛ بــه خــدا دوســت داشــتم  َمّ

ُ
 إنســاٍن ِمــْن أ

ّ
کِل ــا یف قلــِب  َنّ

َ
ــَوِدْدُت أ

َ
»ل

گیــرد.« ]بحــار:ج  کــه ســوره یــس، در قلــب هــر یــک از افــراد اّمــت مــن جــای 
۹2ص2۹۱[ هم چنیــن، تــاوت ایــن ســوره معــادل دوازده بــار ختــم قــرآن 

دانســته شــده اســت.
ــروی،  ــوی و اخ ــاد دنی ــرکات زی ــار و ب ــن آث ــا چنی ــه ب ک ــت  ــته اس ــا شایس آی
انــس بــا ایــن ســوره را از دســت بدهیــم و از معــارف واالی آن محــروم 
کل قــرآن محــروم مانده ایــم، توانایــی حفــظ  گــر از حفــظ  شــویم؟ آیــا ا
ــر روز  ــداوم آن در ه ــاوت م ــوره و ت ــن س ــون ای ــی چ ــوره های پرفضیلت س

را نیــز نداریــم؟!
روایــات  در  اســت؟	 شــده	 نامیــده	 قــرآن	 قلــب	 »یــس«	 ســوره	 چــرا	
بســیاری از شــیعه و ســنی، ســوره »یــس« قلــب قــرآن نامیــده شــده اســت. 
کــه ایــن توصیــف، بیان گــر اهمیــت بســیار زیــاد ایــن  مشــخص اســت 
ســوره در فهــم و درک پیــام اصلــی قــرآن دارد؛ زیــرا قلــب مرکــز اجــزای هــر 
موجــودی بــوده و حیــات هــر چیــز بــه تپیــدن و زنــده بــودن آن بســتگی 
کــه علــت ایــن نام گــذاری چیســت؟ بــرای  دارد. حــال ســؤال اینجاســت 
پاســخ بــه ایــن ســؤال، دیدگاه هــای مختلفــی از ســوی مفســران نقــل 
کــدام از زاویــه خاصــی بــه محتــوای ســوره نگریســته و  کــه هــر  شــده اســت 

نــکات صحیــح و قابــل توجهــی بیــان نموده انــد:
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ایــن  را  قــرآن«  »قلــب  بــه  ســوره  ایــن  نام گــذاری  دلیــل  برخــی   -۱
کریــم و دربرگیرنــده عمــده  کــه ایــن ســوره، عصــاره قــرآن  دانســته اند 
اعتقــادی  مهــم  اصــل  ســه  -به ویــژه  کریــم  قــرآن  کلیــدی  مطالــب 

می باشــد. معــاد-  و  نبــوت  توحیــد، 
کــه ایــن ســوره بــه ایــن جهــت »قلــب قــرآن«  2- دیــدگاه دوم ایــن اســت 
کــه  اســت  نمــوده  کیــد  تأ خداونــد  آن،  آخــر  آیــه  در  کــه  شــده  نامیــده 
ــا همــان زمامــداری- همــه اشــیاء بــه دســت  ملکــوت و عنــان اختیــار -ی
کــه  اســت  هســتی  عالــم  حقیقــت  مهم تریــن  مطلــب،  ایــن  و  اوســت 
ــاور بــه آن سرمنشــأ تحــول چشــمگیری در بینــش و رفتــار هــر  ایمــان و ب

فــرد خواهــد داشــت.
کیــد  3- عــده ای نیــز توجــه بــه مضمــون واالی آیــه ۱2 ایــن ســوره و تأ
ــر »والیــت« را پاســخ مناســبی بــرای پرســش فــوق دانســته اند. در ایــن  ب
آیــه شــریفه، خداونــد امــام را جامــع همــه علــوم و دانش هــا و حقایــق 
کــه هیــچ چیــز از صفحــه علــم امــام محــو  کیــد نمــوده  عالــم دانســته و تأ

نمی شــود. 
جــای  در  بــاال  دیدگاه هــای  از  یــک  هــر  گرچــه  ا می رســد  نظــر  بــه   -۴
خــود صحیــح و موّجــه بــه نظــر می رســد، ولــی بــه نظــر می رســد دلیــل 
لقــب  »یــس«،  کــه  اســت  آن  قــرآن،  قلــب  بــه  ســوره  ایــن  نام گــذاری 
مبــارک پیامبــر اســام؟ص؟ اســت و آن حضــرت نیــز قلــب تپنــده عالــم 
امــکان و واســطه فیــض خداونــد بــر همــه مخلوقــات اســت. بــه همیــن 
گل  کــرم؟ص؟ قلــب عالــم وجــود و  کــه وجــود پیامبــر ا جهــت، همان گونــه 
سرســبد هســتی اســت، ســوره منتســب بــه ایشــان -یعنــی ســوره »یــس«- 

ــز قلــب قــرآن اســت. نی
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کلی سوره یس  محتوای 
ایــن  از  کلــی  کــه هــدف  ایــن ســوره درمی یابیــم  بررســی محتــوای  بــا 
کیــد و تبییــن ســه اصــل مهــم اعتقــادی )توحیــد، نبــوت و  ســوره، تأ

اســت.  معــاد( 
پیامبــر  رســالت  و  نبــوت  ذکــر  بــه  ابتــدا  ســوره،  ایــن  در  اول:  بخــش	
کــرم؟ص؟ و نیــز وظایــف رســالت آن حضــرت پرداختــه و بــا ذکــر نمونــه ای  ا
گذشــته، مــردم را از مخالفــت بــا دعــوت انبیــاء؟مهع؟ بــر  از حکایــت اقــوام 

حــذر مــی دارد. )آیــات ۱ تــا 32( 
ع توحیــد و بندگــی خداونــد شــده و بــا  بخــش	دوم: آن گاه وارد موضــو
ذکــر نمونه هــای عظمــت خلقــت، هماهنگــی موجــود در نظــام آفرینــش 

ــا ۴7(  ــات 33 ت ــد. )آی ــد می دان ــت خداون ــر وحدانی ــکاری ب ــواه آش گ را 
بخــش	ســوم: ســپس بــه مســأله معــاد منتقــل شــده و بــا مقایســه میــان 
خ، همــگان را بــه مخالفــت بــا شــیطان  نعمت هــای بهشــتیان و اهــل دوز
و یــادآوری معــاد توصیــه می کنــد و در پایــان نیــز بــه برخــی شــبهات معــاد 

پاســخ می دهــد. )آیــات ۴۸ تــا ۸3(
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ھ     ھ  ھ   ھ

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر؛
 یس. )1( سوگند به قرآن حكیم. )2( تو قطعًا از رسوالن هستی )3(

 واژگان:

َوالُقرآن: سوگند به قرآن. )حرف »واو« به معنای قسم است.(
توضیحات:

کریــم آغــاز شــده تــا بــر دو مطلــب  ســوره یــس بــا ســوگند خداونــد بــه قــرآن 
کیــد نمایــد: نخســت اینکــه تــو )یعنــی پیامبــر؟ص؟( در زمــره پیامبــران  تأ
بــر راه درســت و »صــراط  و فرســتادگان خداونــد هســتی و دوم اینکــه 

مســتقیم« قــرار داری. 
نــام  »یــس  فرمــود:  صــادق؟ع؟  امــام  اکــرم؟ص؟:  پیامبــر	 لقــب	 یــس؛	
کــه بعــد از آن می فرمایــد: تــو از  رســول خداســت و دلیــل بــر آن ایــن اســت 

مرســلین و بــر صــراط مســتقیم هســتی.«  
کیــد بــر نبــوت پیامبــر؟ص؟ بــه  ســوگند	بــه	قــرآن	حکیــم:	خداونــد بــرای تأ
قــرآن -کــه معجــزه  جاویــد آن حضــرت است-ســوگند یــاد می کنــد تــا 
کــه خــود قــرآن، نشــان روشــن و آشــکاری بــرای  ایــن مطلــب روشــن شــود 

صحــت ادعــای نبــوت از ســوی پیامبــر؟ص؟ می باشــد.

آموزه	ها:
کــه بــا  کســی  ــْرَءاِن احَلِكــم « پــس  ُق

ْ
کتــاب حکمــت اســت: »َو ال - قــرآن 

آن انــس بگیــرد، بهتریــن و بیشــترین خوبی هــا را بــه دســت آورده اســت؛ 
ــَة  َ

ْ
ك ِ

ْ
زیــرا خــود قــرآن در آیــه 26۹ بقــره فرمــوده اســت: »َو َمــْن ُیــْؤَت احل

»
ً
َکثیــرا  

ً
ِتَ َخْیــرا و

ُ
َفَقــْد أ
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كـه از سـوى خداونـد  بـر راهـی راسـت )قـرار دارى( )4( ایـن قرآنـی اسـت 

عزیـز و رحیـم نـازل شـده اسـت )5(

واژگان:
باشــد.  نداشــته  انحــراف  و  کجــی  کــه  بــزرگ و همــواری  راه  ِصــراط: 
کــه صــراط بــه بزرگــراه گفتــه می شــود،  )تفــاوت آن بــا »ســبیل« ایــن اســت 
کــه بــه بزرگــراه منتهــی می شــود. صــراط  ولــی ســبیل بــه راه هــای فرعــی 

کار رفتــه اســت.( در قــرآن همیشــه بــه صــورت مفــرد بــه 
یــل: نــازل شــده. )مصــدر بــه معنــای مفعــول اســت.(  ]تفــاوت میــان  َتنِز
ــزول تدریجــی و دومــی در  ــی در ن کــه اول ــزال« ایــن اســت  »تنزیــل« و »ان

کار مــی رود.[ نــزول دفعــی قــرآن بــه 
یز: مقتدر، نفوذ ناپذیر.  َعِز

ْ
ال

توضیحات:
عصمــت	پیامبــر	اعظــم؟ص؟: عبــارت »علــی صــراط مســتقیم« بــه خوبــی 
کــه همــواره در مســیر مســتقیم بــه  بیانگــر عصمــت پیامبــر؟ص؟ اســت 

ســوی خــدا بــوده اســت.
کریــم بافضیلــت تریــن مخلــوق  قــرآن،	تجّلــی	رحمــت	پــروردگار: قــرآن 
کــه بــرای بشــر تنــّزل یافتــه اســت تــا آن را  هســتی و تجلــی خداونــد اســت 

کــرده و خــود را بــا آن همــراه ســازند. درک 

آموزه	ها:
ــَن  ِ

َ
»ل هســتند:  خطــا  و  گنــاه  از  عصمــت  دارای  پیامبــران،  همــه   -

کــه »َعــی  ْرَســِلین  َعــی ِصــراٍط ُمســَتقم« ]بنــا بــر ایــن احتمــال  ُ الْ
بدانیــم.[  » »اُلرَســلین بــه  متعلــق  را  ُمســَتقم«  ِصــراٍط 

 » لُمؤِمنــین ِ
ّ
ل رمحــٌة  و  ُهــًدی  »َو  اســت:  رحمــت  کتــاب  قــرآن   -

حــم« توســط پیامبــر  یــِز الّرَ کــه از مصــدر رحمــت: »الَعز )یونــس،57( 
ــًة   َرمْحَ

َ
ناَك ِإاّل

ْ
ْرَســل

َ
رحمــت بــرای هدایــت مــردم آمــده اســت: »َو مــا أ

)انبیــاء،۱07( ــین  « 
َ
عال

ْ
ِلل
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تا قومی را بیم دهی كه پدرانشان انذار نشدند، پس آنان غافلند! )6(

واژگان:
تــا  آن(:  از  ترســاندن  همــراه  بــه  چیــزی  ع  وقــو از  خبــر  )إنــذار:  ِلُتنــِذَر 

دهــی.  بیمشــان 
نــِذَر  آباُؤُهــم: پدرانشــان بیــم و انــذار داده نشــدند. )حــرف »مــا« در 

ُ
مــا ا

ایــن جملــه نافیــه اســت.(

توضیحات:
کیــد بــر نبــوت پیامبــر اســام؟ص؟، خداونــد در آیــات 5 و 6،  پــس از تأ
منزلــت قــرآن حکیــم و ســپس هــدف از نــزول آن را تبییــن نمــوده اســت.
بیــدار  حضــرت،  آن  رســالت  از  هــدف  پیامبــر؟ص؟:	 دعــوت	 از	 هــدف	
کــردن فطــرت نهفتــه بشــر و هدایتشــان بــه ســوی راه راســت بــوده اســت؛ 
ــر  ــد تنهــا مأموریــت پیامب ــرآن، خداون ــات متعــددی از ق ــه در آی درحالی ک
ــِذٌر «)رعــد،7( در ایــن آیــه نیــز  ــَت ُمْن ْن

َ
ــا أ

َّ
را انــذار بنــدگان می دانــد. »ِإن

هــدف از نــزول قــرآن، چنیــن چیــزی بیــان شــده اســت. ایــن امــر بــه 
کــه انــذار و ترســاندن مــردم از مخالفــت خداونــد و عــذاب  خاطــر آن اســت 
ــدگان دارد.  ــتر بن ــت بیش ــدن و هدای ــر ش ــر متذک ــیاری ب ــر بس خ، تأثی دوز

نــِذَر  ءاباُؤُهــم« 
ُ
	از	عــدم	انــذار	امت	هــای	پیشــین: عبــارت »مــا ا منظــور

کــه پــدران ایــن مشــرکان، پیامبــران الهــی را درک  بــه ایــن معنــا نیســت 
نکــرده و خداونــد حجــت را در هدایــت و انذارشــان تمــام نکــرده اســت؛ 
کــه فاصلــه زیــادی از آمــدن پیامبــر   پیشــین  تــا  بلکــه منظــور ایــن اســت 
آمــدن پیامبــر؟ص؟ وجــود داشــت و بــه همیــن دلیــل، پدرانشــان پیامبــری 

را بــه عنــوان انذاردهنــده نداشــتند.

آموزه	ها:
ــت و  ــادی در هدای ــر زی ــذار و ترســاندن مــردم از مجــازات الهــی، تأثی - ان

ــِذَر« حــِم )5( ِلُتن ــِز الّرَ ی  الَعز
َ

ــل ی ــان دارد: » َتنز ارشــاد آن



2727

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  
فرمان )الهی( درباره بیشتر آنها تحقق یافته، به همین جهت ایمان 

نمی آورند! )7( 

واژگان:
: ثابت و الزم شد.  َحّقَ

توضیحات:
کــه خداونــد حجــت را بــرای همــه  کیــد می شــود  در ایــن آیــات ابتــدا تأ
کثــر آنــان ایمــان نمی آورنــد.  ســپس بــه  کــرده، ولــی ا مشــرکان تمــام 
کــه مــا قــدرت مشــاهده و درک  علــت ایمان نیــاوردن آنــان اشــاره می کنــد 

گرفته ایــم. حقایــق را از آنــان 
	از	حتمی	شــدن	قــول:	مــراد از قــول در آیــه، همــان وعــده عــذاب  منظــور
کــه خداونــد در آیــات ۸۴ و ۸5 ســوره »ص« بــه ابلیــس  خ اســت  دوز
ــْن  ِمَّ َ ِمْنــَك َو  ّنَ َجَهــّمَ

َ َ
ْمــأ

َ َ
 ل

ُ
ُقــول

َ
ــّقَ أ َ

ْ
ــّقُ َو احل َ

ْ
فرمــوده اســت: »َفاحل

ِعــین ؛ گفــت: حــق از مــن اســت و مــن حــق می گویــم؛  ْجَ
َ
ــْم أ ــَك ِمْنُ َتِبَع

کــس از آنــان  کــه حتمــا جهنــم را از تــو )و همــه ذّرّیــه و قبیلــه تــو( و از هــر 
کــرد.« منظــور از  کننــد یکســره پــر خواهــم  کــه پیــروى تــو  )از جنــس بشــر( 
کــه دیگــر فرصــت جبــران  حتمی شــدن ایــن وعــده عــذاب هــم ایــن اســت 

بــرای آن هــا نمانــده و حجــت خداونــد بــر آنــان تمــام شــده اســت.

آموزه	ها:
َقــْد َحــّقَ 

َ
ــوَن ل

ُ
گرایــش ندارنــد. »َفُهــْم غاِفل کثــر مــردم غافــل، بــه حــّق  - ا

ْکَثِرِهــْم«
َ
 َعــی  أ

ُ
َقــْول

ْ
ال
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كه تا چانه ها ادامه دارد و  گردنهاى آنان غلهایى قرار دادیم  ما در 
سرهاى آنان را به باال نگاه داشته است! )8(

واژگان:
گردن هایشان. ْعَناِقِهم  )جمع ُعُنق(: 

َ
أ

گــردن  کــه بــراى ذّلــت و شــکنجه بــه  ُغــّل: زنجیــری  اًل )جمــع 
َ

ْغــا
َ
أ

زنجیرهــا. و  غــل  نهنــد(: 
َقان  )جمع َذَقن: چانه(: چانه ها.

ْ
ذ

َ ْ
ال

ــن  گرفت ــگام  ــه هن ــوان ب ــر حی ــه س ک ــی  ــرده، حالت ک ــد  ــر بلن ــون : س ُمْقَمُح
افســارش بــه بــاال نــگاه داشــته می شــود. )ُقمــح بــه معنــای ســر بلنــد 

کــردن حیــوان بــه هنــگام افســارزدن بــر وی اســت.(

توضیحات:
علــت	عــدم	ایمــان	کافــران	)بی	بصیرتــی(: در آیــه ۸ خداونــد بــه ایــن 
کافــران قــدرت درک حقایــق عالــم را ندارنــد  کــه  حقیقــت اشــاره نمــوده 
گرفتــه شــده اســت مجبورنــد ســر بــه  کــه چشــم هایش  و چــون حیوانــی 
هــوا و ســرگردان راه برونــد. ایــن یــک مثــال نیســت؛ بلکــه یــک واقعیــت 
کــه از راه حــواس  کافــران تنهــا مســائلی را قبــول می کننــد  اســت؛ زیــرا 
کــرده باشــند. بنابرایــن  گــوش( خــود دیــده و درک  ظاهــری )چشــم و 
ــد و روز قیامــت و ...( را انــکار  ــم غیــب )ماننــد وجــود خداون مســائل عال
می کننــد. بــه همیــن جهــت، در واقــع بینــش و بصیــرت صحیــح را از 
کــه مــی خواهــد راه بــرود.  کــوری می ماننــد  دســت داده و چــون حیــوان 
کــه درک حقایــق ایــن عالــم، تنهــا از راه  از ایــن مطلــب روشــن می شــود 
گــوش امکان پذیــر نیســت و معرفــت درســت از  حــواس ظاهــری چشــم و 

ــد. ــت می آی ــه دس ــی ب ــل و وح راه عق
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  و در پیش روى آنان سّدى قرار دادیم، و در پشت سرشان سّدى؛ و 
چشمانشان را پوشانده ایم، لذا نمی بینند! )9(

واژگان:
َجَعلنا: قرار دادیم. 

یــدی« 
َ
ــین ا ــد: دســت(: دست هایشــان. )منظــور از »َب یدهِیــم )جمــع َی

َ
ا

پیــش رو و مقابــل اســت.(
ا: مانع و عایق میان دو چیز، سّد.    َخلِفِهم: پشت سرشان. 

ً
َسّد

وَن: نمی بینند.  الُیبِصر
چشــمان[  ]روی  بــر  گرفتــن(:  فــرا  پوشــاندن،  ْغَشــْیَناُهم  )َغشــی: 

َ
َفأ

افکندیــم.    پــرده  ایشــان 

توضیحات:
گمراهــی	اجبــاری	یــا	اختیــاری:	بنــا بــر مضمــون ایــن آیــه، خداونــد در 
کــه موجــب  کافــران، ســدهایی قــرار می دهــد  مقابــل و در پــِس چشــمان 
گمراهــی فــرو رونــد. درســت اســت  می گــردد تــا راه حقیقــت را ندیــده و در 
قــدرت  گرفتــن  و  کافــران  نمــودن  گمــراه  آیــات، خداونــد  ایــن  در  کــه 
حّق بینــی از آنــان را بــه خــودش نســبت داده اســت، ولــی ایــن بــه آن 
گمــراه باشــند. بلکــه مقدمــات  کــه آن هــا مجبــور شــده اند تــا  معنــا نیســت 
گمراهــی و بی بصیرتــی بــه دســت خــود ایشــان بــوده اســت؛ ماننــد  ایــن 
کــه تابلوهــای راهنمایــی و مســیریابی را در طــول جــاده نادیــده  کســی 
کــه چنیــن فــردی هرگــز بــه مقصــد نمی رســد و هــر  بگیــرد. معلــوم اســت 

ــر هــم خواهــد شــد.  ــر مــی رود، از آن دورت ــه پیش ت ک قــدم 

آموزه	ها:
وَن« غَشیناُهم َفُهم الُیبِصر

َ
- به بی دیده نتوان نمودن چراغ. »َفا
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كنی یا نكنی، ایمان  براى آنان یكسان است: چه انذارشان 
نمی آورند! )10(

واژگان:
 َسواٌء: یکسان و مساوی. 

توضیحات:
نــرود	میــخ	آهنیــن	در	ســنگ! خداونــد به وســیله دو حجــت آشــکار خــود 
-یعنــی عقــل و وحــی- همــه بنــدگان را بــه عبــادت خــود فرمــان داده 
کســی نگذاشــته اســت؛ امــا برخــی از آنــان  اســت و راه عــذر و بهانــه بــرای 

کردنــد. گرفتــه و آن را تکذیــب  ایــن دعــوت را ندیــده و نشــنیده 
کــه  تفاوتــی نمی کنــد  کــه دیگــر  بــه جایــی می رســد  ایــن تکذیب هــا   
کــه  کســی  کنــد یــا نکنــد. درســت ماننــد  خداونــد بــاز هــم آنــان را انــذار 
تــکان  گــر  ا بــه او ســوزن بزننــد و  آزمایــش عصب هــای پایــش،  بــرای 

اســت. افتــاده  کار  از  معلــوم می شــود  نخــورد، 

آموزه	ها:
گناه،قلــب آدمــی را ســخت و غیــر  -تــرک مجالــس مذهبــی و اصــرار بــر 
ــر او  کــه پندهــای دیگــران هیــچ تأثیــری ب ــا جایــی  قابــل نفــوذ می کنــد ت
ــا زدوده  ــای م ــت از دل ه ــگار غفل ــا زن ــیم ت ــب باش ــد مراق ــذارد. بای نمی گ
کــه ایــن دل هــا  گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود: »بــه راســتی  شــود. پیامبــر 
صیقل دهنــده  و  خدا!جــا  رســول  »ای   : شــد  عــرض  می زنــد.  زنــگ 

دل هــای زنــگ زده چیســت؟« حضــرت فرمــود: »تــاوت قــرآن«.
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ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈٴۇ

كنـد  كـه از ایـن یـادآورى )الهـی( پیـروى  كسـی را انـذار می كنـی  تـو فقـط 
و  آمـرزش  بـه  را  كسـی  بترسـد؛ چنیـن  نهـان  از خداونـد رحمـان در  و 

پاداشـی پـرارزش بشـارت ده! )11(

واژگان:
ُتنِذُر: انذار می کنی، بیم می دهی.

کند. َبَع: پیروی 
َ
اّت

کریم است.( کر: یادآوری. )در این جا منظور قرآن  ِ
ّ

الذ
کــه خشــیت  ــا »خــوف« ایــن اســت  :  ترســید. ]تفــاوت »خشــیت« ب َخــِىَ

ع اســت.[ بــه معنــای تــرس درونــی آمیختــه بــا خشــو
ْره : پس او را بشارت ده! َفَبّشِ

توضیحات:
شــرط	پذیــرش	دعــوت	پیامبــر؟ص؟:	در ایــن آیــه دو صفــت برای کســانی 

کــه دعــوت پیامبــر؟ص؟ در آنــان تأثیرگــذار اســت، بیــان می شــود: 
۱- تبعیــت از »ذکــر«: مــراد از ذکــر، قــرآن اســت و پیــروی از آن، بــه معنــای 
تصدیــق و پذیــرش آن اســت. 2- تــرس از خداونــد: خشــیت از خداونــد، 
یعنــی ترســی آمیختــه بــه تعظیــم و بزرگداشــت خداونــد. خداونــد ایــن 
وصــف را در آیــه 2۸ ســوره فاطــر بــرای علمــاء و دانشــمندان دانســته 

مــاء«. 
َ
ُعل

ْ
ــْن ِعبــاِدِه ال ــَى اهَّلَل ِم ــا َیحنْ

َّ
اســت. »ِإن

آموزه	ها:
- تــاوت قــرآن مقدمــه پذیــرش و دریافــت معــارف نبــوی اســت. ایــن 
ــر اینجــا- در آیــات متعــددی از قــرآن نیــز آمــده اســت:  مطلــب -عــاوه ب
هِیــم «  ــِه َو ُیَزّکِ ــْم آیاِت هْیِ

َ
ــوا َعل

ُ
ــْم َیْتل ــینَ َرُســواًل ِمْنُ ّیِ ّمِ

ُ ْ
ــذی َبَعــَث یِف ال

َّ
»ُهــَو ال

کــی قلــب اســت.  یعنــی تــاوت آیــات مقدمــه آمادگــی دل بــرای تزکیــه وپا
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ ۉ  ې  ېې  ې  ى  

ى  ائ  ائ ەئەئ
بـه یقیـن مـا مـردگان را زنـده می كنیـم و آنچـه را از پیـش فرسـتاده اند و 
كننده اى  كتاب آشـكار  تمام آثار آن ها را می نویسـیم؛ و همه چیز را در 

برشـمرده ایم! )12(

واژگان:
یی: زنده می کنیم.

ُ
ن

ُموا: پیش فرستادند.
َ

َقّد
چیــزی(:  کامــل  و  تمــام  محاســبه  و  شــمردن  )احصــاء:  ْحَصْیَنــاه  

َ
أ

کرده ایــم.  تمــام  را  آن  شــمارش 

توضیحات:
گــروه و سرنوشــت همــه  ایــن آیــه بــه جمع بنــدی آیــات مربــوط بــه دو 
کــه در آن روز از قبرهــا برخاســته  انســان ها در روز قیامــت اشــاره می کنــد 

و بــه حســاب اعمالشــان رســیدگی می شــود. 
ُمــوا« اعمالــی 

َ
انســان؛	مســئول	اعمــال	گذشــته	و	آینــده: مــراد از »مــا َقّد

خــود  جــزاى  روز  بــراى  و  کردنــد  خودشــان  مــرگ  از  قبــل  کــه  اســت 
ــراى بعــد از  کــه ب فرســتادند و مــراد از »آثارهــم« اعمــال و باقیاتــی اســت 
گذاشــتند؛ همچــون ســنت حســنه وقــف یــا صدقــه  مــردن خــود بــه جــاى 

جاریــه و ... .
کــه  کتابــی خبــر می دهــد  کریــم از وجــود  مقصــود	از	»إمــام	مبیــن«:	قــرآن 
تمامــی موجــودات و آثــار آن هــا در آن نوشــته شــده اســت و از آن بــه »لــوح 
محفــوظ« تعبیــر نمــوده اســت. )بــروج، 22( توضیــح آنکــه در عبــارات 
ع نامــه اعمــال در روز قیامــت وجــود خواهــد داشــت: اول،  قــرآن ســه نــو
ــا چــپ او داده شــده  کــه بــه دســت راســت ی نامــه اعمــال هــر فــرد اســت 
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و اعمــال وی در آن ثبــت شــده اســت. )اســراء،۱۴( دوم، نامــه اعمــال 
کــه بــه اعمــال اجتماعــی آنــان اختصــاص دارد.  گــروه اســت  هــر امــت و 
ــی اعمــال همــه انســان ها و مخلوقــات  کل کتــاب  )جاثیــه،2۸( و ســوم، 
گردیــده اســت و مقــدم بــر همــه  کــه در آن همــه چیــز بــه دقــت ثبــت  اســت 
کلــی   نوشــته های دیگــر اســت و آن دو قســم دیگــر بــا ایــن نوشــته تطبیــق 
« تعبیــر شــده  دارنــد. بــه همیــن جهــت، در ایــن آیــه از آن بــه »ِامــام مبــین

اســت.
باقــر؟ع؟  امــام  علــوم:	 تمــام	 دربردارنــده	 علــی؟ع؟؛	 مؤمنــان	 امیــر	
ــازل شــد، برخــی اصحــاب پیامبــر؟ص؟  کــه ایــن آیــه ن فرمــود: »هنگامــی 
« تــورات اســت؟«  کردنــد: »اى پیامبــر! آیــا منظــور از »امــام مبــین عــرض 
کردنــد: »انجیــل اســت؟« فرمــود: »نــه« عــرض  فرمــود: »نــه« عــرض 
کردنــد: »منظــور قــرآن اســت؟« فرمــود: »نــه« در ایــن حــال، امیــر مؤمنــان 
علــی؟ع؟ بــه ســوى پیامبــر؟ص؟ آمــد و هنگامی که چشــم رســول خدا؟ص؟ 
کــه  بــر وی افتــاد، فرمــود: »امــام مبیــن ایــن مــرد اســت! او اســت امامــی 
خداونــد متعــال علــم همــه چیــز را در او احصــاء فرمــوده اســت.« ]معانــی 

االخبــار:ص5۹[ ایــن احادیــث منافاتــی بــا تفســیر اول نــدارد؛ زیــرا هیــچ مانعــی 

ــی بــه بنــده اى از بندگانــش -کــه داراى توحیــد و  کــه خــداى تعال نــدارد 
کتــاب  کــه در  عبودیــت خالــص بــراى اوســت- علــم بــه همــه معلوماتــی را 
کتــاب علــم  کنــد. بــه عبــارت دیگــر، مصــداق عینــی  مبیــن اســت، عطــا 
الهــی را در وجــود شــخصی چــون امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ نمایــان ســازد.

آموزه	ها:
ــاز اســت.  ــا قیامــت ب ــی پــس از مــرگ او ت - پرونــده ى عمــل انســان، حّت
ــد اعمــال خــود  ــا ب ــد بــه پیامــد نیــک ی ــُب ... َو آثاَرُهــم « پــس بای ُت

ْ
»َنك

کنیــم. نیــز توجــه 
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كه  كیه( را مثال بزن؛ هنگامی  و براى آن ها، اصحاب قریه )انطا
فرستادگان خدا به سوى آنان آمدند؛ )13( 

واژگان:
که شامل شهر و روستا می شود. ع آبادى  َیة: هر نو الَقر

توضیحات:
در ایــن آیــات، نمونــه ای از انذارهــای پیامبــران نســبت بــه مــردم بیــان 
گــروه )تکذیب کننــدگان و پیــروان( در  شــده تــا از سرنوشــت همــان دو 

ایــن ماجــرا عبــرت بگیرنــد.
ماجــرای	»اصحــاب	القریــة«:	بنــا بــر مشــهور، مــراد از »قریــه« در ایــن 
کــه از شــهرهاى قدیــم روم بــوده اســت.  کیــه اســت  آیــه، منطقــه انطا
کــه مــردم ایــن شــهر، بت پرســت بــوده و  از ایــن آیــات روشــن می شــود 
ــن از رســوالن خــود را فرســتاد. از  ــرای هدایــت ایشــان، چنــد ت ــد ب خداون
کــه ایــن رســوالن، از حواریــون حضــرت  ــات روشــن می شــود  برخــی روای
ــه  ــه آن منطق ــن، ب ــغ دی ــرای تبلی ــوی وی ب ــه از س ک ــد  ــی؟ع؟ بودن عیس

ــد.  اعــزام شــده بودن

آموزه	ها:
گذشــتگان، بهتریــن درس بــراى آینــدگان اســت. »َو اْضــِرْب  - تاریــخ 

ــْم« ُ لَ
- در بیــان داســتان، عبرت هــا مهــم اســت؛ نــه نــام قریــه، نــژاد، زبــان و 

ــِة« َی َقْر
ْ
ْصحــاَب ال

َ
مشــخصات افــراد. »أ

ــراغ  ــه س ــردم ب ــا م ــد ت ــر نبودن ــد و منتظ ــردم می رفتن ــراغ م ــه س ــاء ب - انبی
وَن«

ُ
ْرَســل ُ آنــان بیاینــد. »جاَءَهــا الْ
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ــان  ــا آن ــه دو نفــر از رســوالن را بســوى آن هــا فرســتادیم، اّم ك هنگامــی 
كردنــد؛ پــس بــراى تقویــت آن دو، شــخص  رســوالن )مــا( را تكذیــب 
گفتنــد: »مــا فرســتادگان )خــدا( بــه  ســّومی فرســتادیم، آن هــا همگــی 

ســوى شــما هســتیم!« )14( 

واژگان:
: دو نفر. اثَنین

کردیم. زنا: تقویت  َفَعّزَ
ِبثالث: به نفر سوم.

توضیحات:
کیــه، در ابتــدا دو تــن از فرســتادگان  خداونــد بــرای هدایــت مــردم انطا
ــرد. مــردم شــهر آن دو فرســتاده را تکذیــب  ک ــان ارســال  ــرای آن خــود را ب
کردنــد. ســپس،خداوند نفــر ســومی هــم بــه آنــان افــزود تــا موجــب تقویــت 
ــی، منکــر  کل ــه طــور  ــرده و ب ک ــن را تکذیــب  ــان ایــن ســه ت ــان شــود. آن آن
کردنــد، ولــی  وحــی شــدند. مــردم آن منطقــه، دو فرســتاده اول را زندانــی 
نفــر ســوم -بــه نــام »شــمعون«- آن دو را از زنــدان بیــرون آورده و بــه 

ــت. ــن می پرداخ ــغ دی ــه تبلی ــهر ب ــان در ش همراهش

آموزه	ها:
گروهــی نیــز باشــد.  - بایــد دعــوت بــه حــّق و امــر بــه معــروف بــه صــورت 

ْزنــا ِبثاِلــٍث«  نا ... اْثَنــْینِ ... َفَعّزَ
ْ
ْرَســل

َ
»أ

کار و هــدف نکشــید، نفــرات خــود را  - بــا تکذیــب دشــمن، دســت از 
ِبثاِلــٍث«  ْزنــا  َفَعّزَ ُبوُهــا 

َّ
ذ

َ
»َفك کنیــد.  تقویــت 

 ِ ــُم اْثَنــْین هْیِ
َ
نا ِإل

ْ
ْرَســل

َ
- تعــداد مبّلغــان، بــه نیــاز جامعــه بســتگی دارد. »أ

ْزنــا ِبثاِلــٍث«  ... َفَعّزَ
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گفتنــد: »شــما جــز بشــرى هماننــد مــا نیســتید، و  اّمــا آنــان )در جــواب( 
خداونــد رحمــان چیــزى نــازل نكــرده، شــما فقــط دروغ می گوییــد!« )15( 

توضیحات:
گفتنــد:  کلــی منکــر نبــوت شــدند و  مخالفــان دعــوت پیامبــران؟مهع؟ بــه 

»اصــًا خداونــد چیــزی بــرای بشــر نــازل نکــرده اســت.« 
کلــی منکــر  کــه دعــوت انبیــاء را بــه  کســانی  	نبــوت:  منشــأ	اصلــی	انــکار
اســتبعاد  -بجــز  توجهــی  قابــل  دلیــل  و  دســت مایه  هیــچ  می شــوند، 
کــه جنــس  گمــان می کننــد پیامبــر بایــد فرشــته باشــد  - ندارنــد. آنــان 
کتابــی مســتقیمًا از آســمان بــرای  برتــر و ویــژه ای داشــته باشــد یــا اینکــه 
گــردد. این گونــه نــگاه ناشــی از روح »حس گرایــی«  تک تــک آن هــا نــازل 
گــر در وادی معرفــت و شــناخت،  موجــود در میــان آنــان بــود. ایــن افــراد ا
درک  هرآینــه  می دادنــد،  نیــز  خــود  عقــل  بــه  فرصتــی  کوچک تریــن 
ــت  ــن اس ــح و روش ــدری واض ــاء به ق ــت انبی ــرورت بعث ــه ض ک ــد  ــی  کردن م

ــه شــمار مــی رود.  ــات ب ــه از بدیهی ک

آموزه	ها:
کردنــد، در واقــع ربوبیــت خداونــد را  کــه بعثــت انبیــاء را تکذیــب  - آنــان 
 اهَّلُل َعــی  

َ
ل ْنــَز

َ
ــوا مــا أ

ُ
 قال

ْ
وا اهَّلَل َحــّقَ َقــْدِرِه ِإذ منکــر شــده اند: »َو مــا َقــَدُر

َبَشــٍر ِمــْن َشْ ٍء«  )انعــام،۹۱( دانشــمند مشــهور، ابوعلی ســینا؟هر؟ در 
ایــن زمینــه می نــگارد: »نیــاز بــه پیغمبــر بــرای انســان ها بیشــتر از نیــاز بــه 
کــه چنیــن نیــازى را بی پاســخ  کمانی بــودن ابروهــای اوســت. خداونــدى 
نگذاشــته و ابــروان را چــون ســایه بانی و محافظــی بــرای عــرق پیشــانی 
کــه بــه چشــم آســیب نرســد، آیــا از ارســال  و نــور آفتــاب منحنــی ســاخته 
ــد-  ــال را نمی یاب کم ــت و  ــیر هدای ــان مس ــدون آن انس ــه ب ــران -ک پیغمب

ــد؟!«  ــی می فرمای کوتاه



3737

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

كه مــا قطعًا فرســتادگان  گاه اســت  گفتنــد: »پــروردگار مــا آ )رســوالن مــا( 
)او( بــه ســوى شــما هســتیم، )16( و بــر عهــده مــا چیــزى جــز ابــاغ 

ــت!« )17( ــكار نیس آش

واژگان:
الَباغ: تبلیغ و رساندن پیامی به مقصد.

: آشکار. اُلبین
توضیحات:

کیــه،  فرســتادگان خداونــد در پاســخ دشــمنی و انــکار مــردم شــهر انطا
کــه  کیــد نمــوده و ســپس اظهــار داشــتند  دوبــاره بــر صحــت نبــوت خــود تأ

مــا وظیفــه ای جــز ابــاغ و پیــام خداونــد را نداریــم.
	بــاغ	مبیــن: مقصــود از ایــن جملــه، ایــن اســت که فرســتادگان  	از منظــور
اثبــات حقانیــت خــود، هــم  و  مــردم  ارشــاد  و  راه هدایــت  خداونــد در 
ــد و هــم از براهیــن  ــه نمودن دالیــل و بینــات آشــکاری چــون معجــزه ارائ

کافــی بهــره جســتند. منطقــی 

آموزه	ها:
ضامــن  و  اســت  گاهی بخــش  آ تبلیــغ  و  روشــنگرى  انبیــاء،  وظیفــه    -

َبــاُغ«
ْ
ال  

َّ
ِإال ْینــا 

َ
َعل مــا  نتیجــه نیســتند. »َو 

- روش پیامبــران الهــی، هرگــز تحمیــل فکــر و عقیــده نبــوده اســت؛ بلکــه 
ل، حقایــق را  بــر  آنــان تــاش می کردنــد تــا بــا قــدرت منطــق و اســتدال

مــردم روشــن ســازند تــا آنــان خــود راه نیــک یــا بــد را برگزیننــد.
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گرفته ایـم )و وجـود شـما را شـوم  گفتنـد: »مـا شـما را بـه فـال بـد  آنـان 
گـر )از ایـن سـخنان( دسـت برنداریـد شـما را سنگسـار  می دانیـم(، و ا
كـی از مـا بـه شـما خواهـد رسـید! )18(  كـرد و شـكنجه دردنا خواهیـم 

واژگان:
رَنــا: شــما را بــه فــال بــد می گیریــم. )اصــل تطّیــر در فــال زدن بــا  َتَطّیَ
کــه چنانچــه پرنــده از طــرف راســت  پرنــدگان اســت؛ بــه ایــن صــورت 
شــومی  نشــانه  را  آن  می آمــد،  چــپ  از  گــر  ا و  نیــک  نشــانه  می آمــد، 

می دانســتند.(
وا: از آن دوری نکنید.  ْ َتنَتُ لَ

کردن(: حتمًا شما را سنگسار می کنیم. كم  )َرجم: سنگسار  ّنَ ُجَ نَرْ
َ
ل

كم )مّس: دست زدن، رسیدن(: یقینًا به شما خواهد رسید.  ّنَ َیَمّسَ
َ
ل

توضیحات:
پــس از اینکــه رســوالن الهــی بــر دعــوت خــود اصــرار ورزیدنــد، مخالفــان 
بــه مبــارزه بیشــتر بــا آنــان پرداختــه و آنــان را مایــه بدبختــی و شــومی شــهر 

کردنــد.  خویــش خواندنــد و حتــی آنــان را تهدیــد بــه سنگســار 

فــال	بــد	زدن: فــال بــدزدن )یــا بــه اصطــاح قرآنــی: تطّیــر( ســابقه ای 
ــی در جوامــع پیشــرفته امــروزی نیــز رواج بســیاری  طوالنــی داشــته و حّت
گــوار بــا چیــز یــا فــردی را دلیــل  دارد. برخــی هم زمانــی یــک حادثــه نا
اشــیاء،  از  بســیاری  آنــان  فــرد می داننــد.  و  شــومی و نحســی آن چیــز 
حیوانــات، افــراد و ایــام را بــه فــال بــد می گیرنــد. منشــأ فــال بــدزدن، 
ــول  ــق و قب ــه درك حقای ــودن ب ــر نب ــز حاض ــر و نی ــدم تفک ــر و ع ــل بش جه

اشــتباه اســت. 
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درســت  گــر  ا اســت  خودتــان  از  شــما  »شــومی  گفتنــد:  )رســوالن( 
)19( اســرافكارید!«  گروهــی  شــما  بلكــه  بیندیشــید، 

واژگان:	
که بدان فال نیك یا بد می زنند . َطاِئر: پرنده، آنچه 

توضیحات:
پیامبــران نیــز در پاســخ، دلیــل تیره بختــی و شومیشــان را، افــکار پلیــد و 

هواپرســتی و فســاد خــود مــردم دانســتند.
فــال	بــد	یــا	خــوب!	فــال بــد زدن، در اســام شــرک عملــی بــه حســاب 
می آیــد؛ زیــرا در حقیقــت نشــان گر اعتقــاد بــه قدرتــی دیگــر در عــرض خــدا 
و قبــول چیــزی قادرتــر از خداونــد در امــر سرنوشــت موجــودات اســت. 
ــد زدن شــرک اســت.«  ــرٌك؛ فــال ب ــرُة ِش ی کــرم؟ص؟ فرمــود: »الّطَ ــر ا پیامب

مایــه  نیــك  فــال  و  گشــته  ناامیــدی  و  دلســردی  موجــب  بــد،  فــال 
امیــدواری و حرکــت و تــاش بــرای موفقیــت اســت. بــه همیــن منظــور، 
در روایــات بــه فــال نیــک زدن ســفارش شــده اســت. در حدیــث معروفــی 
ــدوه؛ ]در پیشــامدها[  جِ

َ
یــِر ت لــوا ِباحلنَ

َّ
از پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده اســت: »َتَفأ

کــه آن را می یابیــد.« فــال نیــک بزنیــد 

آموزه	ها:
- در برابــر هــر ســخن انحرافــی بایــد پاســخی روشــن عرضــه داشــت. 

ــْم«
ُ

ــوا طاِئُرُکــْم َمَعك
ُ
ــْم ...، قال

ُ
ْرنــا ِبك ــا َتَطّیَ

َ
ِإّن ــوا 

ُ
»قال

- اســام اصــل نحســی را قبــول دارد، ولــی آن را بــه آدم هــای مجــرم 
را  کــه رزق و روزی  گنــاه اســت  ایــن  و فاســق نســبت می دهــد. آری! 

ــْم«
ُ

َمَعك طاِئُرُکــْم  ــوا 
ُ
»قال می گیــرد. 
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گفــت:  و مــردى )بــا ایمــان( از دورتریــن نقطــه شــهر بــا شــتاب فــرا رســید، 
كنیــد! )20( »اى قــوم مــن! از فرســتادگان )خــدا( پیــروى 

واژگان:
ْقَصا اَلدیَنة: دورترین نقطه شهر.

َ
ا

َیسعی: تاش می کرد، شتاب می نمود.
توضیحات:

کــه  گرفــت؛ به گونــه ای  کیــه بــا رســوالن الهــی بــاال  مخالفــت مشــرکان انطا
آنــان در صــدد قتــل انبیــاء برآمدنــد. در ایــن هنــگام، مــرد مؤمنــی از نقطــه 
ــا بــه دفــاع از جــان  ــه مــردم رســانید ت دوردســت شــهر، شــتابان خــود را ب
فرســتادگان خداونــد بپــردازد و مــردم را بــه پیــروی از آنــان دعــوت نمایــد.
کــه در  مؤمــن	آل	یــس: نــام فــرد مذکــور در آیــه، »حبیــب نجــار« بــود 
برخــی روایــات از وی بــه »مؤمــن آل یــس« و »صدیــق« نیــز یــاد شــده 

اســت.

آموزه	ها:
به قــدری  و  نکردنــد  کوتاهــی  دیــن  تبلیــغ  در  خداونــد  فرســتادگان   -
بــه نقــاط دوردســت شــهر نیــز  کــه نــدای دعوتشــان  کردنــد  مقاومــت 

ِدیَنــِة« َ الْ ْقَصــا 
َ
أ ِمــْن  رســید. »جــاَء 

- مدنّیــت و شهرنشــینی بــا برافراشته شــدن پرچــم دیــن و عقانّیــت صــورت 
می گیــرد؛ نــه بزرگــی شــهر. )بــا آمــدن رســوالن الهــی و بلنــد شــدن نــدای دیــن 

یــة« بــود بــه »اَلدینــة« تبدیــل شــد.( در جامعــه، جایــی کــه »الَقر
ْقَصــا 

َ
ــْن أ کشــید. »جــاَء ِم کــرد و فریــاد  گاهــی یــك نفــره بایــد حرکــت   -

ــودن پیــروان نهراســید. ــدك ب « در راه حــّق از ان
ٌ

ــل ــِة َرُج ِدیَن َ الْ
ــا نرمــی ســخن  ــا مــردم ب ــد و ب - در ابتــدای دعــوت، عواطــف را برانگیزی

بگوییــد. »یــا قــوِم«
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ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
كــه از شــما مــزدى نمی خواهنــد و خــود هدایــت  كنیــد  كســانی پیــروى  از 

یافته انــد! )21(

واژگان:
کلمــه »ُمهَتــدی« بیشــتر  کیــد هدایــت در  ُمهَتــدون: هدایت شــدگان. )تأ

از »َمهــدی« اســت.(

توضیحات:
	انبیــاء: مــرد مؤمــن در راه دعــوت مــردم بــه پیــروی  دالیــل	پیــروی	از
گفــت: »چــرا از پیامبــران پیــروی نمی کنیــد؟! مگــر  از انبیــاء، بــه آنــان 
کــه آنــان هیــچ چشم داشــتی از ســوی شــما بــرای تبلیــغ دیــن  نمی بینیــد 
خــود ندارنــد؟!« ســپس بــه چنــد دلیــل بــرای اثبــات حقانیــت انبیــاء 

ــاره نمــود: اش
کار ندارنــد. ایــن خــود   ۱- پیامبــران هیــچ منفعــت شــخصی بــرای ایــن 
کــه در راه آن،  نشــانه واضــح و روشــنی بــر درســتی ســخن آنــان اســت 

حتــی حاضــر بــه تحمــل مشــکات و ســختی های فــراوان شــده اند.
کــه افــرادی هدایــت شــده اند   2- از محتــوای دعــوت آنــان پیداســت 
گزافــه ای آمــده باشــند.  کــه بــرای مطلــب باطــل و  و ایــن چنیــن نیســت 

آموزه	ها:
کــردن از ســخن  ــرای پیــروی  - ُحســن فعلــی و فاعلــی بهتریــن نشــانه ب

ــدوَن« ــم ُمهَت جــًرا َو ُه
َ
م ا

ُ
ك

ُ
ــن الَیســَئل ِبعــوا َم

َ
دیگــران اســت. »اّت

ال  َمــْن  ِبُعــوا 
َ
»اّت می شــود.  مــردم  جــذب  ســبب  تبلیــغ،  در  اخــاص   -

»
ً
ْجــرا

َ
أ ْم 

ُ
ك

ُ
َیْســَئل
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ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ۆ  
كــه مــرا آفریــده، و همگــی بــه ســوى او  كســی را پرســتش نكنــم  مــن چــرا 

بازگشــت داده می شــوید؟! )22( 

واژگان:
: چه شده است مرا؟ ما ِلَ

کــرده اســت. )اصــل فطــرت بــه معنــای شــکافتن  ین: مــرا خلــق  َفَطــَر
اســت و چــون آفرینــش موجــودات نیــز در ابتــدا بــا شکافته شــدن هســته 

ــت.( ــه اس کار رفت ــه  ــا ب ــن معن ــود، در ای ــاز می ش ــلول آغ ــا س ی

توضیحات:
چنــد  بــه  خویــش،  مطالــب  بــر  کیــد  تأ بــرای  ســپس  یــس  آل  مؤمــن 
کــه در ایــن آیــات ذکــر  دلیــل بــرای توحیــد و یگانگــی خداونــد پرداخــت 

می شــود.
دالیــل	توحیــد:	مــرد باایمــان بــرای اثبــات یگانگــی خــدا، دلیلــی ســاده و 

ابتدایــی و در عیــن حــال، محکــم و قاطــع ذکــر نمــود: 
اواًل  کــه  کســی رفــت  بایــد ســراغ  بــرای عبــادت و رفــع نیازهــای خــود 
ــه او داریــم  ــاز را ب ــًا مــا بیشــترین نی نیازهــای مــا را بهتــر می شناســد، ثانی
و ثالثــًا او قــدرت رفــع نیازهــای مــا را دارد و ایــن ســه ویژگــی فقــط بــرای 
کــه مــا را خلــق نمــوده، بهتــر از  خداســت؛ زیــرا از یــک ســو، خداونــدی 
ــه  ــز ب گاه اســت و از ســوی دیگــر، بازگشــت مــا نی ــه نیازهــای مــا آ همــه ب
ســوی او خواهــد بــود؛ پــس مبــدأ و معــاد مــا وابســته بــه اوســت و مــا بــه او 

بیشــترین نیازهــا را داریــم.

آموزه	ها:
ــار و بــه کار  گــر خــدا را نمی تــوان دیــد، ولــی می تــوان از راه شــناخت آث - ا
بــردن عقــل، او و صفاتــش را شــناخت. )در مقابــل منطــق »حس گرایانه« 
ل بــر خداشناســی از راه آثــارش  بت پرســتان، مــرد باایمــان بــه اســتدال

کــرد.( توجــه 
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې    ى  ى 
رحمــان  خداونــد  گــر  ا كــه  كنــم  انتخــاب  را  معبودانــی  او  از  غیــر  آیــا 
كمتریــن فایــده اى بــراى  بخواهــد زیانــی بــه مــن برســاند، شــفاعت آنهــا 

مــن نــدارد و مــرا )از مجــازات او( نجــات نخواهنــد داد! )23(

واژگان:
کــه در  ُضــّر: آســیب و زیــان. )معنــای آن بــا ضــرر یکــی اســت. هنگامــی 

کار رود، بــه فتــح »ضــاد« خوانــده میشــود.( مقابــل نفــع بــه 
ُتغِن: بی نیاز نمی کند، فایده ای ندارد. ال

وِن  )إنقــاذ: نجــات بخشــیدن(: نمی تواننــد مــرا نجــات بدهنــد. 
ُ

 ُینِقــذ
َ

ال
کــه »یــا« متکلــم حــذف شــده اســت.( )اصــل آن »ال ینقذونــی« بــوده 

 توضیحات:
ــت  ــن اس ــد، ای ــی خداون ــد و یگانگ ــرای توحی ــان ب ــرد باایم ــوم ف ــل س دلی
کســی برســد، احــدی جلــودارش  گــر خــدا بخواهــد نفــع یــا زیانــی بــه  کــه ا
و  مهربــان  پــروردگار  چنیــن  عبــادت  بایــد  چــرا  پــس  بــود.  نخواهــد 
رحمت گســتری را وانهــاده و بــه عبــادت بت هــا و شــریک های خیالــی 

آورد؟! روی 

آموزه	ها:
ــان  ــتر، از خودم ــر بیش ــردم و تأثی ــف م ــردن عواط ــه دار نک ــراى جریح - ب

» ــّرٍ ــُن ِبُض مْح ــِردِن الّرَ ــذی ... ِإْن ُی
َّ
ــُد ال عُب

َ
ــال بزنیــم. »َو مــاِلَ اِلّ  ا مث

گــر مبــدأ و معــاد بــه دســت خداســت، پــس راه پیمــودن آن نیــز بایــد  - ا
ــر نبــوت از راه خداشناســی( ل ب توســط او تعییــن شــود. )اســتدال

- گرهی را که دست یزدان بست  *   کی تواند کسی که بگشاید
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ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ

)بـه   )24( بـود!  خواهـم  آشـكارى  گمراهـی  در  مـن  كنـم،  چنیـن  گـر  ا
همیـن دلیـل( مـن بـه پروردگارتـان ایمـان آوردم؛ پـس بـه سـخنان مـن 

گـوش فـرا دهیـد!« )25( 

واژگان:
: بنابراین، در این صورت. ً

اذا
گــوش فــرا دهیــد. )اصــل آن »ال فاســمعونی«  َفامَسعــوِن: پــس بــه مــن 

ــم حــذف شــده اســت.( ــا« متکل ــه »ی ک ــوده  ب

توضیحات:
در ایــن آیــه، حبیــب نّجــار )یــا همــان مؤمــن آل یــس( بــا بیــان صریــح و 

آشــکار، از ایمــان خــود پــرده برداشــته اســت.
پــس  کیــه  انطا شــهر  باایمــان  مــرد  پیــام	دیــن:  بزرگ	تریــن	 توحیــد،	
ل آورد، پرســتش بــت هــا را  از آنکــه بــرای وحدانیــت خداونــد اســتدال
گمراهــی خوانــد. در آیــه ۱3 ســوره مبارکــه لقمــان  بزرگ تریــن خســارت و 
ــٌم َعظــم « ایــن عبــارت حکیمانــه از 

ْ
ُظل

َ
ــْرَك ل کــه »ِإّنَ الّشِ آمــده اســت 

گرفتاری هــای بشــر و  کــه همــه  ســوی لقمــان، بــه ایــن خاطــر اســت 
گناهــان و خطاهــا، دوری از توحیــد و یکتاپرســتی اســت.  سرچشــمه 

آموزه	ها:
بــه دیگــران  وابســتگی  و  خــدا  از  گمراهــی، دوری  ع  نــو آشــکارترین   -

» ٍ ُمبــین ٍل  َضــا ــی 
َ
ل ا 

ً
ِاذ  ّ اســت. »ِایّنِ

- بهترین راه دعوت، دعوت عملی است. »ِإیّنِ آَمْنُت«
ــد حــّق انســان  ــر ایمــان و عقای ــان- ب ــژه مؤمن گواهــی دیگــران -به وی  -
کــه  کار توصیــه شــده اســت  امــر مطلوبــی اســت. )در روایــات نیــز بــه ایــن 
مؤمــن در حــال احتضــار، عقایــد راســتین خــود را بــه همــه مؤمنــان بگویــد 

ــم َفامَسعــوِن«
ُ

ك ّبِ ّ ءاَمنــُت ِبَر تــا بــر ایمــان وی شــهادت دهنــد.( »ِایّنِ
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ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  
ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب
گفتـه شـد: »وارد بهشـت شـو!«  كردنـد و( بـه او  )سـرانجام او را شـهید 
مـرا  پـروردگارم  كـه   )26(  ... می دانسـتند  مـن  قـوم  كاش  »اى  گفـت: 

اسـت!« )27(  قـرار داده  گرامی داشـتگان  از  و  آمرزیـده 

واژگان:
: گفته شد.

َ
قیل

کاش! یَت: حرف آرزو و حسرت به معنای ای 
َ
یال

َغَفَر: آمرزید.
: گرامیان. اُلكَرمین

توضیحات:
کیــه،  بــا وجــود دالیــل و ســخنان تأثیرگــذار مــرد مؤمــن، مــردم شــهر انطا
دعــوت وی و رســوالن را نپذیرفتــه و آنــان را بــه شــهادت رســاندند. ایــن 
گفتــه  کــه پــس از مــرگ، بــه »مؤمــن آل یــس«  آیــه، بیانگــر خطابــی اســت 
کــرد. خطاب کننــده، خداونــد متعــال اســت  شــد و او را بــه بهشــت دعــوت 
کــه مؤمــن بافاصلــه پــس  و مــراد از بهشــت، همــان بهشــت برزخــی اســت 

از مــرگ بــه آن وارد می شــود.
کریــم ســخنی از ســرانجام حبیــب  گرچــه قــرآن  ســرانجام	مــرد	باایمــان: ا
کــه  نّجــار بــه میــان نیــاورده اســت، ولــی از ایــن آیــات برداشــت می شــود 
وی توســط مــردم شــهر بــه شــهادت رســیده اســت. از برخــی روایــات 
کــه آنــان بــدن ایــن مــرد باایمــان را آمــاج ســنگ ها  برداشــت می شــود 

ــرد. ک ــه جان آفریــن تســلیم  ــا جــان ب ســاختند ت
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کریــم در ایــن آیــات به جــای ذکــر شــهادت  بهشــت	برزخــی: خداونــد 
مــرد باایمــان، از بشــارت او بــه بهشــت حکایــت نمــوده اســت. منظــور از 
بهشــت در این جــا، بهشــت برزخــی اســت. هــر انســانی پــس از مــرگ وارد 
خ  خ می شــود و در آن جــا  یــا بــه بهشــت برزخــی و یــا بــه دوز عالــم بــرز
ْوَضــٌة  ــا َر ــُر إَمّ کــرم؟ص؟ فرمــود: »القب ــر ا برزخــی وارد خواهــد شــد. پیامب
ــا ُحْفــرٌة ِمــْن ُحَفــِر النیــراِن؛ قبــر، یــا باغــی از بــاغ  ــِة و إَمّ َنّ یــاِض احلج ِمــْن ر

خ اســت.« هــاى بهشــت، یــا حفــره اى از حفره هــاى دوز
اوج	دلســوزی	و	خیرخواهــی	مؤمنــان:	مؤمــن آل یــس پــس از مشــاهده 
نعمت هــا و تکریــم پــروردگار، زبــان بــه افســوس و حســرت نســبت بــه 
کــه  کاش آنــان نیــز می دیدنــد  کــرد:  گشــوده و آرزو  مــردم شــهر خویــش 
گرامیــان قــرار  بــا آمــرزش خویــش مــرا در زمــره  چگونــه پــروردگار مــن 
گرامــی اســام؟ص؟ آمــده اســت: »ایــن مــرد بــا  داد. در حدیثــی از  پیغمبــر 
ایمــان، هــم در حــال حیــات خــود خیرخــواه قــوم خویــش بــود و هــم بعــد 

ــت.« ــا را داش ــت آن ه ــرگ آرزوى هدای از م

آموزه	ها:
کــرد. درس بــزرگ  - در راه دفــاع از عقیــده تــا پــای جــان بایــد تــاش 
بــود.  ایمــان  راه  در  نّجــار  حبیــب  پایــداری  و  اســتقامت  واقعــه  ایــن 
آهــن،  پــاره  از  اســت  ســخت تر  »مؤمــن  می فرمایــد:  صــادق؟ع؟  امــام 
ــی  ــاره آهــن وقتــی داخــل آتــش شــود تغییــر می کنــد، ول کــه پ به درســتی 
کشــته شــود، قلــب  کشــته شــود و ســپس زنــده شــود و دوبــاره  گــر  مؤمــن ا

نمی کنــد.« تغییــر  او 
َة« ّنَ َ  اْدُخِل احلج

َ
- میان مرگ مؤمن و بهشت فاصله اى نیست. »ِقیل
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ         ٿ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ
و مـا بعـد از او بـر قومـش هیـچ لشـكرى از آسـمان نفرسـتادیم، و هرگـز 
سـنت مـا بـر ایـن نبـود؛ )28( )بلكـه( فقـط یـك صیحـه آسـمانی بـود، 

گهـان همگـی خامـوش شـدند! )29( نا

واژگان:
ُجنــد: ســپاه. )اصــل آن از »َجنــد: زمیــن ســخت« اســت و ســپاه را بــه 

گفته انــد.( بــودن و محکمــی، ُجنــد  دلیــل فشــرده 
کنندگان. ُمنِزِلین : نازل 

َصْیَحة: فریاد شدید.
گهان و به یک باره. َفِاذا: پس نا

اینجــا  تعبیــر در  ایــن  آتــش(:  زبانــه  فــرو نشســتن  َخاِمــُدون  )خمــود: 
از مــرگ اســت.  کنایــه 

توضیحات:
خداونــد پــس از نافرمانــی و مخالفــت اهــل قریــه بــا پیامبــران، آنــان را 
ــاند. در  کــت رس ک خویــش، مجــازات نمــوده و بــه ها بــا عــذاب هولنــا
کــه خداونــد بــرای عــذاب هیــچ قومــی نیــاز  کیــد می شــود  ایــن دو آیــه تأ
کافــی  بــه لشکرکشــی و حتــی فراهــم آوردن مقدمــات نــدارد؛ بلکــه تنهــا 
کــه اراده وی بــه مجــازات آن قــوم تعلــق بگیــرد تــا بــا فــرود آمــدن  اســت 
ــه زندگی شــان خاتمــه بخشــیده شــود. ــی، ب گهان ــار و نا صیحــه ای مرگب
کفــار در نظــر خداونــد به قــدری ناچیــز و  نیــازی	بــه	لشگرکشــی	نیســت! 
کتشــان نیــازی بــه لشگرکشــی و  کــه بــرای ها بی مقــدار و ناتــوان هســتند 
کافــی  فرســتادن مائکــه عــذاب نیســت؛ بلکــه تنهــا یــک صیحــه آســمانی 

اســت تــا آنــان را در جــای خــود خشــک و بی حرکــت نمایــد.
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آموزه	ها:
کنیــم. همــه  ــه قــدرت خــدا اعتمــاد  ــّده دشــمن، ب ــّده و ُع - در مقابــل ِع

ــم لشــگر خداســت. عال
گهانی است، غافل نباشیم. »َصْیَحًة واِحَدًة« - قهر و خشم الهی نا

گنــاه و یــك مجاهــد و  گاهــی بــه خاطــر ریختــن خــون یــك مؤمــن بــی   -
مبّلــغ دینــی، مــردم یــك منطقــه مــورد غضــب خداونــد قــرار می گیرنــد. 

ــُدوَن« ــْم خاِم »ُه
ــا  ْم ِمّنَ

ُ
ك ــّنَ َیَمّسَ

َ
ــْم َو ل

ُ
ك ّنَ ُجَ َنْر

َ
کــه دیــروز می گفتنــد: »ل - ابرقدرت هایــی 

ِلــٌم« امــروز بــا یــك صیحــه نابــود شــدند. »ُهــْم خاِمــُدوَن«
َ
َعــذاٌب أ

کرده انــد: در یــک روز بهــاری، »عمــر بــن عبدالعزیــز«  - موّرخــان نقــل 
گهــان هــوا بارانــی  -پادشــاه امــوی- بــر تخــت ســلطنت نشســته بــود. نا
گرفــت. صــدای رعــد  شــد و رعــد و بــرق شــدیدی در آســمان صــورت 
بــه زیــر تخــت  تــرس  از  کــه خلیفــه  بــود  ک  بــرق به قــدری دهشــتنا و 
گفــت:  کــه در مجلــس حاضــر بــود، بــه پادشــاه  افتــاد. یکــی از افــرادی 
»اى خلیفــه! ایــن تــرس شــما از صــدای رحمــت پــروردگار اســت؛ پــس 
در مقابــل صــدای قهــر و غضــب او چــه می کنیــد؟! یعنــی صــدای رعــد 
ــر  گ ــد. ا ــاران می ده ــزول ب ــت و ن ــر و برک ــارت خی ــدگان بش ــه بن ــرق، ب و ب
کنــی، صــدای صیحــه آســمانی عــذاب  ایــن صــدا را نمــی توانــی تحمــل 

را چــه می کنــی؟!
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 ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ
  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   

كـه هیـچ پیامبـرى بـراى هدایـت آنـان نیامـد  افسـوس بـر ایـن بنـدگان 
مگـر اینكـه او را اسـتهزا می كردنـد! )30(

 واژگان:
کلمــه حســرت، نشــان از اوج افســوس  َیاَحْســَرة: آمــدن حــرف نــدا بــر ســر 

بــر بنــدگان اســت. 

توضیحات:
بنــدگان  بــر  خداونــد  دریــغ  و  حســرت  از  تعبیــر  بلیغ تریــن  آیــه،  ایــن 
کــه ســفارش  کافــر ماننــد مریضــی اســت  کــرده اســت.  ناســپاس را بیــان 
گرفتــه و بــه جــای  پی درپــی پزشــک بــرای بهبــودی خویــش را نادیــده 
ســپاس از وی، بــر او ریشــخند زده و بخنــدد. آیــا چنیــن فردى مســتوجب 

شــدیدترین دلســوزى و دریغ هــا نیســت؟
 

ْ
ْســَرِة ِإذ َ ْنِذْرُهــْم َیــْوَم احلْ

َ
وز	حســرت: قیامــت روز حســرت اســت: »َو أ ر

ْمــُر« )مریــم،3۹(. در آن روز مخالفــان دیــن به قــدری حســرت 
َ ْ
ُقــِیَ ال

ــْرُء  َ
ْ

ک بودنــد: »َیــْوَم َیْنُظــُر ال کاش خــا کــه آرزو می کردنــد ای  می خورنــد 
« )نبــأ،۴0( 

ً
ُکْنــُت ُترابــا ْیَتــی  

َ
كاِفــُر یــا ل

ْ
 ال

ُ
َمــْت َیــداُه َو َیُقــول

َ
مــا َقّد

گنــاه کار از شرمســارى و حســرت  کــرم؟ص؟ می فرمایــد: »: انســان  پیامبــر ا
کاش، زودتــر مــرا بــه جهنــم  کــه آرزو می کنــد اى  به قــدری عــرق می ریــزد 

ــدم.« ــاص می گردی ــگاه خ ــن جای ــد و از ای می بردن

آموزه	ها:
گرفتنــد.  ــرار  ــه دیــن مــورد اســتهزاء ق ــاء و دعوت کننــدگان ب - تمــام انبی
»ِمــْن َرُســوٍل« ایــن آیــه بــرای همــه زمان هاســت؛ یعنــی هنــوز هــم برخــی 
دیــن و محتــوای آن را بــه اســتهزاء می گیرنــد؛ پــس مبّلغــان دینــی نیــز در 

انتظــار زخــم زبــان دیگــران باشــند.
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ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ 
چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ

گناهانشـان( هـاك  آیـا ندیدنـد چقـدر از اقـوام پیـش از آنـان را )بخاطـر 
كردیـم، آنهـا هرگـز بـه سـوى ایشـان بازنمی گردنـد )و زنـده نمی شـوند(! 

)31(
واژگان:

کردیم، نابود ساختیم. ک  كنا: ها
َ
هل

َ
ا

کلمــه هــم بــه زمــان طوالنــی )حــدود صــد  ون )جمــع َقــرن(: ایــن  الُقــر
کــه در یــک زمــان طوالنــی بــا  گفتــه می شــود و هــم بــه مردمــی  ســال( 

هــم زندگــی می کننــد.

توضیحات:
خداونــد در ایــن آیــه، مجرمــان را بــه عبرت گرفتــن از سرگذشــت اقــوام 
کــی  ــًا آنــان را بــه عــذاب دردنا کــرده و ضمن گذشــته دعــوت  ک شــده  ها

کــرده اســت.  ــد  گذشــتگان تهدی ماننــد مجــازات 
کــه در آیــه  کســانی را  چــرا	عبــرت	نمی	گیریــد؟! در ایــن جملــه همــان 
ــه چــرا از احــوال  ک ــدا  شــد، توبیــخ می کنــد  ــه حســرت ن ــر ایشــان ب قبــل ب
کفــر  بــه ســبب  کــه خــدا  آنــان  گذشــته عبــرت نمی گیرنــد؛  اّمت هــای 
باقــی  خــود  از  اثــری  هیــچ  کنــون  ا و  کــرده  کشــان  ها طغیانشــان  و 

نگذاشــته اند.

آموزه	ها:
- ســّنت هاى الهــی در تاریــخ ثابــت اســت و سرنوشــت ها بــه یکدیگــر 

ْوا ...« َیــَر  ْ  لَ
َ
شــباهت دارد. »أ

 دیده هر که نشد باز در این عبرتگاه
روزگارش همه در خواب پریشان گذرد
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ڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     

ک   ک  گ  گ
و همـه آنـان )روز قیامـت( نـزد مـا احضـار می شـوند! )32(زمیـن مـرده 
كردیـم و دانه هـاى )غذایـى( از آن  بـراى آنهـا آیتـی اسـت، مـا آن را زنـده 

كـه از آن می خورنـد؛ )33( ج سـاختیم  خـار

واژگان:
ِان: در اینجا به معنای حرف نفی است؛ نه شرط.

: همــه آن هــا. )تنویــن در اینجــا عــوض از مضاٌف الیــه اســت: یعنــی 
ٌ

ُکل
ُهــم(

ُ
ُکّل

« است.
ّ

ا: در اینجا به معنای حرف استثناء »ِاال ّ لَ
ع« است. جیع: در اینجا به معنای »مجمو

ُهــم 
ُ
ُکّل ون: حاضرشــدگان. ]ترکیــب آیــه 32 این گونــه اســت: َو مــا  ُمَضــر

آنــان جــز  یعنــی همــه  َلَدینــا:  القیامــِة ُمحَضــرون  َیــوَم   َمجموعــوَن 
ّ

ِاال
کــه در روز قیامــت نــزد مــا جمــع آوری شــده و حاضــر  ایــن نخواهنــد بــود 

می گردنــد.[
اَلیَتُة: مرده.

کردیم. حَییناها: آن را زنده 
َ
ا

ا: دانه غذایی. َحّبً
توضیحات:

کــرده  کیــد  در ایــن آیــات ابتــدا بــر حضــور همــگان در دادگاه عــدل الهــی تأ
کارشــان نیســت؛ بلکــه آغــاز  کّفــار پایــان  کــت  کــه ها و بیــان می کنــد 



52 52

عــذاب آن هاســت. ســپس بــه برخــی نشــانه های قــدرت پــروردگار در 
کیــد  آفرینــش اشــاره می شــود تــا  از رهگــذر آن، بــر وحدانیــت و معــاد تأ

شــود.
نعمــت  از  آیــه  نخســتین  در  زمیــن:  در	 خــدا	 قــدرت	 نشــانه	های	
کــردن زمیــن  کــه از راه زنــده  روزی رســانی خداونــد یــاد می شــود؛ نعمتــی 
گنــدم و جــو و برنــج بــه  گیــاه و حبوبــات غذایــی ماننــد  مــرده و رویانــدن 

می آیــد. دســت 
نظــم	و	هماهنگــی	جهــان،	نشــان	وحــدت	و	قــدرت	پــروردگار: قوانیــن 
موجــود در عالــم طبیعــت، بهتریــن شــاهد بــر وحدانیــت خداونــد اســت؛ 
قوانیــن  ایــن  داشــت،  وجــود  دیگــر  خــدا، خدایــی  از  غیــر  گــر  ا کــه  چرا
ثابــت بــه هــم می ریخــت و تخلف پذیــر می شــد. یکــی از ظریف تریــن 
ــم  ــوز ه ــه هن ک ــت  ــی اس ــای غذای ــد در دانه ه ــدرت خداون ــانه های ق نش
عقــل بشــر را متحیــر نمــوده و پیچیده تریــن علــوم بشــری را درگیــر خــود 
گیــاه  ســاخته اســت. اینکــه خداونــد از یــک دانــه و حبــه در دل زمیــن 
ــر  ــت و تدبی ــانه حکوم ــن نش ــا ای ــی آورد. آی ــرون م ــوه را بی ــی پرمی و درخت
کــه ایــن چنیــن منظــم و  خداونــد علیــم و قــادر بــر ذرات هســتی نیســت 

ــت؟ ــده اس ــت را آفری ــان طبیع ــت جه باحکم

آموزه	ها:
کــه  کــه از زمیــن می رویــد، همچــون مــرده اى اســت  گیاهــی  - هــر دانــه و 

ــُم« ُ گــور بــر می خیــزد. »َو آَیــٌة لَ در قیامــت از 
کــه دائمــی، عمومــی، غیــر  - بهتریــن دلیــل بــراى عمــوم مــردم، آن اســت 

ْرُض«
َ ْ
ــُم ال ُ قابــل انــکار، ســاده و همــه جایــی باشــد. »َو آَیــٌة لَ

ْیَتــُة  َ ْرُض الْ
َ ْ
- بهتریــن راه ایمــان بــه معــاد، دّقــت در آفریده هاســت. »ال

ْحَیْیناهــا«  بــه تعبیــر حافــظ:
َ
أ

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
 یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
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گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ
  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

و در آن باغ هایى از نخل ها و انگورها قرار دادیم و چشمه هایى از آن 
جارى ساختیم، )34( 

واژگان:
یل )جمع َنخل(: درخت های خرما. ن َ

َجّنات )جمع َجّنة(: باغ ها. ن
عناب )جمع ِعَنب(: انگورها.

َ
ا

ْرَنا: شکافتیم.  َفّجَ
الُعیون )جمع الَعین(: چشمه ها.

توضیحات:
دومیــن نعمــت پــروردگار، باغ هــای پــر از میــوه چــون خرمــا و انگــور و 

اســت.  بــه آن  بــرای آب رســانی  چشــمه های جوشــان 
کــه قــرآن بســیار  خرمــا	و	انگــور،	دو	میــوه	پرفایــده: در میــان میوه هایــی 
کــرده  کــرده و در زمــره نعمت هــای خــود بــه انســان ها ذکــر  از آن یــاد 
اســت، دو میــوه »خرمــا« و »انگــور« بســیار تکــرار شــده اســت.  ایــن دو 
کارشناســان تغذیــه، سرشــار از مــواد غذایــی مفیــد و الزم  گــواه  میــوه بــه 
بــوده و در تمــام فصــول ســال و بــه انــواع مختلــف قابــل اســتفاده اســت. 
جالــب آنکــه خداونــد در قــرآن از میــوه درخــت خرمــا -کــه بــه عربــی »َتمــر« 
یــا »ُرطــب« می شــود- ســخن نگفتــه اســت؛ بلکــه همــواره واژه »َنخــل« 
کار بــرده اســت. دلیــل ایــن امــر آن اســت  -یعنــی کل درخــت خرمــا- را بــه 
کــه در تمــام اجــزای ایــن درخــت خــواص بســیار زیــادی نهفتــه اســت و از 

ــادی می شــود.( ــرگ و شــاخه آن هــم اســتفاده های زی تنــه و ب

آموزه	ها:
- بیــان نعمت هــا، ســبب ایجــاد روح شــکرگزارى و معرفــت خداشناســی 
در انســان اســت. در ایــن آیــه نعمت هــا ذکــر شــده و در آیــه بعــد آمــده 

وَن«  ُر
ُ

ــك ــا َیْش  َف
َ
ــت:  »أ اس
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ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
 ہ  ہ  ہ  

تا از میوه آن بخورند؛ در  حالی كه دست آنان هیچ دخالتی در 
ساختن آن نداشته است! آیا شكر خدا را به جا نمی آورند؟! )35(

واژگان:
ُکلوا: تا بخورند. ِلَیأ

توضیحات:
از  اولیــه  آیــه، هــدف  ایــن  نعمــت،	مقدمــه	ســپاس	گزاری	اســت: در 
کــه مــردم از میــوه  آفرینــش ایــن درختــان پــر بــار را چنیــن بیــان می کنــد 
دخالتــی  هیــچ  آن  تولیــد  در  آن هــا  دســت  کــه  حالــی  در  بخورنــد؛  آن 
یدهِیــم« نافیــه 

َ
تــه ا

َ
نداشــته اســت. )حــرف »مــا« در عبــارت »َو مــا َعِمل

اســت.( 
ســپس در ادامــه، ناسپاســی انســان ها در برابــر ایــن نعمت هــای الهــی 
کــه هــدف نهایــی از  کنــد  کیــد  را ســرزنش می کنــد تــا بــر ایــن نکتــه تأ
کــه بنــدگان در راه بندگــی خداونــد و ایمــان بــه او از  نعمت هــا ایــن اســت 

ــود. ــق ش ــی محق ــکر حقیق ــا ش ــد ت ــره ببرن ــا به نعمت ه

آموزه	ها:
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
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ہ  ھ   ھ  ھ
  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  
كـه تمـام زوجهـا را آفریـد، از آنچه زمیـن می رویاند، و  كسـی  منـزه اسـت 

از خودشـان، و از آنچـه نمی داننـد! )36( 

واژگان:
ــت  َح« اس ــّبَ ــل »َس ــدر فع ــه مص کلم ــن  ــت. )ای ــزه اس ک و من ــا ــبحان: پ ُس
کلمــه ای اضافــه شــده و تقدیــر آن ایــن چنیــن اســت:  کــه همــواره بــه 
ــه نوعــی  ــا ب گفتنــی و ی ــه نوعــی نا ــبیحًا«؛ یعنــی مــن او را ب ْحُته َتْس ــّبَ »َس
کــه الیــق شــأن اوســت، تســبیح می گویــم. آنــگاه فعــل »ســّبحته« حــذف 

ــت.( ــته اس ــای آن نشس ــه ج ــبحان« ب ــدر »س ــده و مص ش
گیاه(: می رویاند. ُتنِبُت  )نبات: روییدن 

توضیحات:
قــدرت و حکمــت  از مظاهــر  بــه برخــی دیگــر  آیــات، خداونــد  ایــن  در 
ــه  ــت در هم ــون زوجی ــود قان ــد. وج ــاره می کن ــتی اش ــان هس ــود در جه خ
موجــودات هســتی و نیــز پدیــد آمــدن شــب و روز از ایــن مــوارد اســت. 
از  برداشــتن  پــرده  قــرآن،  علمــی  معجــزات  از  یکــی  زوجیــت:	 قانــون	
معنــا  به ایــن  اســت؛  هســتی  موجــودات  میــان  در  زوجیــت«  »قانــون 
ــن دو،  ــی ای ــده و از تاق ــده ش ــاده آفری ــر و م ــس ن ــز از دو جن ــه چی ــه هم ک
 ِ ــْین ْوَج ــا َز ْقن

َ
ِ َشْ ٍء َخل

ّ
ُکل ــْن  ــد. »َو ِم موجــودات دیگــر پیدایــش می یاب

گرچــه معمــواًل بــه دو  ون « )ذاریــات،۴۹( لفــظ »زوج« ا ــُر
َ

ّک
َ

َتذ ــْم 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل

گفتــه می شــود، ولــی بعدهــا معنــای آن توســعه  جنــس مذکــر و مؤنــث 
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گفتــه شــده اســت؛ هرچنــد  یافتــه و بــه هــر دو موجــود قریــن یکدیگــر 
کــه در آیــه همــان معنــای اول مــراد باشــد. بــه هــر حــال،  محتمــل اســت 
گذاشــته  بــا پیشــرفت علــوم بشــری، امــروزه نیــز بــر ایــن حقیقــت صحــه 
حیوانــات  و  گیاهــان  میــان  تلقیــح  عمــل  وجــود  بــر  عــاوه  کــه  اســت 
کوچک تریــن واحــد زنــده عالــم -یعنــی اتــم- نیــز از  دریایــی و ...، حتــی 
کــه از  ذرات مثبــت و منفــی و بارهــای الکتریکــی مختلــف تشــکیل شــده 
مــون« 

َ
ــا الَیعل تاقــی آن، اجســام بــه وجــود می آیــد. شــاید عبــارت »َو ِمّ

اشــاره بــه همیــن یافته هــای جدیــد داشــته باشــد.

آموزه	ها:
ــا  َف

َ
ــدارد. »أ ــا ن ــه شــکر م ــازى ب ــا اســت، او نی ــا نشــانه رشــد م - تشــکر م

ــِذی«
َّ
وَن ُســْبحاَن ال ُر

ُ
َیْشــك

کــه   - علــم انســان محــدود اســت و در جهــان حقایــق بســیارى اســت 
ــا ال  هــا ... ِمَّ

َّ
ُکل واَج  ْز

َ ْ
ــَق ال

َ
از علــم و دانــش وی پوشــیده اســت. »َخل

ُمــوَن«
َ
َیْعل
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ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

شـب )نیـز( بـراى آنهـا نشـانه اى اسـت )از عظمـت خـدا(؛ مـا روز را از آن 
گهـان تاریكـی آنـان را فـرا می گیـرد! )37( برمی گیریـم، نا

واژگان:
ج می سازیم. کندن پوست حیوان(: آن را می َکنیم، خار خ  )َسلخ: 

َ
َنْسل

کســانی  کــه در تاریکــی داخــل شــود(:  کســی  ُمْظِلُمــون  )ُمظِلــم: تاریــك؛ 
کــه بــه تاریکــی درآینــد.

توضیحات:
از  یکــی  خداونــد:  یکتایــی	 و	 قــدرت	 	 آشــکار نشــانه	 وز؛	 ر و	 شــب	
گهانــی شــب و  بزرگتریــن نشــانه های قــدرت خداونــد، پدیــد آمــدن نا
کــرد  روز از یکدیگــر اســت. از تعبیــر »َنســَلخ« در آیــه می تــوان برداشــت 
کــره زمیــن، تاریکــی اســت و روشــنایی بــر آن عــارض  کــه طبیعــت اصلــی 

می گــردد.

آموزه	ها:
شب از بهر آسایش تست و روز * مه روشن و مهر گیتی فروز

همه کارداران فرمانبرند * که تخم تو در خاک می پرورند
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كــه پیوســته بســوى قرارگاهــش  و خورشــید )نیــز بــراى آنهــا آیتــی اســت( 
در حركــت اســت؛ ایــن تقدیــر خداونــد قــادر و داناســت. )38( 

واژگان:
گرفتن(: قرارگاه. ُمْسَتَقّر )اسم مکان به معنای محل قرار 

َتْقِدیر: اندازه گیری.
توضیحات:

در ایــن آیــه بــه پدیــده بــزرگ خداونــد در عالــم هســتی، یعنــی خورشــید، 
اشــاره می شــود و از حرکــت آن در قــرارگاه خــود ســخن بــه میــان آمــده 

اســت.
کــه  پــرده	ای	دیگــر	از	اعجــاز	علمــی	قــرآن: خورشــید ســتاره ای اســت 
کنــد و نشــانه های  تقریبــًا هــر انســانی می توانــد هــر روز آن را مشــاهده 
قــدرت پــروردگار را در آن ببینــد. این ســتاره درخشــان آســمانی در ابتدای 
کــرده و در غــروب همــان روز از نظرهــا پنهــان  هــر روز از مشــرق ســر بلنــد 
کــه محــور  می شــود. انســان ها تــا قرن هــای متمــادی، فکــر می کردنــد 
کــرات آســمانی زمیــن اســت و خورشــید بــه دور زمیــن می چرخــد. ایــن 
ــات قــرآن را -کــه از حرکــت  ــه آی ــان این گون ــا آن ــود ت تصــور باعــث شــده ب
گفتــه- بــه همــان معنــای  و جریــان خورشــید بــر مــدار خاصــی ســخن 
حرکــت روزانــه و ظاهــری از مشــرق بــه مغــرب بداننــد، ولــی بعدهــا بــا 
که خورشــید  برچیده شــدن هیئــت بطلمیوســی قدیــم، همــگان دریافتنــد 
محــور منظومــه شمســی اســت و بــه دور زمیــن نمی چرخــد. ایــن یافتــه، 
گذشــت  البتــه تفســیر آنــان از ایــن آیــات را تغییــر نــداد. تــا اینکــه ســال ها 
ــه  ــا منظومــه شمســی ب ــز همــراه ب کــه خورشــید نی ــان متوجــه شــدند  و آن
ســمت ســتاره ای دوردســت بــه نــام »وگا« در حرکــت اســت و دارای مــدار 
گوشــه ای دیگــر از اعجــاز علمــی قــرآن  کــه  ــود  خاصــی اســت. ایــن جــا ب

نمایــان شــد.
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كــه ایــن منــازل را  و بــراى مــاه منزلگاه هایــى قــرار دادیــم، )و هنگامــی 
كهنــه قوســی شــكل و زرد رنــگ  كــرد( ســرانجام بصــورت »شــاخه  طــی 

خرمــا« در می آیــد. )39(

واژگان:
در  از چیــدن خوشــه،  بعــد  کــه  بنــد خوشــه خرمــا  ماننــد  ُعْرُجــوِن: 

ْ
َکال

کــج شــده و مثــل هــال  درخــت می مانــد و پــس از چنــدى خشــکیده و 
می گــردد. در ایــن آیــه، مســیر حرکــت مــاه در آخریــن منزلگاهــش )شــب 
کــه از نظــر  بیســت و هشــتم( بــه خوشــه درخــت خرمــا تشــبیه شــده اســت 
هالی بــودن، رنــگ زرد  و پژمردگــی و دیگــر نشــان ها شــبیه بنــد خوشــه 

خرماســت.
کهنه و خشکیده.  َقِدمی : دیرین. 

ْ
ال

توضیحات:
مــاه؛	نشــانه	دیگــر	قــدرت	خــدا: ایــن آیــه بــه حرکــت مــاه در منزلگاه های 
خــود اشــاره می کنــد. مــراد از »منــازل«، نقــاط بیســت و هشــت گانه اى 
کــه مــاه تقریبــًا در مــدت بیســت و هشــت شــبانه روز طــی می کنــد.  اســت 
کــه منجمــان بــر  ایــن منزل گاه هــا به قــدری دقیــق و حساب شــده اســت 
اســاس آن می تواننــد تــا ســال هــا بعــد را نیــز بــه دقــت محاســبه نماینــد. 

آموزه	ها:
کم بر هستی نشان آشکار قدرت و علم خداست. - نظم حا
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پیشـی  روز  بـر  شـب  نـه  و  رسـد،  مـاه  بـه  كـه  سزاسـت  را  خورشـید  نـه 

)40( شـناورند.  خـود  مسـیر  در  كـدام  هـر  و  می گیـرد؛ 

واژگان:
ــمُس َینَبغــی: بــرای خورشــید ســزاوار نیســت. )در اینجــا بــه ایــن 

َ
ال الّش

کــه اجــازه نــدارد.( معناســت 
کردن در آب یا هوا(: شنا می کنند.  َیْسَبُحون )َسبح : شنا 

توضیحات:
نظــم  نیــز  و  خــود  مــدار  در  مــاه  و  خورشــید  دقیــق  و  منظــم  حرکــت 
گردیــده اســت تــا خداونــد  حساب شــده و پیوســته شــب و روز، موجــب 
کنــد. ــاد  ــه عنــوان نشــانه دیگــری از عظمــت خــود ی ــه از آن ب در ایــن آی
کــه روز قبــل از  وز	قبــل	از	شــب: از ایــن آیــه فهمیــده می شــود  خلقــت	ر
شــب آفریــده شــده، و شــب بــه دنبــال آن اســت. در روایــات متعــددى 
کــه از طــرق اهــل بیــت؟مهع؟ نقــل شــده اســت، نیــز بــه ایــن معنــا تصریــح 
شــده اســت. ایــن مطلــب موافــق یافته هــای علمــی هــم می باشــد؛ زیــرا 
ــه محــض اینکــه از آن جــدا و  ــوده و ب ــره زمیــن نخســت جــزء آفتــاب ب ک
دور شــد و ســایه مخروطی شــکل آن در جهــت مخالــف نــور آفتــاب افتــاد، 

شــب پدیــد آمــد. 
کتــاب »توحیــد  در  	نــگاه	امــام	صــادق؟ع؟:	 نشــانه	های	آفرینــش	از
ع و  مفضــل« از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت: »اى مفضــل! در طلــو
ع  گــر طلــو کــن. ا غــروب آفتــاب بــه خاطــر پدیــد آمــدن شــب و روز اندیشــه 
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کار جهــان یکســره درهــم می شــد و مــردم قــادر بــه زندگــی  خورشــید نبــود، 
و رســیدن بــه امــور خــود نبودنــد. دنیــا تاریکســتانی بــه زیــان آنــان می شــد 
ــه  ــاز ب ــرد. نی ــذت نمی ب ــی از آن ل کس ــود و  ــوارا نب گ ــی  ــور، زندگ ــدون ن و ب
ح بیــش از ایــن نیــازى نیســت، ولــی  ع خورشــید پیداســت و بــه شــر طلــو
گــر نبــود، مــردم آرامــش و قــرار  کــه ا کــن  در راز غــروب خورشــید اندیشــه 
نداشــتند؛ حــال آنکــه اینــان بیــش از هــر چیــز بــه آرامــش و اســتراحت 
گــر شــب فــرا نرســد و تاریکی  جســم و جــان نیازمندنــد. بســیارى از مــردم، ا
کــم نگــردد، بــه خاطــر حــرص و طمــع و جمــع آوری مــال،  بــر آنــان حا
هیــچ آرام و قــرار نداشــتند. هم چنیــن، زمیــن از تابــش همیشــگی آفتــاب 
می شــدند.  نابــود  زیــاد  حــرارت  از  جانــداران  تمــام  و  می شــد  تفتیــده 
ــد و وقتــی  ــی برآی ــه زمان ک ــر اندیشــیده  ــد حکیــم چنــان تدبی پــس خداون
کارى  ــراى  ــه ب ــل خان ــه اه ک ــد  ــی باش ــد چراغ ــا مانن ــود ت ــان ش ــر پنه دیگ
کتــاب توحیــد  بــر می افروزنــد و بــراى آرامــش   خامــوش می گرداننــد.« ]بخشــی از 

ــد دوم بحــار[ مفضــل از جل

َیســَبحوَن«  ــٍك 
َ
َفل یف   

ٌّ
ُکل »َو  عبــارت  حرکت	انــد:  در	 کــرات	 همــه	

غوغــای علمــی عجیبــی میــان دانشــمندان بــه راه انداختــه و آنــان را بــه 
اظهــار شــگفتی از ایــن تعبیــر علمــی نمــوده اســت. قــرآن قرن هــا پیــش 
ــر نداشــته و حرکــت تفــاوت  ــودن زمیــن خب کــروی ب ــه مــردم هنــوز از  -ک
ســتاره و ســیاره و اجــرام فلکــی را نمی دانســتند- پــرده از ایــن حقیقــت 
کــه همــه اجــرام فلکــی -از جملــه مــاه و خورشــید- در فضــای  برداشــت 
کــه امــروزه  کهکشــان ها چــون اجــزاء معلــق در آب شــناورند؛ حقیقتــی 

یافته هــای علمــی دانشــمندان نیــز آن را تصدیــق می کنــد.

آموزه	ها:
کنــد. علــم اســامی، علمــی  - هــر علمــی می توانــد مــا را بــه خــدا نزدیــک 
گــر مــواد آن طبیعــت و  کــه بــه خداشناســی منجــر شــود؛ حتــی ا اســت 

ــا غیــر آن باشــد. مــاده ی
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  ٺ  ٺ  ٺ
مــا  كــه  اســت  آنــان  بــراى  پــروردگار(  عظمــت  از  )دیگــر  نشــانه اى 
كردیــم.  كشــتی هایى پــر )از وســایل و بارهــا( حمــل  فرزندانشــان را در 
آفریدیــم. )42(  بــراى آن هــا مركب هــاى دیگــرى هماننــد آن  )41( و 

واژگان:
کردیم. لنا: حمل  مَحَ

ــر  ــدر و مــادر ریزت کــودکان از پ ــم: فرزندانشــان، نسلشــان. )چــون  َتُ ّیَ ّرِ
ُ

ذ
هســتند، ذّریــه نامیــده شــده اند.(

کشتی. )مفرد و جمع آن یکسان است.( الُفلک: 
ْشُحون : پر و مملو. َ الْ

توضیحات:
ایــن آیــات نیــز بــه برخــی آیــات و نشــانه های قــدرت و رحمــت پــروردگار 
خلقــت  آیــات  ایــن  ع  موضــو می کنــد.  اشــاره  انســان ها  زندگــی  در 
کلــی مرکــب و وســیله حمــل و نقــل بــرای  کشــتی ها و چهارپایــان و به طــور 

انســان اســت.

شــگفتی	های	آفرینــش	در	دریــا:	نشــانه دیگــر عظمــت پــروردگار ایــن 
کاال ســوار نمــوده  کشــتی های انباشــته از  کــه ذریــه بشــر را بــر روی  اســت 
کــه  خداســت  ایــن  آرى؛  می دهــد.  نقــل  دیگــر  جــای  بــه  جایــی  از  و 
تصــرف در دریاهــا را بــرای بشــر امکان پذیــر ســاخته اســت و آنــان را از 
کشــتی  خطــر غرق شــدن نجــات می دهــد. برخــی مفســران، مقصــود از 
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کشــتی نــوح دانســته اند و مــراد از »ذّریــه« را اجــداد  انباشــته در ایــن آیــه را 
و پــدران بشــر دانســته اند.

هرگونــه  و  اســت  عــام   ۴2 آیــه  ع  موضــو گرچــه  ا خلقــت	چهارپایــان: 
مرکــب -اعــم از وســایل حمــل و نقــل مصنوعــی و طبیعــی- را شــامل مــی 
شــود، ولــی بیشــتر مفســران مصــداق بــارز آن را وســایل طبیعــی حمــل 
زیــادی  آیــات  در  چــون  دانســته اند؛  باربــر-  حیوانــات  -یعنــی  نقــل  و 
ــا  ْنعــاِم م

َ ْ
ــِك َو ال

ْ
ُفل

ْ
ــَن ال ــْم ِم

ُ
ك

َ
 ل

َ
ــل ــد: »َو َجَع ــار هــم آمده ان کن ایــن دو 

)زخــرف،۱2(  َتْرَکُبــون« 

آموزه	ها:
نمی شــود.  محــدود  طبیعــی  پدیده هــای  بــه  خداونــد  نعمت هــای   -
خالقــی  وجــود  نشــانه  حقیقــت،  در  نیــز   اســت  بشــر  ع  مصنــو آنچــه 
»َو  اســت.  داده  بشــر  بــه  را  تــوان  ایــن  کــه  اســت  قدرتمنــد  و  عظیــم 
کشــف قوانیــن و دقایــق ریاضــی  ــِك« زیــرا بشــر نیــز بــا 

ْ
ُفل

ْ
آَیــٌة ... یِف ال

و طبیعــی موجــود در عالــم توانســته از عقــل خــدادادی خــود در مســیر 
گــر انســان روزی بتوانــد  کنــد. بــه همیــن خاطــر، حتــی ا اختــراع اســتفاده 
هماننــد  مخلوقــی  یــا  حیــوان  و  گرفتــه  بهــره  بنیــادی  ســلول های  از 
مخلوقــات جهــان پــرورش دهــد، بــاز هــم آن حیــوان مخلــوق خداســت، 
چــون عقــل بشــری و قوانیــن طبیعــی و فیزیکــی بــرای پــرورش نطفــه و 
کلــی عالــم عّلــی و معلولــی دســت پرورده خالــق یکتــا می باشــد. بــه طــور 
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كه نه فریادرسـی داشـته  گـر بخواهیـم آن هـا را غرق می كنیم بطورى  و ا
باشـند و نه نجات داده شـوند! )43( 

واژگان:
گر بخواهیم. ِان َنَشأ: ا

ُنْغِرْقُهم  )َغَرق: فرو رفتن در آب(: آن ها را غرق می کنیم.
یــخ: فریــادرس، نجــات دهنــده. )بــه معنــای فریــاد شــدید هــم آمــده  َصِر

اســت.( 
ون  )إنقاذ: نجات بخشیدن(: نجات نمی یابند.

ُ
ُینَقذ

توضیحات:
بــا  گــر خداونــد نعمــت حمــل و نقــل  ا کــه  آیــه بیــان می شــود  در ایــن 
و  فریــادرس  هیــچ  نمایــد،  غــرق  را  آنــان  و  بگیــرد  مــردم  از  را  کشــتی 
کیــد  تأ بعــد خداونــد  آیــه  ولــی در  یافــت،  نجات دهنــده ا ی نخواهنــد 
کــه ســبب دوری از عــذاب خواهــد شــد و  کــه تنهــا رحمــت اوســت  می کنــد 

کافــران همیشــگی نخواهــد بــود. ایــن فرصــت و مهلــت بــه 
نیســت  از	همــه	قدرت	هــای	بشــری! شــکی  تــر	 باال قــدرت	خداونــد	
کــه در ایــن آیــات بیــان شــده اســت بزرگ تریــن و مجهزتریــن  همان طــور 
توانایــی  و  بــوده  خداونــد  قــدرت  مقهــور  نیــز  کشــتی ها  علمی تریــن  و 
کوه هــای یخــی و ماننــد آن  رویارویــی بــا امــواج ســهمگین طوفــان یــا 
ــه بشــر از ایــن  ک ــه مــدد رحمــت و فضــل خداســت  ــد. بنابرایــن ب را ندارن
کنــد. ایــن مســأله در تکنولوژی هــای روز دنیــا  امکانــات اســتفاده مــی 
و  زلزلــه  ضــد  ج هــای  بر ســاخت  ماننــد  دیگــر  مختلــف  زمینه هــای  در 

ســازه های مســتحکم و یــا هواپیماهــا و ... نیــز صــادق اســت.

که خواهد برد * وگر ناخدا جامه بر تن درد کشتی آنجا  - خدا 
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مگـر اینكـه رحمـت مـا شـامل حـال آنان شـود، و تـا زمان معّینـی از این 

گیرند! )44( زندگـی بهـره 

واژگان:
: بهره، استفاده.

ً
َمتاعا

: مدت معین. حینٍ
توضیحات:

کــه در آیــه ۴۴ از آن یــاد  	از	اجــل	معیــن: منظــور از زمــان معینــی  منظــور
کافــران و یــا روز قیامــت اســت. شــده، یــا روز مــرگ 

آموزه	ها:
ا« ًة ِمّنَ - هرگز نجات خود را در سایه ى عوامل ماّدى نپنداریم. »َرمْحَ

کنــد- مقهــور قــدرت الیــزال  کــه پیشــرفت  - علــم بشــر -هــر قــدر هــم 
خداونــد اســت. برخــی تصــور می کننــد دیــن زاییــده جهــل انسان هاســت 
ــا آن  ــه ب گذشــته چــون علــت واقعــی پدیده هــا و راه مقابل و انســان های 
ــان را  ــا آن ــد ت ــر ایمــان می آوردن ــه قدرتــی مافــوق و برت را نمی دانســتند، ب
کشــف علمــی  کــه بشــر بــه دنبــال  کنــون  نجــات دهــد. بــه همیــن خاطــر، ا
همــه وقایــع اســت، تــوان رویارویــی بــا آن را نیــز یافتــه و دیگــر نیــازی 
بــه دیــن و درنتیجــه اعتقــاد بــه خــدا و اســتمداد از او نیســت. ایــن افــراد 
امــروزی هنــوز حتــی علــت ســاده ترین  کــه بشــر پیشــرفته  نمی داننــد 
باهــا ماننــد زلزلــه و رانــش زمیــن و ســونامی و بیمــاری هــای العــاج 
ــا  ــه ب ــوان مقابل ــر فــرض شــناخت، ت چــون ســرطان و ... را نشــناخته و ب

آن را نــدارد.
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گفتــه شــود: »از آنچــه پیــش رو و پشــت ســر شماســت  گاه بــه آنهــا  و هــر 
]از عذابهــاى الهــی [ بترســید تــا مشــمول رحمــت الهــی شــوید!« )اعتنــا 

نمی كننــد(. )45(

واژگان:
گفته می شود.   :

َ
قیل

م: آن چه پیش رو و پشت سر شماست. ُ
م َو ما َخلَفك

ُ
یدیك

َ
ما َبینَ ا

: شاید.
َّ

َعل
َ
ل

ُترمَحوَن: مشمول رحمت شوید. 
توضیحات:

ســفارش	بــه	تقــوا:	بــا وجــود نعمت هــای فــراوان خداونــد، مشــرکان 
شــکر آن را بــه جــای نیــاورده و از عبــادت خــدا ســر بــاز زدنــد. در ایــن 
آیــات، بــه ناسپاســی آنــان و فرجــام شــوم ایــن عمــل اشــاره خواهــد شــد.
ــد  ــه تقــوای از خداون کــه وقتــی مشــرکان ب ــه اول ایــن اســت  مضمــون آی
ســفارش می شــوند، اعــراض می کننــد. در متــن آیــه فقــط جملــه شــرط 

آمــده و جــواب آن از قرایــن معلــوم می گــردد. 
از »َبــْینَ  بیــان مقصــود  در  َو	مــا	َخلَفُکــم«:	 َایدیُکــم	 َبیــَن	 از	»مــا	 مــراد	
گفتــه شــده اســت. از  ــم«، تفســیرهای فراوانــی 

ُ
َفك

ْ
ــم« و »مــا َخل

ُ
ْیِدیك

َ
أ

گناهــان و مقصــود از  کــه مــراد از اولــی،  امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت 
دومــی، عقوبــت و مجــازات در آخــرت اســت. ]مجمع البیــان[

آموزه	ها:
وَن« ْم ُتْرمَحُ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ُقوا ... ل

َ
- تقوا، رمز دریافت رحمت الهی است. »اّت
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و هیــچ آیــه اى از آیــات پروردگارشــان بــراى آنهــا نمی آیــد؛ مگــر اینكــه از 
آن روى گــردان مــی شــوند. )46(

واژگان:
که روی برگرداندند. کسانی  کنندگان،  : اعراض  ُمعِرضینَ

توضیحات:
اوج	ناسپاســی	کافــران: مشــابه ایــن آیــه در چنــد جــای دیگــر قــرآن نیــز 
کفــران نعمت هــای  آمــده اســت و مفــاد آن، حکایــت از اوج ناسپاســی و 
بــه آن  کــرده و  انــکار  را  کــه تک تــک نشــانه های خداونــد  الهــی دارد 

پشــت می کننــد.

آموزه	ها:
وارد  نشــانه ها  و  راه هــا  تمــام  از  انســان ها  هدایــت  بــرای  خداونــد   -

برمی گرداننــد. روی  آنــان  ولــی  می شــود، 
و  کافــران  ناسپاســی  از  خداونــد  الهــی  نعمت هــای  ذکــر  از  پــس   -
کــه  گایــه می کنــد. ایــن مطلــب نشــان دهنده آن اســت  رویگردانــی آنــان 
انســان بایــد بــه هدفــدار بــودن نعمت هــای جهــان بیندیشــد و غــرض از 

خلقــت آن را بدانــد.  آری:
جهـان را نـه بـر بیهـُده کـرده اند *  تــو را َنز پـی بــازی آورده انـد
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كـرده  گفتـه شـود: »از آنچـه خـدا بـه شـما روزى  كـه بـه آنـان  و هنگامـی 
كسـی را اطعـام  كافـران بـه مؤمنـان می گوینـد: »آیـا مـا  كنیـد!«،  انفـاق 
گـر خـدا می خواسـت او را اطعام می كرد؟! )پس خدا خواسـته  كـه ا كنیـم 

گمراهـی آشـكارید«! )47( گرسـنه باشـد(، شـما فقـط در  اسـت او 

واژگان:
کنید. نِفقوا: انفاق 

َ
ا

ُم: به شما روزی داد. ُ
َزَقك َر

کنیم؟ کنیم؟ سیر  ُنطِعُم: آیا ما اطعام 
َ
ا

توضیحات:
ایــن آیــه بــه یکــی از مــوارد ناسپاســی و رویگردانــی مشــرکان از نعمت های 

کــه در آیــات گذشــته بیــان شــده بود. خداونــد اشــاره می کنــد 
ــوت  ــه دع ــول برنام ــی از اص ــرای	عــدم	انفــاق: یک ــه	مســتکبران	ب توجی
ــان  ــه آن همــه ادیــان، ســفارش بــه دســت گیری اغنیــاء از فقــرا و انفــاق ب
کفــار نیــز همــواره در برابــر ایــن دســتور عکس العمــل  اســت. مســتکبران و 
نشــان داده و آن را نپذیرفته انــد. آنــان در توجیــه عــدم انفــاق خویــش، 
گــر خــدا می خواســت،  دســت بــه توجیهــات بی اســاس زده و می گفتنــد: ا
می توانســت بــه ایــن نیازمنــدان بیشــتر روزی دهــد. بنابرایــن، نیــازی 
کــه مــا بــه آنــان کمــک کنیــم. ایــن منطــق باطــل همــواره از ســوی  نیســت 
کار  توانگــران جامعــه وجــود داشــته اســت. آنــان موفقیــت خــود را حاصــل 
کوشــش شــخصی خــود دانســته و فقــر و بینوایــی دیگــران را از جانــب  و 
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خــدا پنداشــته اند؛ حــال آنکــه همــه ایــن روزی هــا از آن خــدا می باشــد. 
بــه عبــارت دیگــر، ایــن افــراد رنــج و زحمــت و دانــش خــود را نیــز عامــل 
می گوینــد:  کنایــه  بــه  و  می داننــد  امــوال  ایــن  جمــع آوری  در  مهمــی 
کننــد و پــول دربیاورنــد.«  گــر می تواننــد ماننــد مــا تــاش  »دیگــران هــم ا
از این گونــه جمــات معلــوم می شــود منطــق آنــان شــبیه منطــق قــارون 
ــُه  وتیُت

ُ
ــا أ

َّ
 ِإن

َ
کــه بــرای توجیــه انفاق نکــردن خــود می گفــت: »قــال بــود 

ــر  ــدا به خاط ــوال را خ ــن ام ــی ای ــص،7۸( یعن ــدی« )قص ــٍم ِعْن
ْ
ــی  ِعل َع

کــه ایــن منطق  تــاش و اســتحقاق مــن بــه مــن داده اســت. معلــوم اســت 
باطــل اســت؛ زیــرا خداونــد رزق و روزی را بــر اثــر شایســتگی افــراد تقســیم 
گشــایش  گروهــی  نمی کنــد؛ بلکــه بــرای امتحــان و آزمایــش آنــان، بــرای 
گــروه  در روزی و بــرای عــده ای تنگــی در روزی در نظــر می گیــرد و هــر دو 

کننــد. بایــد بــه وظیفــه خــود عمــل 

آموزه	ها:
کــه »آن چــه داریــم رزق الهــی اســت نــه ملــك مــا«  - توّجــه بــه ایــن 

اهَّلُل« ــُم 
ُ

َزَقك َر ــا  ِمَّ ْنِفُقــوا 
َ
»أ می کنــد.  آســان  را  بخشــش 

کفــر و بخــل را راه درســت و ایمــان و  کــه  کار انســان بــه جائــی می رســد   -
» ٍ ٍل ُمِبــین  یِف َضــا

َّ
ْنــُمْ ِإال

َ
انفــاق را انحــراف می شــمرد. »ِإْن أ
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ 
ہ   ھ  

كــی  )قیامــت(  وعــده  ایــن  می گوییــد،  راســت  گــر  »ا می گوینــد:  آنهــا 
  )48( بــود؟!  خواهــد 

واژگان:
کی؟ چه وقت؟ َمی: 

توضیحات:
ع معــاد و دالیــل واهــی منکــران آن پرداختــه  در ایــن آیــات بــه موضــو

می شــود. 
کافــران، ســخنی  تمســخر	معــاد	از	ســوی	مجرمــان:	در ایــن آیــه از زبــان 
ــود  ــی وج ــر قیامت گ ــد: ا ــاب می کنن ــان خط ــه مؤمن ــه ب ک ــود  ح می ش ــر مط

دارد، پــس زمــان آن را بگوییــد.
کــه آنــان بــه دنبــال زمــان قیامــت بودند   ایــن جملــه بــه ایــن معنــا نیســت 
گونــه ســخن گفتن  کننــد؛ بلکــه قصــد آنــان از ایــن  تــا خــود را اصــاح 
اقــوام  را  ســخن  ایــن  مشــابه  بــود.  قیامــت  ع  وقــو گرفتــن  ســخره  بــه 
ــه پیامبــران می گفتنــد:  ــان آورده و ب ــر زب ــاد ب ــز زی ک شــده پیشــین نی ها

اِدقــین « )اعــراف،70( ُکْنــَت ِمــَن الّصَ ِتنــا ِبــا َتِعُدنــا ِإْن 
ْ
»َفأ

کــه زمــان قیامــت را جــز خداونــد،  گفتنــی اســت در آیــات متعــّدد آمــده 
ــا انســان همیشــه  احــدى نمی دانــد و ایــن از حکمت هــاى الهــی اســت ت
در حــال آمــاده بــاش بــه ســر بــرد، عــاوه بــر ایــن، ندانســتن جزئیــات، 

ــت.  ــات نیس کلی ــه  ــان ب ــع ایم مان
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ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ   ڭ  

كـه یـك صیحـه عظیـم )آسـمانی( آنهـا  )اّمـا( جـز ایـن انتظـار نمی كشـند 
كـه مشـغول جـدال )در امـور دنیـا( هسـتند. )49( گیـرد، در حالـی  را فرا

واژگان:
وَن: نمی بینند. ماَینُظر

َصیَحة: فریاد بلند.
و  کــردن  دشــمنی  اخِتصــام:  کــردن؛  دشــمنی  )َخصــم:  ُمــون  ّصِ َیحنِ
کشــمکش میــان دو طــرف(: بــا هــم مخاصمــه و دشــمنی می نماینــد. 
)در اصــل »یختصمــون« اســت، طبــق قاعــده اعــال، تــاء بــه صــاد مبــدل 

و در آن ادغــام شــده اســت.( 

توضیحات:
کافــران،  واهــی  ســخن  پاســخ  در  خداونــد  خداونــد:  قاطــع	 پاســخ	
ع قیامــت بســیار دفعــی و آنــی خواهــد  کــه وقــو آنــان را تهدیــد می کنــد 
بــود و هیچ گونــه قابــل پیش بینــی نیســت. آنــان در حقیقــت، انتظــار 
راه  بگیــرد، دیگــر  را  ایشــان  وقتــی  کــه  را می کشــند  کوتــاه  صیحــه اى 
کــه هنــوز بــه مجادلــه و  گریــز و نجاتــی برایشــان نمی گــذارد؛ در حالــی 

مشــغولند.  معــاد  مســخره گرفتن 

آموزه	ها:

گیری* ز وقت خود نه پس نه پیش میری  گر سّد سکندر پیش  - ا
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  
ۈ  ۈ 

كننــد یــا بــه  كــه حّتــی( نمی تواننــد وصّیتــی  )چنــان غافلگیــر می شــوند 
ســوى خانــواده خــود بازگردنــد! )50(

واژگان:
َفاَیسَتطیعوَن: پس نمی توانند.

َتْوِصَیة: سفارش و دستور، وصیت.
توضیحات:

کافــران را در برگیــرد، دیگــر هیــچ  گهانــی خداونــد  کــه عــذاب نا هنگامــی 
کلــی بســته  ســفارش و توصیــه ای پذیرفتــه نیســت و راه بازگشــت نیــز بــه 

خواهــد بــود.

آموزه	ها:
گسســته می شــود. »َو ال ِإل   - وابســتگی ها و دل بســتگی ها در قیامــت، 
ــد  ــوچ می بین ــته هایش را پ ــام داش ــر تم کاف ــان  ــوَن« و انس ــْم َیْرِجُع ْهِلِه

َ
أ

و بــه یکبــاره تمــام ثــروت و قــدرت و شــهرت و همــه تعلقــات دنیــوی اش 
کنــد: را تــرک مــی 

ــردی * دســت آخــر همــه را باختــه  ــم ب ــه قمــار از همــه عال ک گرفتــم  مــن 
رفــت. می بایــد 

کنایه هــا  گرچــه بایــد پاســخ شــبهات را داد، ولــی در مقابــل طعنه هــا و  - ا
کــرد تــا خداونــد خــودش پاســخ یاوه گویــان را بدهــد. بایــد صبــر 
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ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
ې  ې      ې  

گهـان آنهـا از قبرهـا، شـتابان   )بـار دیگـر( در »صـور« دمیـده می شـود، نا
بـه سـوى )دادگاه( پروردگارشـان می رونـد! )51( 

واژگان:
ُنِفَخ: دمیده شد. )نفخ صور: دمیده شدن در شیپور( 

کــه همگــی دربــاره  بــار در قــرآن آمــده  شــیپور. ایــن لفــظ ده  الّصــور: 
مــردن  )یعنــی  و دوم  اول  »نفــخ صــور«  ماجــرای  بــه  و  اســت  قیامــت 
آن هــا  و ســپس دوباره زنــده شــدن  قیامــت  ع  وقــو از  پیــش  انســان ها 

دارد. اشــاره  حسابرســی(  بــرای 
گهان. َفِاذا: پس نا

ْجَداث  )جمع َجَدث(: قبرها.
َ ْ
ال

ج می شــوند. )نســل بــه معنــای جداشــدن و  ون : بــه ســرعت خــار
ُ
َینِســل

گفتــه می شــود؛ زیــرا از انســان  خــروج از چیــزی اســت و بــه فرزنــد، نســل 
ج می شــود. در آیــه بــه معنــای خــروج ســریع اســت.( جــدا و خــار

توضیحات:
ع  مــراد	از	»نفــخ	صــور«:	در آیــات قبــل، از مــرگ یکبــاره انســان ها و وقــو
قیامــت خبــر داده شــد. در ایــن آیــات، بــه زنــده شــدن دوبــاره آن هــا و 
برانگیخته شــدن از قبرهــا بــرای حضــور در صحنــه محشــر و حسابرســی 
اشــاره می شــود. بنابرایــن، مــراد از » نفــخ صــور« در ایــن آیــه، نفخــه 
کــه در آن همــه موجــودات دوبــاره زنــده شــده و قیامــت برپــا  دوم اســت 

می شــود. 
آموزه	ها:

کافــران در قیامــت  - حرکــت شــتابان، نشــانه  اضطــراب و ســرگردانی 
وَن«

ُ
»َیْنِســل اســت. 
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ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   

كسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟!  می گویند: »اى واى بر ما! چه 
كه خداوند رحمان وعده داده، و فرسـتادگان  )آرى( این همان اسـت 

گفتند!« )52( )او( راست 

واژگان:
نا: حرف حسرت به معنای »ای وای بر ما«.

َ
یل یاَو

َمْرَقِدنا )ُرقود: خوابیدن(: مضجع و خوابگاه ما، قبر ما.
توضیحات:

برانگیختــه  قبــر  از  معــاد  منکــران  کــه  هنگامــی  کافــران:	 حســرت	
گوینــد: »چــه  می شــوند، بــا لحنــی آمیختــه بــا تعجــب و وحشــت، مــی 
کــه  کســی مــا را از خوابگاهمــان برانگیخــت؟« ســپس بــه یادشــان می آیــد 
کــرده بودنــد،  گاه  در دنیــا اهــل دیــن و پیامبــران آنــان را از روز قیامــت آ
بنابرایــن خــود جــواب خویــش را داده و می گوینــد: »آری؛ ایــن وعــده 
خداونــد اســت و پیامبــران راســت می گفتنــد.« البتــه بنــا بــر یــک احتمــال 
ْحمــُن َو َصــَدَق اْلُمْرَســُلوَن«، کام  تفســیری دیگــر، جملــه »هــذا مــا َوَعــَد الّرَ

کافــران اســت . ــه  فرشــتگان ب

آموزه	ها:
ج می شــوند.  از همیــن قبرهــا خــار - معــاد جســمانی اســت و بدن هــا 

وَن ... َبَعَثنــا ِمــْن َمْرَقِدنــا«
ُ
ْجــداِث ... َیْنِســل

َ ْ
»ِمــَن ال

نا«
َ
ْیل کّفار است. »یا َو - قیامت، روز حسرت 

محــن؛ رحمــان  کــه در دنیــا بــا تمســخر می گفتنــد: »َو َمــا الّرَ کســانی   -
محــن«  کیســت؟« )فرقــان،60( در آخــرت بــا بــه کار بــردن همــان اســم »الّرَ

ــرای تخفیــف عــذاب خــود مــدد می جوینــد. ب
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ېئ  ېئ  ىئ      ىئ   ىئ
  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

گهــان  صیحــه واحــدى بیــش نیســت، )فریــادى عظیــم برمی خیــزد( نا
همگــی نــزد مــا احضــار می شــوند! )53(

واژگان:
کاَنت: نیست مگر. ِان 

َدینا: نزد ما.
َ
ل

ون : حاضر شدگان. مَضُر
توضیحات:

ع ســریع نفخــه دوم و زنــده شــدن  در ایــن آیــه و آیــه بعــد ابتــدا از وقــو
گفتــه شــده و ســپس بــه  انســان ها در یــک چشــم بــه هــم زدن ســخن 
برپایــی دادگاه عــدل الهــی و حسابرســی دقیــق اعمــال انســان هــا اشــاره 

شــده اســت.
ع  برپایــی	ســریع	محشــر: در آیــه ۴۹ و در پاســخ منکــران معــاد از وقــو
صیحــه آســمانی بــرای مــرگ انســان ها خبــر داده بــود. در ایــن آیــه، بیــان 
ــه  ــت، ب ــردگان اس ــردن م ــرای زنده ک ــه ب ک ــز  ــه دوم نی ــه صیح ک ــد  می کن

ــود. ــام می ش ــرعت انج س

آموزه	ها:
- قیامــت بســیار ســریع برپــا می شــود. )تعبیــر بــه »صیحــة« )یــك فریــاد( 
گونــه مــوارد  کــه در ایــن  کیــد آن بــا »واحــدة« و ســپس تعبیــر بــه»اذا«  و تا
ــا  َدْین

َ
ــٌع ل ی ــْم َجِ گهانــی چیــزى را خبــر می دهــد، و تعبیــر بــه »ُه ع نا وقــو

ع ســریع ایــن  وَن« بــه صــورت جملــه اســمیه همگــی دلیــل بــر وقــو َضــُر ُمْ
مقطــع از رســتاخیز اســت.(



76 76

مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب يب  
جت  حت  خت

كس ذّره اى سـتم نمی شـود،  گفتـه می شـود:( امـروز به هیچ  )و بـه آنهـا 
و جـز آنچـه را عمـل می كردیـد جزا داده نمی شـوید! )54(

واژگان:
َفالَیوم: پس امروز.

وَن: جزا داده نمی شوید. َز ج
ُ

الت

توضیحات:
آیــه  ایــن  از  ع قیامــت،  بیــان چگونگــی وقــو از  پــس  تجســم	اعمــال: 
کیفیــت حسابرســی انســان ها در آن روز اشــاره شــده و در  بــه بعــد، بــه 
ــی  ــد. یک ــد می نمای کی ــت در آن روز تأ ــت عدال ــم و رعای ــر نفــی ظل ــدا ب ابت
ــال« اســت. تجســم  از مظاهــر عــدل الهــی در روز قیامــت، »تجســم اعم
کــه انســان انجــام می دهــد، یــك صــورت  کــردارى  اعمــال یعنــی هــر 
اخــروى  یــك صــورت  و  را مشــاهده می کنیــم  مــا آن  کــه  دنیــوى دارد 
کنــون در دل و نهــاد عمــل نهفتــه اســت و روز رســتاخیز  کــه هم ا دارد 
بــا واقعیــت ملکوتــی خــود جلــوه می کنــد و باعــث لــذت یــا آزار و انــدوه 
ــون؛ جــزاى شــما 

ُ
ُکنــُمْ َتْعَمل  َمــا 

َّ
ْوَن ِإال ــَز ج

ُ
 ت

َ
فــرد می گــردد. عبــارت »َو ال

کرده ایــد« نیــز بیانگــر تجّســم اعمــال  چیــزى نیســت؛ جــز آنچــه عمــل 
کیفــر یــا پــاداش انســان ها را خــود اعمــال آنــان  در قیامــت اســت. زیــرا 
کــه  دانســته اســت؛ نــه در مقابــل و بــه خاطــر اعمــال آن هــا. همان گونــه 
کــوه اســت و فعــل مــا نــدا * ســوی مــا  مولــوی ســروده اســت: »ایــن جهــان 

ــد نداهــا را صــدا.« آی
آموزه	ها:

ــوه  عــدل الهــی اســت.  ــد عــادل اســت و قیامــت روز ظهــور و جل - خداون
ــٌس«  ــُم َنْف

َ
ــْوَم ال ُتْظل َی

ْ
»َفال

گــر حقیقــت آن را  گنــاه همیــن اآلن هــم زشــت و تلــخ و بدبــو اســت و ا  -
می دانســتیم، هرگــز بــه ظاهــر فریبنــده آن توجــه نمی کردیــم.
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 بهشتیان، امروز به نعمت هاى خدا مشغول و مسرورند. )55(

واژگان:
کار و مشغولیت.  ُشُغٍل: 

ِکهــه )میــوه و هــر چیــز  کــه فا کســی  ِکُهــون: متنعــم و آســوده خاطر،  َفا
لذیــذ و خوشــایند( در اختیــار اوســت. 

توضیحات:
ع حتمــی قیامــت و برگــزاری دادگاه عــدل الهــی  در آیــات پیشــین بــه وقــو
اشــاره شــد. در ایــن آیــات بــه بررســی احــوال مؤمنــان در آن روز پرداختــه 
و از لــذات و پاداش هــای آنــان ســخن می گویــد. آنــان در آن روز، بــه 

شــادمانی و ســرور مشــغول بــوده و هیــچ غــم و اندوهــی ندارنــد. 
بــه  قــرآن  آیــات  از  بســیاری  حــال	بهشــتیان	در	قیامــت: خداونــد در 
مقایســه حــال بهشــتیان و دوزخیــان پرداختــه تــا انســان ها از رهگــذر 
را دیــده و در  گــروه، فرجــام و عاقبــت هــر دو مســیر  ایــن دو  مقایســه 
کننــد. برخــی نعمت هــای بهشــتیان،  مقصــد نهایــی اعمــال خــود تفکــر 
نعمت هــای ظاهــری و برخــی نعمت هــا، روحــی و معنــوی اســت و قــرآن 
کــرده و حتــی در برخــی مــوارد آن را تفصیــل  ع نعمــت را ذکــر  هــر دو نــو
نیــز داده اســت. در این جــا بــه نعمــت آســایش و آرامــش و بهره بــردن 

بهشــتیان از بــزم شــادی و ســرور خبــر داده اســت. 
آموزه	ها:

کــه تمــام  ح هســتند  - نعمت هــای بهشــتی به قــدری لذت بخــش و مفــر
توجــه بهشــتیان را بــه خــود مشــغول ســاخته و آنــان را از هــر غــم و انــدوه 

ِکهــوَن« و دغدغــه دیگــر بــه دور می ســازد. »یف ُشــُغٍل فا
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آن هــا و همسرانشــان در ســایه هاى )قصرهــا و درختــان بهشــتی( بــر 

تخت هــا تكیــه زده انــد. )56( 

واژگان:
ٍل )جمع ِظل(: سایه ها. 

َ
ِظا

ااَلراِئک )جمع َاریکة(: تخت های مزین.
که به آن تکیه می دهند(: تکیه دهندگان. ون  )ُمَتَکأ: چیزی 

ُ
ِك ُمّتَ

توضیحات:
واج«:	مقصــود از ازواج در ایــن آیــه، یــا همســران مؤمــن  	از	»از منظــور
کــه در دنیــا بودنــد و یــا همســران بهشــتی )حورالعیــن(. بهشــتیان اســت 

آموزه	ها:
- معــاد جســمانی اســت و بهشــتیان لــذات جســمانی نیــز دارنــد. »ُهــم َو 

ِكئــوَن«  ااَلراِئــِك ُمّتَ
َ

ٍل َعــی واُجُهــم یف ِظــا ز
َ
ا
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چـه  هـر  و  اسـت،  لّذت بخشـی  بسـیار  میـوه  بهشـت  در  آنهـا  بـراى 

)57( بـود!  خواهـد  آنـان  اختیـار  در  بخواهنـد 

واژگان:
ِکَهة: میوه. فا

عون: طلب می کنند، می خواهند.
َ

َیّد
توضیحات:

ــه بهتریــن میوه هــا و  ک یکــی دیگــر از نعمت هــای بهشــتیان ایــن اســت 
کــه بخواهنــد، در اختیارشــان اســت. هــر چــه 

کــه  کــه چــرا بهشــتی  وســعت	نعمت	هــای	بهشــت: برخــی می پرســند 
قــرآن توصیــف می کنــد، فقــط از سرســبزی و خنکــی یــا خوردنی هــای 
ایــن مــوارد  انگــور ســخن می گویــد؛ درحالی کــه  خــاص چــون خرمــا و 
بــرای عرب هــای حجــاز -کــه در خشــکی و صحــرا زندگــی می کردنــد- 
کســی مثــًا در منطقــه سردســیر زندگــی  گــر  لذت بخــش بــوده اســت. آیــا ا
کویــری بــرود،  گرمســیر و  ــا بــه یــک منطقــه  کنــد و همــواره آرزو داشــته ت
در بهشــت بــه مــراد خــود خواهــد رســید. پاســخ ایــن ســؤال روشــن اســت؛ 
از  -کــه  مــردم  عمــوم  بــرای  را  بهشــتی  نعمت هــای  کریــم  قــرآن  زیــرا 
کــرده، ولــی در  سرســبزی و خنکــی لــذت می برنــد- این گونــه توصیــف 
کــه همــه اهــل  کیــد نمــوده  کلــی بــر ایــن نکتــه نیــز تأ کنــار آن بــه طــور 
گرمــا و  گــر  بهشــت هــر چــه بخواهنــد بــه آنــان عطــا خواهــد شــد؛ حتــی ا

ــوَن« ع
َ

ــا َیّد ــم م ُ ــد: »َو لَ ــد آن باش مانن

آموزه	ها:
کــه لــذات انــدک و زودگــذر دنیــوی را بــر لــّذات پایــدار  - شایســته نیســت 
و وصف ناشــدنی بهشــت ترجیــح دهیــم. خداونــد در قــرآن دربــاره نعمــت 
بهشــتیان مــی فرمایــد: » و در آن )بهشــت( آنچــه دل هــا می خواهــد و 

ــرف،7۱( ــت « )زخ ــود اس ــرد، موج ــذت می ب ــم ها از آن ل چش



80 80

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
از ســوى  اســت  ایــن ســخنی  اســت؛  الهــی(  )و درود  آنهــا ســام  بــر   

 )58( مهربــان!  پــروردگارى 

واژگان:
ــب و  ــر عی ــودن از ه ــار ب کن ــای  ــه معن ــل ب ــت )در اص ــام: درود و تحی َس
آفــت اســت. منظــور از ســام بنــدگان بــه یکدیگــر نیــز آرزوی دوری آنــان 

از آفــت و نقــص اســت.(

توضیحات:
کــه آنــان مفتخــر   امــا از همــه نعمت هــای بهشــتی باالتــر، ایــن اســت 
بــه خطــاب »ســام« و درود باواســطه از ســوی پــروردگار مهربــان خــود 
کــه عظمــت آن را نمی تــوان وصــف نمــود و بی واســطه  می شــوند؛ ســامی 

و مســتقیم از روزنــه رحمــت خــاص پــروردگار نصیبشــان می گــردد.
لــذات  و  مــادی  نعمت هــای  از  مهم تــر  پــروردگار:	 معنــوی	 مواهــب	
جســمانی در بهشــت، لذت هــای روحانــی و مواهــب معنــوی پــروردگار 
کریمانــه و رحیمانــه  بــه بهشــتیان اســت. رضایــت پــروردگار و خطــاب 
کــه اهــل جّنــت هــر لحظــه از  او بــه اهــل بهشــت و امنیــت و صفایــی 
ح و شــادی آنــان  ســوی یکدیگــر و فرشــتگان و ... دریافــت می کننــد، فــر
دنیــا  خوشــی های  از  بســیاری  آنکــه  توضیــح  می ســازد.  دوچنــدان  را 
آمیختــه بــه نوعــی اضطــراب و نگرانــی ناشــی از تمــام شــدن خوشــی 
کــه تــا ابــد از مواهــب  اســت، ولــی بهشــتیان همــواره آســوده خاطــر هســتند 

و عطایــای خداونــد بهره منــد خواهنــد بــود.

آموزه	ها:
ــد،  ــد. )رع ــام می کنن ــتگان س ــت. فرش ــام اس ــو س ــر س ــت از ه - در بهش
2۴(  اهــل بهشــت نیــز بــه یکدیگــر ســام می کننــد. )یونــس، ۱0( و از 
َرّبٍ  ِمــْن   

ً
َقــْوال ســام می کنــد: »َســاٌم  آنــان  بــه  خــدا  همــه مهم تــر، 

َرِحــٍم« 
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گنهكاران! )59( )و به آنها می گویند:( جدا شوید امروز اى 

واژگان:
اُلجِرمون: گناه کاران.

کردن(: جدا شوید. وا )تمییز: جدا  اْمَتاُز
توضیحات:

پــس از ذکــر حــال بهشــتیان در قیامــت، در ایــن آیــات بــه بیــان حــال 
گــروه دیگــر مــردم پرداختــه و بــه برخــی مجازات هــا و تحقیرهــای آن 
کــه بــه آنــان خطــاب می شــود صــف خــود  روزشــان اشــاره می کنــد؛ روزی 

ــوند.  ــر ش ــود ظاه ــی خ ــره اصل ــاخته و در چه ــدا س ــان ج را از مؤمن
قیامــت  روز  نام هــای  از  یکــی  گنــاه	کاران:  و	 مؤمنــان	 جدایــی	 وز	 ر
کــه در آیــات زیــادی بــه آن اشــاره شــده اســت.  »َیــوَم الَفصــل« اســت 
)دخــان،۴0/ مرســات، ۱۴ و 3۸ و ...( در این جــا نیــز خداونــد از خطاب 
خــود بــه مجرمــان بــرای جداشــدن از صــف مؤمنــان ســخن می گویــد. 
کــه خداونــد در دنیــا بــه همــگان داده بــود  ایــن همــان وعــده ای بــود 
ْفِســِدیَن یِف  ُ َکالْ احِلــاِت  ــوا الّصَ

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
 ال

ُ
َعــل ْ ج

َ
ْم ن

َ
کــه: »أ

ــان آورده و  ــه ایم ک ــانی را  کس ــا  ــار؛ آی ُفّجَ
ْ
َکال ــینَ  ِق ّتَ ُ  الْ

ُ
ــل َع ْ ج

َ
ْم ن

َ
ْرِض أ

َ ْ
ال

عمــل صالــح انجــام داده انــد، هم چــون مفســدان در زمیــن قــرار دهیــم؟ 
یــا پرهیــزگاران را هم طــراز بــدکاران ]قــرار می دهیــم[؟!« )صــاد،2۸(

کــه انســان مجبــور شــود تــا صــف  شــاید هیــچ عذابــی باالتــر از ایــن نباشــد 
کــه یــک عمــر خــودش را شــبیه آنــان می دانســت، جــدا  کســانی  خــود را از 

گــردد.  ســاخته و در مقابــل دیــد همــگان شــرمنده 

آموزه	ها:
وا  کافــران اســت. »َو اْمتــاُز - قیامــت روز فیصلــه و جدایــی مؤمنــان و 

َیــْوَم«  
ْ
ال
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چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ
كه او  كه شـیطان را نپرسـتید،   آیا با شـما عهد نكردم اى فرزندان آدم 

براى شـما دشمن آشـكارى است؟! )60(

واژگان:
عَهد: آیا عهد نبستم.

َ
 ا

َ
ل

َ
ا

توضیحات:
در ایــن آیــه، خداونــد مجرمــان را مامــت نمــوده و بــه آنــان خطــاب 
کــه  کــه از شــیطان پیــروی نکنیــد؛ چرا می کنــد: »آیــا بــا شــما عهــد نکــردم 

دشــمن آشــکار شماســت.«
مــراد	از	عهــد	بــا	شــیطان	و	عبــادت	وی: مــراد از ایــن عهــد، همــان 
کیــد بــر آن محکــم  کــه بــا دعــوت انبیــاء و تأ پیمــان فطــری الهــی اســت 
نیــز شــد. مقصــود از عبــادت شــیطان، همــان اطاعــت اوســت؛ زیــرا نشــانه 
کــه  کســی  پرســتش یــک فــرد، اطاعــت و پیــروی از دســتورات اوســت و 
از وسوســه های شــیطان پیــروی نمایــد، در حقیقــت او را عبــادت نمــوده 
َفَقــْد  َناِطــٍق  ِإَل  ْصَغــی 

َ
أ »َمــْن  می فرمایــد:  جــواد؟ع؟  امــام  اســت. 

کنــد[  گــوش داده ]و از آن پیــروی  کــه بــه ســخن دیگــری  َعَبــَدُه؛ کســی 
کــرده اســت.« در حقیقــت او را عبــادت 

آموزه	ها:
کــرده اســت: حجــت  - خداونــد حجت هــای خــود بــر بنــدگان را تمــام 
باطنــی )عقــل( و حجــت ظاهــری )وحــی(. بــه همیــن دلیــل، در روز 
کــه چــرا بــه  کــرده و همــه مجرمــان را مؤاخــذه می کنــد  قیامــت احتجــاج 
پیمــان فطــری و دینــی خــود عمــل نکردنــد؟ و آنــان نیــز پاســخی درخــور 

ــد. ندارن
کــه  کســی هســتید  - شــیطان پــدر شــما را فریــب داد و شــما فرزنــدان 

ــْیطان «
َ

الّش َتْعُبــُدوا  آَدَم ... ال  َبــِی  کــرد. »یــا  اطاعــت شــیطان 
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ڍ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
كه راه مستقیم این است؟! )61(  و اینكه مرا بپرستید 

واژگان:
باشــد.  نداشــته  انحــراف  و  کجــی  کــه  بــزرگ و همــواری  راه  ِصــراط: 
گفتــه می شــود،  کــه صــراط بــه بزرگــراه  تفــاوت آن بــا »ســبیل« ایــن اســت 
کــه بــه بزرگــراه منتهــی می شــود. صــراط  ولــی ســبیل بــه راه هــای فرعــی 

کار رفتــه اســت. در قــرآن همیشــه بــه صــورت مفــرد بــه 

توضیحات:
ایــن آیــات ادامــه خطــاب خداونــد بــا مجرمــان اســت. خداونــد در ابتــدا 
کــه چــرا بــه عهــد خــود پایبنــد نبوده انــد. ایــن عهــد  آنــان را توبیــخ نمــود 
ــه بخــش اول، پیــروی نکــردن از شــیطان و  ک ــود  شــامل چنــد بخــش ب

بخــش دوم، عبــادت پــروردگار می باشــد. 
گفتیــم، مفــاد پیمــان  کــه  توحیــد	در	عبــادت	و	اطاعــت: همان گونــه 
کــه  خداونــد بــا بنــدگان »توحیــد در عبــادت و اطاعــت« بــود؛ به ایــن معنــا 
کننــد و ایــن  ــرده و فقــط از او اطاعــت  ک ــد را پرســتش  ــان فقــط خداون آن

معنــای دقیــق پیمــودن »صــراط مســتقیم« اســت.

آموزه	ها:
آیـیـــنه شو جمــال پـــری طلعتــان طـــلب 

کن خانه را سپس میهمان طلب   جاروب 

ین« ِن اعُبدو
َ
یطـاَن« سپس »َو ا

َ
َتعُبُدوا الّش ن ال

َ
اول »ا

- - صــراط مســتقیم یکــی اســت و آن در پرتــو اطاعــت از خداونــد حاصــل 
می شــود. اعتقــاد بــه »پلورالیــزم: تکثرگرایــی دینــی« و اینکــه همــه اهــل 
»هــذا  نیســت.  ســازگار  قــرآن  آموزه هــای  بــا  هســتند،  حــّق  و  نجــات 

ــَتقٌم« ــراٌط ُمس ِص
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  ک  گ  گ  
كرد، آیا اندیشه نكردید؟! )62( گمراه  گروه زیادى از شما را  او 

واژگان:
گمراه ساخت.  گمراهی(:   )ضال: 

َّ
َضل

َ
أ

گــروه اســت. )بــه معنــای فطــرت  : در اینجــا بــه معنــای جماعــت و 
ً ّ
ِجِبــا

کــه انســان بــر آن خلــق شــده اســت، نیــز می آیــد.( و سرشــتی 
توضیحات:

خداونــد  هشــدارهای  کریــم  قــرآن  سرتاســر  در  دشــمن	قســم	خورده! 
ــان  ــیطان در هم ــت. ش ــان هویداس ــا انس ــیطان ب ــمنی ش ــه دش ــبت ب نس
تکبــرش-  و  غــرور  و  حســدورزی  -به واســطه  انســان  خلقــت  ابتــدای 
از مقــام  از آنکــه خداونــد او را  بــه آدم؟ع؟ ســرباز زد و پــس  از ســجده 
ــه  ــا انســان را برافراشــت و ب ــم دشــمنی ب عرشــی اش بیــرون ســاخت، َعَل
کــه نســل آدم را از  ذات اقــدس الهــی و عــزت بی پایــان او ســوگند خــورد 
گمــراه می کنــد: »صــاد،۸2/ اعــراف،۱6/  کــرده و  راه راســت منحــرف 
اســراء،62 و ...«. شــاید در نــگاه اول، ایــن تهدیــد از ســوی شــیطان 
و  قــدرت  چــه  او  بدانیــم  کــه  وقتــی  امــا  باشــد،  بی اهمیــت  مــا  بــرای 
شــناختی از انســان دارد و بــه همــراه خیــل ســپاهیان و لشــگرش چــه راه 
گرفتــه، بیــم و هــراس سراســر وجــود مــا را  هایــی بــرای فریــب مــا در نظــر 
کافــی اســت مختصــر تأملــی در آیــات مربــوط بــه شــیطان  گرفــت.  خواهــد 
و راه هــای فریــب او داشــته باشــید تــا بــه اوج قــدرت او پــی ببریــد. البتــه 
خداونــد، مؤمنــان را از ایــن خطــر در امــان داشــته و بــه همــه ســفارش 
کــه بــرای درامــان مانــدن از تیرهــای نامرئــی شــیطان بــه پنــاه گاه  کــرده 
ــا  امــن او رفتــه و بــه قدرتــی مافــوق قــدرت شــیطان متوســل شــوند: »َو ِإّمَ

ــراف،200( ــاهَّلل « )اع  ِب
ْ

ــَتِعذ ــْزٌغ َفاْس ــْیطاِن َن
َ

ــَن الّش ــَك ِم َیْنَزَغّنَ
کــرد؟! آیــا   آیــا نبایــد در دشــمنی شــیطان و راه هــای نفــوذ او اندیشــه 
گذاشــته و از  کاربلــد را آزاد  کــه دشــمنی این چنیــن ماهــر و  شایســته اســت 

ــوا َتعِقلــون« ــم َتكون
َ
َفل

َ
خطــر او نهراســیم؟! »ا
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ڱ  ڱ  ڱ ں  ں
كـه به شـما وعـده داده می شـد! )63( امروز  ایـن همـان دوزخـی اسـت 

كه داشـتید وارد آن شـوید! )64(  كفـرى  بـه خاطـر 

واژگان:
توَعدون: وعده داده می شود.

گردید. ْوَها: وارد آن شوید، همراه آن 
َ
اْصل

توضیحات:
کــه  گفتیــم  گذشــته  ســام	و	درود	در	مقابــل	لعــن	و	نفریــن: در آیــات 
کــه پروردگارشــان پیوســته  اســت  ایــن  تریــن نعمــت بهشــتیان  مهــم 
کــرده و ســخنی سراســر رحمــت و خیرخواهــی  آنــان را بــا تکریــم خطــاب 
ــت  ــات حال ــْن َرّبٍ َرِحــٍم« در ایــن آی  ِم

ً
ــْوال ــد: »َســاٌم َق ــان می گوی ــه آن ب

رنــج  خــود  -کــه  آنــان  می شــود.  ذکــر  خ  دوز اهــل  بــرای  آن  مقابــل 
آن  و  می گــردد  افــزوده  آنــان  بــر  دیگــر  عذابــی  می چشــند-  را  عــذاب 
خطاب هــای اهانت آمیــز از ســوی پــروردگار و فرشــتگان اســت. برخــی 
 اْخَســُؤا فهیــا َو ال 

َ
از ایــن خطاب هــا در قــرآن این گونــه اســت: »قــال

کت و  خ می گویــد[ ذلیانــه در آنجــا ســا ُمــون ؛ ]خداونــد بــه اهــل دوز ِ
ّ
ل

َ
ُتك

ــَك 
َ
ْق ِإّن

ُ
گردیــد و هرگــز بــا مــن ســخن نگوییــد.« )مؤمنــون، ۱0۸( »ذ دور 

ــا تمســخر بــه دوزخیــان می گوینــد:  می؛ ]فرشــتگان ب ــِر
َ

ك
ْ
یــُز ال َعِز

ْ
ــَت ال ْن

َ
أ

گرامــی  کــه تــو همــان انســان قدرت منــد و  عــذاب خداونــد را[ بچــش 
خ بــه یکدیگــر نیــز رحــم  هســتی ! « )دخــان،۴۹( جالــب آنکــه اهــل دوز
ــْت 

َ
مــا َدَخل

َّ
نمی کننــد و پیوســته همدیگــر را لعــن و نفریــن می کننــد: »ُکل

گــروه دیگــر را  گروهــی وارد می شــوند،  کــه  ْخَتــا؛ هــر زمــان 
ُ
َعَنــْت أ

َ
ــٌة ل ّمَ

ُ
أ

)اعــراف،3۸(  لعــن می کننــد.« 

آموزه	ها:
گرفتار شد. کرد و به بد یار شد *  هم به بد خویش  که بدی  - هر 
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ہ  ہہ  ہ ھ  ھ 
مــا ســخن  بــا  و دست هایشــان  ُمهــر می نهیــم،  بــر دهانشــان  امــروز 
شــهادت  می دادنــد  انجــام  كــه  را  كارهایــى  پاهایشــان  و  می گوینــد 

)65( می دهنــد! 

واژگان:
ِمُ  )َختم: مهر زدن(: مهر می زنیم. نْ َ

ن
بمعنــی  دو  هــر  تکّلــم  و  )تکلیــم  می گویــد.  ســخن  مــا  بــا  ُمَنــا:  ِ

َّ
ُتكل

اســت.( ســخن گفتن 

توضیحات:
ــهادت  ــه ش ــد ب ــات خداون ــن آی خ، در ای ــل دوز ــذاب اه ــان ع ــه بی در ادام
گناهــکار بــر علیــه او پرداختــه و ســپس در آیــات بعــد، بــه  اعضــای بــدن 
ــاره  ــر اش ــتجوی راه خی ــرای جس ــران ب کاف ــه  ــت ب ــت و نعم ــای فرص اعط

کــرده اســت.
الهــی  عــدل  دادگاه  قیامــت،  روز  در  انســان:  بــدن	 اعضــای	 گواهــی	
کاتــب اعمــال،  کــه مهم تریــن آن هــا فرشــتگان  گواهــان بســیاری دارد 
پیامبــران و اولیــای الهــی و زمیــن و ... هســتند. افــزون بــر همــه ایــن 
شــاهدان، اعضــای بــدن خــود انســان نیــز در آن روز بــه امــر خداونــد ســخن 
گــر بــه ضــرر خودشــان باشــد- آشــکار می ســازند.  گفتــه و حقایــق را -حتــی ا
یــا حتــی جــدال وجــود  انــکار و عــذر آوردن و  بــراى  بدین ســان، راهــی 
کــرده و بــا شــگفتی بــه اعضــای بــدن  نــدارد. بنــده در آن هنــگام تعجــب 
گویــد: »چــرا بــر علیــه مــا شــهادت می دهیــد؟!« اعضــای بــدن او  خــود مــی 
در پاســخ می گوینــد: »مــا را خداونــد بــه ســخن آورده اســت.« )فصلــت،2۱(

آموزه	ها:
- قوى تریــن دادگاه در قیامــت اســت؛ زیــرا هــم مجــرم و هــم شــاهد یکــی 

ُهْم«
ُ
ْرُجل

َ
اســت. »َتْشــَهُد أ
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
راه،  از  عبـور  بـراى  سـپس  كنیـم؛  محـو  را  چشمانشـان  بخواهیـم  گـر  ا و 
می خواهنـد بر یكدیگر پیشـی بگیرند، اّما چگونـه می توانند ببینند؟! )66(

واژگان:
کردیــم، نــور  کلــی(: محــو  کــردن یــا محــو شــدن  َطَمْســَنا )َطمــس: محــو 

َ
ل

چشــم آنــان را از بیــن  بردیــم.
م )َاعُین: جمِع َعین(: چشمانشان. عُیِنِ

َ
ا

گرفتند. َفاْسَتَبُقوا )سبق: پیش افتادن در راه(: بر یکدیگر پیشی 
کــه بــه هیــچ طــرف انحــراف  ــراط: راه روشــن، وســیع و همــواری  الّصِ

نــدارد.
کجا، چگونه. : از 

َ
أیّن

ون  )َبَصر: بینایی چشم(: می بینند. ُیْبِصُر
توضیحات:

مجــازات  بــه  پیشــین  آیــه  در  انســان	ها:  آزادی	 	 در خداونــد	 ســنت	
گــر مــا  کــه ا کافــران در آخــرت اشــاره شــد. در ایــن آیــه، بیــان می فرمایــد 
می خواســتیم، می توانســتیم در همــان دنیــا نیــز آنــان را مجــازات نماییــم؛ 
تــا  بیــن می بردیــم  از  را به کلــی  ایشــان  نــور دیــدگان  کــه  به این صــورت 
ــد  ــّنت خداون ــی س ــد، ول ــت بدهن ــی از دس کل ــه  ــح را ب ــخیص راه صحی تش
کــی  کــه هــم چنــان بــه آنــان فرصــت بدهــد تــا شــاید از قــوای ادرا ایــن اســت 

کننــد. خــود در راه دیــدن و شــنیدن آموزه هــای الهــی اســتفاده 

آموزه	ها:
گهانــی خداونــد در امــان  گناهــکاری نبایــد خــود را از عــذاب نا - هیــچ 

کــه: بدانــد؛ چرا

کند. که از حّد بگذرد رسوا  کند * چون  لطف حّق با تو مداراها 
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ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  
بــه  )و  می كنیــم  مســخ  خــود  جــاى  در  را  آنهــا  بخواهیــم  گــر  ا و 
را  خــود  راه  نتواننــد  تــا  می ســازیم(  مبــّدل  بــى روح  مجســمه هایى 

 )67( برگردنــد!  عقــب  بــه  یــا  دهنــد  ادامــه 

واژگان:
ــان را  ــه شــکل دیگــر(: آن ــْخَناُهم  )َمســخ: تغییــر و تبدیــل صــورت ب َس َ لَ

مســخ می کنیــم.
م : جایگاه و مکانشان. اَنِتِ

َ
َمك

ا اسَتطاعوا: پس نخواهند توانست. َ َ
ف

ا: رفتن. )متضاد برگشتن است.( ُمِضّیً
توضیحات:

گــر  کــه خداونــد ا گفتــه شــد  جلــوه	دیگــر	مهلــت	پــروردگار: در آیــه قبــل 
کافــران را در همیــن دنیــا یکســره می کــرد و به کلــی  مــی خواســت تکلیــف 
ــه بیــان مــی شــود  ــان می گرفــت. در ایــن آی فرصــت درک حقایــق را از آن
کــه  گــر خــدا می خواســت آنــان را در جایشــان طــوری مســخ می کــرد  کــه ا
کــه بــه ســمت جلــو قــدم بردارنــد و نــه بــه  نــه تــوان آن داشــته باشــند 
کافــران بایــد از نعمــت و مهلــت خداونــد در  گردنــد. پــس  عقــب بــاز پــس 

کننــد. ــم را درک  کــرده و حقایــق عال دنیــا اســتفاده 

آموزه	ها:
کــرد و انتظــار  کافــران و ســتمگران تعجــب  - نبایــد از خوشــی و رفــاه 
داشــت خــدا بافاصلــه بســاط ظلــم را برچینــد؛ زیــرا خداونــد خــودش در 
ــت. ــرده اس ک ــاد  ــی ی ــح مختلف ــر مصال ــه خاط ــان ب ــه آن ــت ب ــرآن از مهل ق
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې

ى  ى  ائ
گونـه اش می كنیـم )و بـه  كـس را طـول عمـر دهیـم، در آفرینـش واژ هـر 

كودكـی بـاز می گردانیـم(؛ آیـا اندیشـه نمی كننـد؟! )68( ناتوانـی 

واژگان:
ْرُه )تعمیر: اعطاء عمر و زندگی(: عمر عطا می کنیم. َعّمِ

ُ
ّن

ْســه یف  ِ
ّ

کــردن(: او را وارونــه می کنیــم. )ُنَنك ْســه  )َنکــس: وارونــه  ِ
ّ

ُنَنك
کار افتــاده می کنیــم؛ انــگار همــه چیــزش  کامــًا پیــر و از  لــق: او را  احلنَ

وارونــه شــده اســت.(

توضیحات:
کــه  کفــار تهدیــد شــدند  گذشــته،  نمونــه	دگرگونــی	خلقــت:	در دو آیــه 
گــر خــدا بخواهــد در همیــن دنیــا وضــع خلقــت آنــان را دگرگــون ســاخته  ا
و آنــان را مســخ می نمایــد. در ایــن آیــه بــه بیــان نمونــه ای از قــدرت 
کــه  پــروردگار در دگرگونــی خلقــت می پــردازد و در حقیقــت بیــان می کنــد 
کفــار را از آن هــا بگیــرد  نشــانه قــدرت خداونــد بــر اینکــه می توانــد چشــم 
ــان را در  ــی انس ک ــاری ادرا ــه مج ک ــت  ــد، ایــن اس ــان را مســخ نمای ــا آن و ی
از  و  ناتوانــی  بــه  توانمنــدى  از  را  او  و  تغییــر می دهــد  پیــرى اش  روزگار 
گویــا خلقتــش وارونــه شــده و بــه دوران  تازگــی بــه فرســودگی می بــرد؛ 

ــت. ــته اس ــی برگش کودک

آموزه	ها:
- قدر جوانی را بدانیم. »نشاط جوانی ِز پیری مجوی!«

گرفتــه می شــود و بــدن ضعیــف می شــود:   در ســنین پیــری، هــم ســامت 
 

َ
ــل َّ َجَع ُ

ًة ث ــّوَ ــٍف ُق ــِد َضْع ــْن َبْع  ِم
َ

ــل َّ َجَع ُ
ــٍف ث ــْن َضْع ــْم ِم

ُ
َقك

َ
ــذی َخل

َّ
»اهَّلُل ال

ــْم 
ُ

 َو َشــْیَبًة« )روم،5۴( و هــم توانایــی علمــی »َو ِمْنك
ً
ٍة َضْعفــا ِمــْن َبْعــِد ُقــّوَ

« )نحــل،70(
ً
ــٍم َشــْیئا

ْ
ــَم َبْعــِد ِعل

َ
ْیــا َیْعل

َ
ُعُمــِر ِلك

ْ
ِل ال

َ
ْرذ

َ
 ِإل  أ

ُ
َمــْن ُیــَرّد
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ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  
مــا هرگــز شــعر بــه او ]پیامبــر[ نیاموختیــم، و شایســته او نیســت )شــاعر 
باشــد(؛ ایــن )كتــاب آســمانی( فقــط ذكــر و قــرآن مبیــن اســت! )69( 

واژگان:
مناه: ما به او نیاموختیم.

َّ
ماَعل

ماَینَبِغی : شایسته و سزا نیست.
توضیحات:

کــرم؟ص؟ در برابــر  ع ســخن در ایــن آیــات، دفــاع از ســاحت پیامبــر ا موضــو
کریــم اســت. تهمت هــای نــاروا بــه ایشــان و بیــان حــّق بــودن قــرآن 

گرامــی اســام؟ص؟ ایــن  قــرآن	شــعر	نیســت:	یکــی از تهمت هــا بــه رســول 
کــه وی را فــردی شــاعر و ادیــب دانســته و قــرآن را مشــتی جمــات  بــود 
مــوزون و ادیبانــه تصــور می کردنــد. در ایــن آیــه، بــه دفــاع از پیامبــر؟ص؟ 
کفــار نســبت بــه وی پاســخ می دهــد. خداونــد شــعر  پرداختــه و بــه اتهــام 
ــدس وی را  ــاحت مق ــوده و س ــی نم ــر؟ص؟ نف ــود پیامب ــاعری را از وج و ش
ــا شــعر شــاعران در ایــن اســت  ــّرا دانســته اســت. تفــاوت قــرآن ب از آن مب
ــر خاســته از  کــه خمیرمایــه اصلــی اشــعار، تخیــل و اوهــام اســت و شــعر ب
عواطــف و احساســات اســت. از ایــن رو، ممکــن اســت آمیختــه بــا اغــراق 
باشــد، ولــی قــرآن سراســر حکمــت و هدایــت اســت و جــز وســیله ای بــرای 

یــادآوری و تذکــر نیســت.

آموزه	ها:
ــاد خداســت.  ــه ی ل و مای ــل فهــم و اســتدال کامــی روشــن و قاب ــرآن،  - ق

» ــینٌ ــْرآٌن ُمِب ــٌر َو ُق ک »ِذ
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ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی 

جئ  حئ
كافــران اتمــام حّجــت شــود(  كــه زنده انــد بیــم دهــد )و بــر   تــا افــرادى را 

گــردد! )70( و فرمــان عــذاب بــر آنــان مســّلم 

واژگان:
َیِحّقَ : ثابت و الزم شود. 

توضیحات:
حیــات	و	مــرگ	قرآنــی: در ایــن آیــه هــدف از نــزول قــرآن، ایــن چنیــن بیــان 
ــه وســیله آن بیــم داده  ــد، ب ــده و بیــدار دارن کــه قلبــی زن ــان  کــه آن می شــود 
کاَن  ــن  کافــران تمــام شــود. از تقابــل دو عبــارت »َم ــر  شــوند و نیــز حجــت ب
یَن« دربــاره کافران   الكاِفر

َ
 َعــی

ُ
ــا« دربــاره مؤمنــان و عبــارت »َیِحــّقَ الَقول َحّیً

کافــران را مــرده می دانــد.  ایــن مطلــب در آیــات  کــه قــرآن  فهمیــده می شــود 
بســیار دیگــری بیــان شــده اســت. )روم،52/ انعــام، 36/ انعــام،۱22 و 
کــه مــا مــی  ...( در حقیقــت، حیــات و مــرگ از نظــر قــرآن بــا معنــای عرفــی 
دانیــم تفــاوت دارد. قــرآن حیــات را بــه درک حقایــق عالــم و پیــروی از 
هدایــت انبیــاء دانســته و مــرگ را بــه دوری از آن. بــه همیــن دلیــل، برخــی 
ت« )نمــل،۸0( و  ــْو َ

ْ
ــَك ال ُتْســِمُع ال

َ
زنده نماهــا از نظــر قــرآن مرده انــد: »ِإّن

ــوا یف  
ُ
ذیــَن ُقِتل

َّ
َســَ�نَّ ال ْ َ

برخــی مرده نماهــا زنــده معرفــی می شــوند: » َو ال ت
ــْم ُیْرَزُقــوَن« )آل عمــران،۱6۹( ایــن آیــه  ِ ّبِ ْحیــاٌء ِعْنــَد َر

َ
 أ

ْ
 َبــل

ً
ْمواتــا

َ
َســبیِل اهَّلِل أ

نیــز از آیاتــی اســت کــه حیــات را بــه زنــده بــودن قلــب و پذیــرش دعــوت الهــی 
تفســیر نمــوده و در حقیقــت میــان  حیــات و مــرگ قرآنــی بــا حیــات و مــرگ 

طبیعــی )نباتــی( تفــاوت قائــل می شــود.

آموزه	ها:
- نشــانه ى زنــده دلــی، پذیــرش هشــدارهاى قــرآن اســت. »ِلُیْنــِذَر َمــْن 

ــا« کاَن َحّیً
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ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  

كـه از آنچـه بـا قـدرت خـود بـه عمـل آورده ایـم چهارپایانـی  آیـا ندیدنـد 
كـه آنـان مالـك آن هسـتند؟! )71(  بـراى آنـان آفریدیـم 

 )جمع َنَعم(: چهارپایان.
ً
نعاما

َ
واژگان:   ا

توضیحات:
ع ســخن بــه بررســی نشــانه های قــدرت  در ایــن آیــات بــار دیگــر، موضــو

پــروردگار و ایجــاد زمینــه بــاور بــه معــاد در مشــرکان بازگشــته اســت.
مشــاهده	آیــات	آفاقــی:	قــرآن در میــان راه هــای خداشناســی بیــش از 
همــه بــر مشــاهده نعمت هــا و نشــانه های خــدا در جهــان آفرینــش و 
کیــد  بررســی نظــم و هماهنگــی و هدفــدار بــودن خلقــت موجــودات تأ
کــه در آن  کمتــر صفحــه ای پیــدا می شــود  کــرده اســت. در سرتاســر قــرآن 
یــک آیــه یــا چنــد آیــه بــه ذکــر نشــانه های خداونــد در محیــط پیرامونــی 
کــه ســاده ترین و اثربخــش  نپرداختــه باشــد. ایــن بــه خاطــر آن اســت 
ل بــرای اثبــات خداونــد، از همیــن راه اســت؛ زیــرا عــاوه  تریــن اســتدال
بــه  بــردن  پــی  و  شــکرگزاری  چــون  تربیتــی  اثــرات  برهانی بــودن،  بــر 
فــاِق َو یف  

ْ
هِیْم آیاِتنــا یِف ال قــدرت خداونــد و ... را نیــز در بــر دارد: »َســُنر

ــود را  ــانه هاى خ ــه زودى نش ؛ ب
ــّقُ َ ــُه احلْ

َ
ّن

َ
ــْم أ ُ نَ لَ ــّیَ ــّیَ َیَتَب ــِهْم َح ْنُفِس

َ
أ

در اطــراف جهــان و در درون جانشــان بــه آنهــا نشــان می دهیــم تــا بــراى 
ــه او حــق اســت « )فصلــت،53(  ک ــردد  گ ــان آشــکار  آن

آموزه	ها:
- وقتــی آفرینــش جهــان هدفــدار اســت و همــه چیــز بــرای انســان مســخر 
ــَق 

َ
ــذی َخل

َّ
کلــی، »ُهــَو ال ــم« -یــا بــه طــور  ُ لناهــا لَ

َّ
ل

َ
گردیــده اســت: »َو ذ

کــه انســان  « )بقــره،2۹( - آیــا معقــول اســت 
ً
ْرِض َجیعــا

َ ْ
ــْم مــا یِف ال

ُ
ك

َ
ل

 »
ً
َعَبثــا ُکــْم  ْقنا

َ
َخل ــا 

َّ
ن

َ
أ َفَحِســْبُمْ 

َ
»أ باشــد؟!  شــده  خلــق  هیــچ  بــرای 

)مؤمنــون،۱۱5(
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و آن هـا را رام ایشـان سـاختیم، هـم مركـب آنـان از آن اسـت و هـم از آن 

تغذیـه می كننـد؛ )72(

واژگان:

کردیم. کردن(: آنها را رام  َناَها )َتذلیل: رام 
ْ
ل

َّ
ل

َ
ذ

که بر آن سوار شوند. م  )مصدر به معنای مفعول(: چیزی  ُبُ َرُکو
توضیحات:

نعمــت	چهارپایــان:	یکــی از نعمت هــای بــزرگ خداونــد بــر بشــر، نعمــت 
چهارپایــان اســت. خداونــد به گونــه ا ی زمــام ایــن حیوانــات قــدرت منــد 
کــه  ســاخته  رام  آنــان  و  داده  قــرار  انســان  اختیــار  در  را  و قوی هیــکل 
ــون  ــی چ ــود؛ نیازهای ــم ش ــر فراه ع بش ــو ــای متن ــع نیازه ــرای رف ــه ب زمین
وســیله حمــل و نقــل خــوب و رهــوار، غــذای لذیــذ و مقــوی، اســتفاده از 
کــرك، شــیر و نیــز بهــره وری آنــان در  منافــع دیگــر از قبیــل پوســت، پشــم، 

ــاری و ... . ــاورزی و آبی کش ــای  کاره

آموزه	ها:
- همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار

که تو فرمان نبری  شرط انصاف نباشد 
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ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  
و  اسـت  )حیوانـات(  آن  در  دیگـرى  بهره هـاى  آنـان  بـراى  و 
گـوارا؛ آیـا بـا ایـن حـال شـكرگزارى نمی كننـد؟! )73( نوشـیدنی هایى 

واژگان:
که از چیزی برده می شود. ع بهره ای  َمناِفع )جمع َمنَفَعة(: هر نو

بــه  میمــی  مصــدر  )َمشــَرب  نوشــیدنی ها.  َمشــَرب(:  )جمــع  َمشــارب 
اســت.( مشــروب  معنــای 

توضیحات:
در ایــن آیــات فوایــد دیگــر خلقــت چهارپایــان ذکــر شــده و از ناسپاســی و 

شــرک برخــی انســان ها اظهــار شــگفتی می شــود.
پــروردگار  نعمت هــای  وفــور  کــه  اســت  روشــن  مشــرکان:  ناسپاســی	
نشــانه لطــف و رأفــت وی بــر بنــدگان و زمینه ســاز شــکرگذاری و عبودیــت 
آنــان اســت. هماهنگــی و نظــم موجــود در آفرینــش، هــر عاقلــی را بــرای 
پذیــرش یگانــه بــودن امــر تدبیــر در عالــم قانــع می ســازد، ولــی مشــرکان 
ــاد آورده و  ــر اعتق ــن دیگ ــان دروغی ــت خدای ــه ربوبی ــام ب ــی تم ــا ناسپاس ب

ــاری خواهنــد شــد. ــان در امورشــان ی ــد بــه وســیله آن گمــان نموده ان

آموزه	ها:
کــه نعمت دهنــده حقیقــی خــود  - ایــن همــه نعمــت بــرای ایــن اســت 
کنیــم؛ ضمــن اینکــه شــکر نعمــت، ســبب  را بشناســیم و او را عبــادت 

می شــود: آن  افزایــش 

خردمند طبعان منت شناس *  بدوزند نعمت به میخ سپاس
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كـه   آنـان غیـر از خـدا معبودانـی بـراى خویـش برگزیدنـد بـه ایـن امیـد 
یـارى شـوند! )74(

واژگان:
گرفتن همراه با قبول و رضایت. ذوا:  نَ َّ

ات
ة )جع ِاله(: معبودها. آِلَ

ون: یاری شوند. ُینَصر
توضیحات:

امیــد	مشــرکان	بــه	معبودهــای	ناتــوان:	متأســفانه بــا وجــود مشــاهده 
بــاز  آثــار یکتایــی او در عالــم، مشــرکان  قــدرت بی انتهــای پــروردگار و 
ربوبیــت و تدبیــر خداونــد را زیــر ســؤال بــرده و بــرای رفــع نیازهــای زندگــی 
آنــان  خــود بــه پرســتش بت هــا و معبودهــای دروغیــن روی آوردنــد. 
کــه بــرای  گمــان می کردنــد  خالقیــت خداونــد را قبــول داشــتند، ولــی 
تدبیــر عالــم، خداونــد واســطه هایی -چــون فرشــتگان و بت هــا- قــرار 
کــدام در امــور خــود مســتقل هســتند و دیگــر نیــازی بــه اذن  کــه هــر  داده 
خــدا ندارنــد. بنابرایــن بــا پرســتش بت هــا بــه دنبــال جلــب رضایــت آنــان 
کــه  کــرده و تصریــح می کنــد  بودنــد. قــرآن ایــن تصــور باطــل را محکــوم 

کننــد. کمکــی بــه مشــرکان  بت هــا نمی تواننــد هیــچ 

آموزه	ها:
کــه شــکر عملــی باشــد؛  - شــکر فقــط زبانــی نیســت؛ بلکــه مهــم ایــن اســت 
ــد بــه عبــادت و پرســتش او منتهــی شــود. بــه  یعنــی نعمت هــای خداون
ناسپاســی شــمرده شــده  و بت پرســتی مصــداق  دلیــل، شــرک  همیــن 

ــة« ــذوا ِمــن دوِن اهَّلِل ءاِلَ نَ َّ
وَن )73( َو ات ر

ُ
َفــا َیشــك

َ
اســت. »ا
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ولـی آنهـا قـادر بـه یـارى ایشـان نیسـتند، و ایـن )عبادت كننـدگان در 
خ احضـار  آتـش دوز كـه در  بـود  آنهـا خواهنـد  بـراى  لشـكرى  قیامـت( 

 )75( می شـوند! 

واژگان:
الَیسَتطیعوَن: نمی توانند، قادر نیستند. 

کردن آنان. َنصَرُهم: یاری 
وَن: حاضرشدگان. ُجنٌد: سپاه و لشکر.     ُمَضر

توضیحات:
خداونــد بــه پنــدار باطــل مشــرکان در یاری رســانی بت هــا پاســخ می دهــد 
ــارى عبادت کننــدگان خویــش نیســتند.  ــه نصــرت و ی ــادر ب کــه بت هــا ق
بلکــه ایــن مشــرکان در قیامــت لشــکر معبودهــای دروغیــن خــود خواهنــد 

خ حضــور می یابنــد.  بــود و بــه همــراه آنــان در آتــش دوز
آیــات،  ایــن  ع ســخن در  گرچــه موضــو ا پنهــان	در	زندگی	هــا:	 شــرک	
کــه شــرک  مشــرکان مکــه و بت پرســت ها هســتند، ولــی روشــن اســت 
بــه عبــارت دیگــر،  فقــط در مصــداق بت پرســتی منحصــر نمی شــود. 
کــه  کنــد  گمــان  کــه غیــر خــدا را در ایــن جهــان مؤثــر دانســته و  کــس  هــر 
او  پــروردگار عالــم- در زندگــی  از  چیــزی می توانــد -مســتقًا و جــدای 
گمانــش  ــه  ــه ب ک کســی  ــًا  ــذار باشــد، اســیر نوعــی شــرک اســت؛ مث تأثیرگ
ــادی و  ــم، در زی ــرد مه ــان ف ــت ف ــا رضای ــت؛ ی ــکات اس ــال مش ــول ح پ
کار انســان را جلــو  کمــی رزق و روزیــش تأثیرگــذار اســت؛ یــا پارتــی و رابطــه 
کــه اختیــار عالــم بــه دســت  می بــرد و ... نیــز، بایــد بــه ایــن بیندیشــد 
کاره ای نیســت: »ِبَیــِدَك  کــس جــز بــه اذن و مشــیت او  خداســت و هیــچ 

ــران،26( ــت.« )آل عم ــو اس ــت ت ــه دس ــا ب ــر تنه ــُر ؛ خی ْی نَ احلْ
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پـس سخنانشـان تـو را غمگیـن نسـازد، مـا آنچـه را پنهـان می دارنـد و 
آنچـه را آشـكار می كننـد می دانیـم! )76(

واژگان:
َفا َیحُزنَك: تورا ناراحت و نگران نکند.

وَن: پنهان می کنند. ُیِسّر
ُیعِلنوَن: آشکار می کنند.

توضیحات:
حمایــت	از	پیامبــر؟ص؟: ایــن آیــه بــه جهــت دلــداری بــه پیامبــر؟ص؟ 
کــه از ســخنان و تهمت هــای  اســت و در آن بــه وی خطــاب می شــود 
گاه  مشــرکان محــزون نگــردد؛ زیــرا خداونــد بــه نهــان و آشــکار آنــان آ

کار ایشــان غافــل نمی باشــد. بــوده و از 

آموزه	ها:
بــاز دارد. »َفــا  از هدفشــان  را  نبایــد مؤمنــان  - تهدیدهــا و طعنه  هــا 

ــم« ُ َقولُ َیحُزنــَك 
گاهــی خداونــد، بهتریــن وســیله آرامــش بــراى مؤمــن  - توّجــه بــه علــم و آ

ــُم«
َ
و تهدیــد بــراى منحــرف اســت. »َنْعل
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كـه مـا او را از نطفـه اى بـى ارزش آفریدیـم؟! و او  آیـا انسـان نمی دانـد 
كـه( بـه مخاصمـه آشـكار  )چنـان صاحـب قـدرت و شـعور و نطـق شـد 

)بـا مـا( برخاسـت! )77( 

واژگان:
که زیاد دشمنی می کند. کسی  َخِصم  )َخصم: دشمن(: 

: آشکار و روشن. ُمبین
توضیحات:

آیــات پایانــی ســوره یــس بــه بحــث معــاد و پاســخ قاطــع بــه منکــران آن 
اختصــاص دارد. 

	بــا	خــدا:	خداونــد بــرای پاســخ بــه شــبهه منکــران معــاد،  دشــمنی	آشــکار
ــا  ــان ب کــرده و از دشــمنی آن در ابتــدا، بــه خلقــت نخســتین آن هــا اشــاره 
خالــق خــود اظهــار شــگفتی می کنــد؛ زیــرا انســان زمانــی نطفــه ای بیــش 
کــه مراحــل تکامــل و  نبــود و در پرتــو رحمــت و قــدرت پــروردگارش بــود 
گذشــته  کــه همــان انســان بــه یکبــاره،  کــرد. چگونــه اســت  رشــد را طــی 
کــرده و بــه قــدرت خــود می بالــد و آشــکارا و بــی پــروا  خویــش را فرامــوش 

بــا خالــق خویــش دشــمنی می کنــد؟!

آموزه	ها:
گردن کشــی  گــر انســان بــه یــاد ضعــف و حقــارت خــود باشــد، هرگــز  - ا
کــه وجــودش از پســت ترین  ْنســاُن« آری! انســانی  ِ

ْ
ْ َیــَر ال َولَ

َ
نمی کنــد. »أ

و حقیرتریــن چیــز شــکل یافتــه و صــد ســال پیــش نــه اســمی از او بــود و 
کســی بــود، چگونــه در مقابــل قــادر متعــال ازلــی و ابــدی  نــه در ذهــن 
ت  

َ
 أ

ْ
ــل ــی « )قیامــت،37( »َه ــِیٍّ ُیْ ــْن َم ــًة ِم ــُك ُنْطَف ْ َی لَ

َ
می ایســتد؟ »أ

« )انســان،۱(
ً
ــورا ُک

ْ
 َمذ

ً
ــْن َشــْیئا

ُ
 َیك

َ
ــِر  ل ْه

َ
ــَن الّد ْنســاِن حــینٌ ِم ِ

ْ
 ال

َ
َعــی
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كسـی  گفت: »چه  كرد و  و براى ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش 
كه پوسـیده اسـت؟!« )78( این اسـتخوانها را زنده می كند در حالی 

واژگان:
ُیْحِی: زنده می کند.

ِعَظام  )جمع َعظم(: استخوان ها.
ْ
ال

کهنه شده. َرِمم : پوسیده و 
توضیحات:

شــأن	نــزول: در ایــن آیــه، یکــی از نمونه هــای دشــمنی و مجادلــه انســان 
کــه یکــی  بــا پــروردگار بیــان می شــود. شــأن نــزول آیــه ایــن چنیــن اســت 
از مشــرکان -بــه نــام »أبــّی بــن َخَلــف«- اســتخوان جمجمــه پوســیده اى 
ــد.  ــرم؟ص؟ آم ک ــر ا ــزد پیامب ــرور ن ــادی و غ ــا ش ــت و ب ــتان برداش را از قبرس
کــرده و بــر زمیــن ریخــت و  ســپس اســتخوان را در برابــر آن حضــرت خــرد 
کــه بــه معــاد و رســتاخیز انســان ها ایمان  بــا تمســخر و اســتهزاء گفــت: »تــو 
کــه انســان ها پــس از مــرگ دوبــاره زنــده می شــوند،  داری و معتقــدی 
کســی ایــن اســتخوان هاى پوســیده را زنــده می کنــد؟  بگــو ببینــم چــه 
کــه به راحتــی خــرد شــد،  کهنــه  مگــر می شــود ایــن اســتخوان پوســیده و 
گوشــت تــازه برویــد و صاحبــش را پیــدا  گرفتــه و بــر روی آن  دوبــاره جــان 

کــرده و در بــدن او دربیایــد؟!«
این آیات در پاسخ این شبهه و سؤال نازل شد. 

آموزه	ها:
تــا  - پاســخ شــبهه را در ضمــن بیــان آن، به صــورت اجمالــی بدهیــم 
ــِیَ َخلَقــه-   -َو َن

ً
ــا نــا َمَث

َ
شــبهه در اذهــان رســوخ نکنــد. »َو َضــَرَب ل

ــاَم« ــِی  الِعظ ــن ُیح  َم
َ

ــال ق
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كـه نخسـتین بـار آن را آفریـد؛ و  كسـی آن را زنـده می كنـد  بگـو: »همـان 
او بـه هـر مخلوقـی داناسـت! )79( 

واژگان:
ُیحیهَیا: زنده می کند، حیات می بخشد.

ٍة: بار اول، مرتبه نخست.  َمّرَ
َ

ل ّوَ
َ
ها: آن را به وجود آورد.    ا

َ
نَشا

َ
ا

توضیحات:
ــل  ــات قب ــه در آی ــاد -ک ــر مع ــبهه منک ــه ش ــی ب ــخ قاطع ــات پاس ــن آی در ای

بیــان شــد- داده می شــود.
ــا برهانــی قاطــع  ــات ب ــد در ایــن آی ــکار	معــاد: خداون ــه	ان پاســخ	قاطــع	ب
»بگــو:  گفــت:  و  ســاخت  مبهــوت  و  گیــج  را  معــاد  منکــر  آن  گویــا،  و 
کــه آن را از  کســی آن اســتخوان های پوســیده را زنــده می کنــد  همــان 
کــرد و از عــدم بــه دایــره وجــود آورد. »ابــّی بــن خلــف« بــا  هیــچ خلــق 
شــنیدن ایــن جــواب، حیــرت زده و مبهــوت شــد و از ســخن بــاز ایســتاد. 
کــه وقتــی خــدا، انســان و  گفتنــی اســت بخــش اول آیــه، تبییــن می کنــد 
اســتخوان هاى او را قبــل از خلقــت نخســتین، بــه وجــود آورده اســت، 
آن  اســتخوان ها،  پوســیدن  از  بعــد  کــه  دارد  اســتبعادی  چــه  دیگــر 
را یکبــار دیگــر زنــده نمایــد. بخــش دوم آیــه نیــز، ایــن نکتــه را روشــن 
کیفیــت آفرینــش و اجــزاء مخلــوق در بــار  کــه علــم خداونــد بــه  می ســازد 
اول و دوم تغییــر نکــرده و بــر ایــن اســاس، دلیلــی بــر انــکار معــاد یــا تردیــد 
در آن وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، معــاد بــه دو چیــز نیــاز دارد: علــم 
َیْحَســُب 

َ
خــدا و قدرتــش و هــر دو ویژگــی نیــز در خداونــد وجــود دارد: »أ

ــه «  َی َبناَن ــّوِ ْن ُنَس
َ
ــی  أ ــَن َع ی ــی  قاِدِر ــه  َب ــَع ِعظاَم َم ْ ج

َ
ــْن ن

َّ
ل

َ
ــاُن أ ْنس ِ

ْ
ال

)قیامــت، آیــات 3 و ۴(

آموزه	ها:
ِیهَیا«

ْ
 حُی

ْ
ِعظاَم«»ُقل

ْ
- معاد جسمانی است. »ُیْحِی ال
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كـه بـراى شـما از درخـت سـبز، آتش آفرید و شـما بوسـیله  كسـی  همـان 
آن، آتـش می افروزیـد!« )80(

واژگان:
ناًرا: آتش.

ْخَضر: درخت سبز.
َ ْ
َجِر ال

َ
الّش

ُتوِقُدون )َوقد: برافروختن آتش(: آتش می افروزید. 
توضیحات:

فنــا	و	حیــات	در	موجــودات	طبیعــت: نمونــه دیگــری از زنــده شــدن 
قابلیــت  تــازه،  و  تــر  درختــان  چــوب  دل  در  کــه  اســت  ایــن  مــردگان 
کــه خداونــد از درخــت  آتش افــروزی قــرار داده اســت. آری! همان طــور 
تــر، آتــش بیــرون مــی آورد، از خــاك مــرده نیــز می توانــد انســان زنــده بــه 
ع درخــت  وجــود  آورد. بســیاری از مفســران، ایــن آیــه را اشــاره بــه دو نــو
گــر دومــی را در  کــه ا خ« و »َعفــار« دانســته اند  در حجــاز بــه نام هــای »َمــر

گذاشــته و اولــی را بــر آن بســایند، ســریع آتــش می گیــرد. پائیــن 

آموزه	ها:
- معــاد از نظــر عقلــی بــرای مشــرکان هــم غیرقابــل انــکار بــود. مهم تریــن 
ــود.  ــروردگار ب ــدرت پ ــاره ق ــد درب ــا، تردی ــوی آن ه ــاد از س ــکار مع ــل ان دلی
بــه همیــن دلیــل، در قــرآن بــرای اثبــات معــاد و رفــع اســتبعاد مشــرکان، 
کیــد شــده اســت.  بیشــتر بــر ارائــه نمونه هــای عینــی از قــدرت خداونــد تأ
ــرار  ــار هــم ق کن ــان اضــداد می کنــد، آب و آتــش را در  ــد جمــع می - خداون

 »
ً
ــارا ْخَضــِر ن

َ ْ
ــَجِر ال

َ
ــَن الّش داده اســت: »ِم
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    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  
ې     ى ى   

آنـان  هماننـد  نمی توانـد  آفریـد،  را  زمیـن  و  آسـمان ها  كـه  كسـی  آیـا 
]انسـان هاى خـاك شـده [ را بیافرینـد؟! آرى )می توانـد(، و او آفریـدگار 

)81( داناسـت! 

واژگان:
ق )صیغه مبالغه از خلق(: بسیار خلق کننده. 

ّ
ا احلنَ

توضیحات:
کــردن  زنــده  در  خــدا  قــدرت  دربــاره  کافــران  تردیــد  بــه  نیــز  آیــه  ایــن 

می دهــد.  پاســخ  مــردگان 
ایــن ســؤال در چنــد  یــا	آســمان	ها:  آفرینــش	شــما	ســخت	تر	اســت	
که  جــای دیگــر قــرآن نیــز آمــده تــا بــا روش َجــَدل بــه منکــران معــاد بگویــد 
شــما در آفرینــش دوبــاره انســان و قــدرت خداونــد تردیــد داریــد؛ درحالــی 
کنیــد َمظاهــر قــدرت او را به راحتــی می بینیــد. آیــا  کمــی اندیشــه  گــر  کــه ا
ِم 

َ
 أ

ً
قــا

ْ
 َخل

ُ
َشــّد

َ
ْنــُمْ أ

َ
أ

َ
آفرینــش آســمان و زمیــن ســخت تر اســت یــا شــما؟ »أ

ــه آســمان ها و زمیــن را  ک ــس خدایــی  ــات،27( پ ــماُء َبناهــا« )نازع الّسَ
بــا ایــن عظمــت و شــگفتی آفریــده اســت، می توانــد مــردگان را نیــز زنــده 
کــه قدرتــش  کار آســان تر اســت. )البتــه  بــراى وجــودى  نمایــد و ایــن 
این گونــه  و  نــدارد  تفاوتــی  هیــچ  آســان  و  ســخت  اســت،  بی نهایــت 

ــت.( ــرکان اس ــد مش ــه دی ــط از دریچ ــخن گفتن فق س
خــوِد	انســان	دوبــاره	خلــق	می	شــود	یــا	مثلــش؟	در برخــی آیــات قــرآن، 
کــه خداونــد در روز قیامــت خــود انســان ها را از قبــر بیــرون  تصریــح شــده 
آورده و دوبــاره زنــده می کنــد. در برخــی آیــات دیگــر -هماننــد آیــه مــورد 
ــن  ــع ای ــم. جم ــده می کنی ــل او را زن ــه مث ک ــت  ــن اس ــخن از ای ــث- س بح
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کــه حقیقــت و هویــت انســان بــه  دو دســته آیــات، بــه این صــورت اســت 
جــان اوســت و اجــزای بــدن او تأثیــری در شــکل گیری هویــت او ندارنــد. 
بــه همیــن دلیــل، هویــت یــک فــرد از ابتــدای خلقــت تــا پیــری یکســان 
اســت؛ هرچنــد اجــزای بــدن او در طــی ســال ها به کلــی تغییــر یافتــه و 
کامــًا دگرگــون  بافــِت ســّلولی او -مطابــق یافته هــای نویــن پزشــکی- 
ــح می کنــد عیــن  کــه تصری ــی  ــر ایــن اســاس، قــرآن در آیات شــده باشــد. ب
ــاره  ــان اش ــی انس ــت درون ــان هوی ــه هم ــود، ب ــده می ش ــاره زن ــان دوب انس
تغییرپذیــر  اجــزای  نیــز،  انســان  »مثــل«  زنده شــدن  از  منظــور  و  دارد 
کــه در همیــن دنیــا  اوســت؛ ماننــد صــورت و اندام هــا و اجــزاء فیزیکــی 
کــه زنــده  نیــز بارهــا تغییــر می کننــد. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »انســانی 
کــه از هــم  می شــود، هــم عیــن اوســت و هــم مثــل او؛ ماننــد خشــتی 
گل  کــرده و بــار دیگــر آن را بــه صــورت  متاشــی  شــود و خــاك آن را جمــع 

در آورده و در قالــب بریزنــد.« ]األمالــی للطوســی: ص۱۸5[

آموزه	ها:
- دلیــل معــاد، عــاوه بــر حکمــت و عدالــت الهــی، داشــتن قــدرت و علــم 

َعِلــُم«
ْ
ُق ال

َّ
ــا نَ او بــر اعمــال انسان هاســت. »ُهــَو احلْ

- دســتگاه خلقــت حــّد نــدارد. هــر لحظــه و هــر آن، خلقتــی صــورت مــی 
کــس نیــز، بــا  کــس و اعمــال و رفتــار هــر  گیــرد. حتــی تغییــرات بــدن هــر 

ُق«
َّ

ــا نَ ــَو احلْ نــگاه دقیــق، نوعــی خلقــت لحظه بــه لحظــه اســت. »ُه
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 ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     
ۆئ  ۈئ      

آن  بـه  تنهـا  كنـد،  اراده  را  چیـزى  گاه  هـر  كـه  اسـت  چنیـن  او  فرمـان 
می گویـد: »موجـود بـاش!«، آن نیـز بى درنـگ موجـود می شـود! )82( 

واژگان:
ُکن )فعل امر از ماده »کون«(: موجود باش!

توضیحات:
ــزال  ــیت الی ــدرت و مش ــر ق ــد ب کی ــس، تأ ــوره ی ــی س ــه پایان ع دو آی ــو موض
کــه بــاور بــه آن تأثیــر بســیار زیــادی بــر ایمــان و عمــل هــر فــرد  الهــی اســت 

خواهــد داشــت.
هم	زمانــی	اراده	خداونــد	بــا	تحقــق	آن: عبــارت آیــه ۸2 در چنــد جــای 
کــه میــان خواســت و اراده خداونــد  قــرآن آمــده و مفــاد آن ایــن اســت 
کنــد،  و تحّقــق آن هیــچ فاصلــه ای نیســت؛ یعنــی خــدا هــر چــه اراده 
گفتــن واژه »ُکــن« نیــز  همــان لحظــه صــورت می گیــرد. )حتــی نیــازی بــه 
کوتاهــی لفــظ در برابــر معناســت؛ چــون  وجــود نــدارد و ایــن تعبیــر از بــاب 

کوچك تــر و ســریع تر از ایــن لفــظ تصــور نمی شــود.( کوتاه تــر و 

آموزه	ها:
ونُ«

ُ
- براى اراده ى خداوند، هیچ مانعی نیست. »ُکْن َفَیك

- چگونــه دربــاره ى معــاد شــك می کنیــم، بــا آنکــه هــر چیــزى بــا یــك 
ــوُن«

ُ
َفَیك اراده ى خداونــد خلــق می شــود. »ُکــْن 
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ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ  ىئ   
ی  ی

در  چیـز  همـه  كمّیـت  حا و  مالكّیـت  كـه  خداونـدى  اسـت  منـّزه  پـس 
)83( بازمی گرداننـد!  او  سـوى  بـه  را  شـما  و  اوسـت؛  دسـت 

واژگان:
ک و منزه است.  ُسبحاَن: پا

ــه همــان  کمیــت و تدبیــر. )ایــن واژه ب ــر تصــرف، حا ــوت : قــدرت ب
ُ

ك
َ
َمل

ــای ُملکیــت از آن شــدیدتر اســت.( ــی در معن ــای ُملــک اســت، ول معن

توضیحات:
تفــاوت	میــان	عاَلــم	»ُملــک«	و	»ملکــوت«: عاَلــم دو قســم اســت: ۱- 
گرفتــه تــا  عاَلــم ُملــک: یعنــی ظاهــر ایــن عاَلــم؛ از آســمان ها و زمیــن 
انســان ها و دریاهــا و حیوانــات و ... . خداونــد در قــرآن تصریــح می کنــد 
ــُك« 

ْ
ل ُ الْ ِبَیــِدِه  ــذی 

َّ
ال »َتبــاَرَك  اوســت:  اختیــار  در  عاَلــم  ُملــک  کــه 

)ملــک،۱( 2- عاَلــم َملکــوت: منظــور از عاَلــم ملکــوت، باطــن ایــن عالــم 
کــه از دیــد ظاهــری مخفــی اســت و خداونــد، قــدرت دیــدن آن را  اســت 
ــه برخــی اولیــاء خــاص خــود -نظیــر حضــرت ابراهیــم؟ع؟- بخشــید.  ب
ْرض « )انعــام،75( 

َ ْ
ــماواِت َو ال ــوَت الّسَ

ُ
ك

َ
َکذِلــَك ُنــری ِإْبراهــَم َمل »َو 

وا یف   ْ َیْنُظــُر  َو لَ
َ
کننــد: »أ و از همــه بنــدگان خواســته تــا بــه آن توجــه 

ْرض « )اعــراف،۱۸5( ملکــوت عاَلــم؛ یعنــی 
َ ْ
ــماواِت َو ال ــوِت الّسَ

ُ
ك

َ
َمل

کســی  گــر  کــه همــه موجــودات هســتی بــا خداونــد دارنــد و ا رابطــه ای 
چشــم حقیقت بیــن داشــته باشــد، ایــن رابطــه را در همــه اجــزای هســتی 
 

َّ
ــْیًئا إال ــُت َش ْی

َ
ــا َرأ ــود: »َم ــی؟ع؟ فرم ــام عل ــه ام ک ــه  ــد؛ همان گون می بین

کــه  ــدم؛ مگــر ایــن  ــَدُه؛ مــن چیــزی را ندی ــُه َو َبْع ــُه َو َمَع
َ
ــُت اهَّلَلَ َقْبل ْی

َ
َرأ

خــدا را قبــل از آن و همــراه آن و بعــد از آن دیــدم.« 
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آموزه	ها:
آری!  َشٍء«   ِ

ّ
ُکل كــوُت 

َ
َمل »ِبَیــِده  خداســت:  نشــانه  عاَلــم  همــه   -

نبینــد: را  هســتی  واقعــی  نقــش  و  باشــد  کــور  کــه  کســی  بیچــاره 

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید 
 ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی 

که جز خدا نبیند: کسی  و خوشا به حال 

 به دریا بنگرم دریا تو بینم
 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
 نشان از قامت رعنا تو بینم.
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کریم روش حفظ قرآن 

الف(	تعریف	و	ویژگی	ها
کریــم اســت، ولــی بــه  گونــه حفــظ قــرآن  کل قــرآن مطلوب تریــن  حفــظ 
کافــی، رســیدن بــه ایــن افتخار  جهــت نیــاز بــه حافظــه مطلــوب و فراغــت 
کــه در َمَثــل معــروف نیــز  بــرای همــگان میســور نیســت. امــا همان گونــه 
ــد  ــه قــدر تشــنگی بای کشــید، هــم ب ــوان  ــر نت گ ــا را ا آمــده اســت: »آب دری

چشــید.«
یــَس یف َجوِفــه َشٌء ِمــَن 

َ
ــذی ل

َّ
گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود: »ِاّنَ ال  پیامبــر 

کــه در ســینه اش چیزی از قرآن نیســت،  ــِرب؛ کســی  َکالَبیــِت احلنَ الُقــرآِن 
ماننــد خانــه ویران اســت.« 

قــرآن  کل  حفــظ  توفیــق  از  کــه  کســانی  اســت  مناســب  رو،  ایــن  از 
ــارف  ــران مع ــوس بیک ــه ای از اقیان ــا جرع ــش خــود را ب ــد، عط بازمانده ان
قرآنــی ســیراب نماینــد. »حفــظ ســوره های پرفضیلــت قــرآن« بهتریــن 
کریــم اســت. در روایــات اســامی،  راه کار بــرای انــس ایــن افــراد بــا قــرآن 

ســفارش بســیاری بــه حفــظ ایــن ســوره ها شــده اســت.
در اینجــا بــه مختصــری از شــیوه حفــظ قــرآن اشــاره می کنیــم. پیــش از 
ــرای  ــه مهم تریــن مقدمــات الزم ب ک ــر ایــن نکتــه ضــروری اســت  آن، ذک
کافــی، تصمیــم و  حفــظ قــرآن، عبــارت اســت از: نیــت خالــص و انگیــزه 
اراده  قــوی، نظــم و برنامه ریــزی مطلــوب، دعــا و توســل، ایجــاد فراغــت 
کافــی و انتخــاب اســتاد و راهنمــا. ضمــن آن کــه حافــظ قــرآن  و فرصــت 
بایــد توانایــی قرائــت صحیــح آیــات و آشــنایی اجمالــی بــا مفاهیــم دینــی 

و قرآنــی را نیــز داشــته باشــد. 
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ب(	مراحل	هشت	گانه	حفظ	قرآن:
گوش دادن  مرحله يکم: 

در ایــن مرحلــه، حافــظ آیــات مربــوط بــه هــر روز را چنــد بــار اســتماع 
گــوش دادن بــه ترتیــل آیــات، فوایــد زیــادی دارد. از جملــه،  می کنــد. 
موجــب رفــع اشــتباهات احتمالــی در قرائــت شــده و فصاحــت و لحــن 
کلــی، شــیوه  عربــی و نیــز محل هــای صحیــح وقــف و ابتــدا و بــه طــور 

را در وی تقویــت می ســازد.  ترتیــل خوانــی 
گــوش دادن آیــات بــه نتیجــه  در ایــن مرحلــه می تــوان بــا دو یــا ســه بــار 
ــا دقــت  ــار فقــط ب مطلــوب دســت یافــت. البتــه بهتــر اســت، نخســتین ب
کنــد.  کــرده و در مراتــب بعــد، همــراه قــاری آن را زمزمــه  آیــات را اســتماع 

مرحله دوم: خواندن
گرفته ایــم، چنــد  کــه بــرای حفــظ یــک روز در نظــر  در ایــن مرحلــه آیاتــی را 
بــار بــا صــدای متوســط و بــه شــیوه ترتیــل از روی قــرآن قرائــت می کنیــم. 

مرحله سوم: ترجمه و درک معنا
در ایــن مرحلــه الزم اســت ترجمــه و مفاهیــم آیــات مــورد نظــر مطالعــه 
ــات،  ــه تفســیر مختصــر آی ک ــت آن اســت  ــردد. البتــه مطلوب تریــن حال گ
گشــته تــا حافــظ، درک مناســبی از مفاهیــم دریافــت نمــوده و بــا  مطالعــه 

گــردد. ســاختار آیــات نیــز آشــنا 
در ایــن مرحلــه، ترجمــه هــر آیــه بــا خــود آیــه و الفــاظ نورانــی آن تطبیــق 
کــه حافــظ ترجمــه تــک تــک مفــردات آیــه را  گونــه ای  داده می شــود. بــه 
بیامــوزد. بســیاری از اشــتباهات حافظــان، ناشــی از عــدم توجــه آنــان بــه 



109109

ترجمــه آیــات در هنــگام حفــظ و قرائــت می باشــد. از ایــن رو، مناســب 
ــا توجــه بســیاری بــه ترجمــه و مفهــوم آیــات -و به ویــژه ارتبــاط  اســت ت
گــردد. مقاطــع هــر آیــه بــه یکدیگــر و نیــز ارتبــاط آیــات بــه هــم- مبــذول 

مرحله چهارم: تقطیع و تکرار
کــه مهم تریــن مرحلــه اســت، حافــظ یــک آیــه بلنــد را بــه  در ایــن مرحلــه 
کنــد. ســپس بخــش  ــر و قابــل حفــظ تقطیــع مــی  کوچک ت بخش هــای 
اول را چنــد بــار )حداقــل ســه بار( از روی قــرآن خوانــده و ســر را از روی 
گــر از صحــت و  کنــد. ا کنــد تــا از حفــظ نیــز تــاوت  مصحــف بلنــد مــی 
اتقــان حفــظ بخــش اول، خاطرجمــع شــد، بــه ســراغ بخــش دوم رفتــه و 
ــش  ــن دو بخ گاه ای ــد.  آن  ــظ می کن ــیوه حف ــن ش ــق همی ــز مطاب آن را نی
ــه ۸  ــال،  آی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد می ده ــر پیون ــه یکدیگ ــاد ب ــرار زی ــا تک را ب

کنــد:  ســوره یــس را بــه ســه بخــش تقســیم 

ْقَمُحون «  َقاِن َفُهم ّمُ
ْ
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ْعَناِقِهْم أ
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ْعَناِقِهْم أ
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ْ
ا َجَعل

َ
بخش یکم: »ِإّن

َقاِن« 
ْ

ذ
َ ْ
بخش دوم: »َفِهَی ِإَل ال

ْقَمُحون« بخش سوم: »َفُهم ّمُ

کــه هــر یــک از آنهــا  کوتاهــی  کــه ایــن مرحلــه در مــورد آیــات  روشــن اســت 
ــد، الزم نیســت و حتــی  ــه حســاب می آی ــل حفــظ ب خــود یــک مقطــع قاب
کــه انــس بیشــتری دارنــد، در  کســانی  ممکــن اســت همیــن آیــه بــرای 

ــا دو بخــش قابــل حفــظ باشــد.  یــک ی
کــه پایــه ریــزی حفــظ قــوی و بــدون هــر  ذکــر ایــن نکتــه، ضــروری اســت 
گونــه اشــکال و فراموشــی، از همیــن مرحلــه آغــاز می گــردد. از همیــن رو، 
کافــی ایــن  ــا بــی حوصلگــی، شــتاب زدگــی و بــدون دقــت  کــه ب افــرادی 
کامــل و چشــم گیر بــه مشــکل  مرحلــه را طــی می نماینــد، در موفقیــت 

برمــی خورنــد.
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مرحله پنجم: پیوند محفوظات
الف( برقراری پیوند میان جمات هر آیه

ــته از  ــله وار و پیوس ــورت سلس ــه ص ــات را ب ــد آی ــظ بتوان ــه حاف ــرای اینک ب
حفــظ قرائــت نمایــد، الزم اســت بعــد از حفــظ هــر جملــه، بیــن مقاطــع و 
کــرده اســت، پیونــد برقــرار نمایــد. بــرای مثــال بــرای  کــه حفــظ  جماتــی 
حفــظ در آیــه بــاال، پــس از آنکــه بخــش اول تمــام شــد، بخــش دوم حفــظ 
می شــود؛ ســپس جملــه اول و دوم بــا هــم بــه صــورت پیوســته، چنــد بــار 
از حفــظ تکــرار می گــردد. پــس از اطمینــان از حفــظ صحیــح و متقــن، 
جملــه پایانــی آیــه حفــظ می گــردد. پــس از پایــان یافتــن ایــن جملــه نیــز، 
هــر ســه جملــه بــه صــورت پیوســته، چنــد بــار از حفــظ تکــرار می گــردد. در 
کیفیــت بــاالی حفــظ، می تــوان بــه حفــظ آیــه بعــد،  صــورت اطمینــان از 

مبــادرت ورزیــد. 
ب( برقراری پیوند میان آیات: 

ــا آیــات قبلــی نیــز  بعــد از حفــظ هــر آیــه، برقــراری پیونــد میــان هــر آیــه ب
کــه پــس از حفــظ آیــه نخســت، آیــه دوم را  الزم اســت. بــه ایــن صــورت 
حفــظ می نماییــم. پــس از آن هــر دو آیــه را بــه صــورت پیوســته از حفــظ 
کار باعــث می شــود، ترتیــب آیــات در ذهــن مــا  تــاوت می کنیــم. ایــن 

جــای بگیــرد.
هم چنیــن الزم اســت حافــظ قــرآن بافاصلــه بعــد از پایــان حفــظ، بــرای 
کیفیــت حفــظ و ترتیــب آیــات، محــدوده  حصــول اطمینــان از صحــت و 

حفــظ شــده را ســه تــا پنــج مرتبــه از حفــظ بخوانــد. 

مرحله ششم: تحکیم و تکمیل حفظ
از  بخشــی  معمــواًل  اولیــه،  حفــظ  از  ســاعت  چنــد  گذشــتن  از  بعــد 
کمرنــگ می گــردد؛ چــرا  محفوظــات انســان دچــار آســیب شــده و در ذهــن 
کوتــاه مــدت ذخیــره شــده اســت.  کــه آیــات حفــظ شــده ابتــدا در حافظــه 
بــرای تجدیــد حفــظ و ترمیــم ایــن بخــش از محفوظــات، الزم اســت 
کلماتــی  حافــظ در طــول روز چنــد بــار محفوظــات خــود را تکــرار نمایــد تــا 
گــردد. پیشــنهاد می شــود  کــه در ایــن فاصلــه فرامــوش شــده اند، بازیابــی 
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گذشــت  گذشــت دو ســاعت از حفــظ و مرتبه دیگــر پــس از  یک بــار پــس از 
شــش ســاعت و در مرتبــه آخــر، پــس از ۱2 ســاعت از حفــظ اولیــه، دوبــاره 
و بــا دقــت آن را خوانــده و در صــورت بــروز اشــکال یــا فراموشــی، ترمیــم 

گــردد. و بازســازی 

مرحله هفتم: تکرار محفوظات جديد
گــردد، الزم اســت تــا  بــرای آنکــه محفوظــات انســان در ذهــن مانــدگار 
چنــد روز پــس از حفــظ اولیــه، تکــرار شــود. تعــداد روزهــا متناســب بــا 
کاهــش اســت. مقــدار میانگیــن  حافظــه اشــخاص، قابــل افزایــش یــا 
اســت،  الزم  منظــور  بدیــن  اســت.  روزه  ده  تکــرار  منظــور،  ایــن  بــرای 
کــرده اســت، بــه مــدت ۱0 روز متوالــی  حافــظ قــرآن همــه آنچــه را حفــظ 

کنــد.  تکــرار 

مرحله هشتم: نوشتن محفوظات
کشــورها بــه عنــوان اصلی تریــن  کــه در برخــی از  کار حفــظ  یکــی از مراحــل 
کار مــی رود، نوشــتن محفوظــات اســت. نوشــتن  مرحلــه، بــرای حفــظ بــه 
نقــش بســزایی در تثبیــت محفوظــات در ذهــن حافــظ دارد. البتــه بهتــر 
ــز توجــه شــده و در نوشــتن ســعی  ــات در صفحــه نی ــگاه آی ــه جای اســت ب
کلمــات در مصحــف، آیــات را بنویســیم.  کنیــم، مطابــق جایــگاه اصلــی 

روش	مرور	محفوظات:
یکــی از مســائل مهــم، پیرامــون حفــظ قــرآن، صیانــت و نگــه داری از 

اســت.  آن  صحیــح  شــیوه های  و  محفوظــات 
گــر چــه حفــظ قــرآن هنــر بزرگــی اســت، امــا ایــن حفــظ تــا  بایــد دانســت ا
گــر چــه حافظــه انســان  کــه از آن محافظــت شــود. ا زمانــی ســودمند اســت 
مطالــب را بــه خوبــی در خــود ثبــت می نمایــد؛ امــا چنان چــه ایــن مطالــب 
تکــرار نشــده و مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد، رفته رفتــه غبــار فراموشــی بــر 
کتــاب  آن هــا ســایه می افکنــد. از ســوی دیگــر، هــدف اصلــی از حفــظ ایــن 
ارجمنــد، انــس بــا آیــات انســان ســاز آن و اســتفاده از بــرکات معنویــش 
ــر آیــات حفــظ  ــا مــرور منظــم و ممارســت ب کــه ایــن مهــم جــز ب می باشــد 
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شــده بــه دســت نمی آیــد. 

کارآمدی و اثر بخشی مرور اصول 
۱- نظم و استمرار

2- مرور از حفظ
3- استفاده از حافظه بصری

هــر چنــد بایــد تکــرار محفوظــات از حفــظ باشــد، امــا ایــن بــدان معنــا 
کنیــم؛ بلکــه الزم  کــه خوانــدن قــرآن از روی مصحــف را تــرک  نیســت 
گاهــی بــه خطــوط و آیــات قــرآن نظــر  کــه حافــظ قــرآن هــر از چنــد  اســت 
گیــرد و هــم مــکان  بیفکنــد؛ تــا هــم از فضیلــت نــگاه بــه آیــات قــرآن بهــره 

ــود.  ــت ش ــش ثب ــه، در ذهن ــه در صفح ــت آی و موقعی
۴- توجه به معانی آیات

توجــه بــه معانــی موجــب می شــود انســان از مــرور آیــات احســاس معنــوی 
کــرده و فراینــد مــرور برایــش لــذت بخــش باشــد.  خوبــی پیــدا 

5- مدیریت رفع خطاها
کــه بعــد از هــر مــرور،  یکــی از نــکات مهــم در بهــره وری از مــرور، ایــن اســت 
کــرده و در آن تأمــل نمایــد. یکــی  حافــظ بایــد مــوارد اشــتباه خــود را ثبــت 
کــه حافــظ نقــاط ضعــف و خطاهــای  ــات ایــن اســت  از اهــداف تکــرار آی

خــود را شناســایی نمــوده و بــرای رفــع آن برنامه ریــزی نمایــد.
ــرآن و  ــات ق ــظ در صفح ــود حاف ــنهاد می ش کار پیش ــن  ــهولت ای ــرای س ب
گردیــده، عامتــی  کــه در آنهــا دچــار خطــا  کلمــات و یــا جماتــی  در زیــر 

بگــذارد. 
کــه در دوره  در مرتبــه دوم پیــش از آغــاز مــرور آیــات، بــه تمامــی مــواردی 
قبــل عامت گــذاری شــده اســت توجــه نمایــد و ســپس آیــات را بخوانــد. 

کنترل خیال هنگام مرور  6- تمرکز و 
7- تجسم تصویر آیات
۸- مرور در وقت نشاط

۹- استراحت ذهنی
ــا تجدیــد قــوا،  ــا بتوانیــد ب کنیــد ت در میانــه مــرور چنــد دقیقــه اســتراحت 
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مقــدار بیشــتری از محفوظــات را بــا تمرکــز در مــدت باقــی مانــده بخوانید. 
۱0- رعایت آداب تاوت 

بــه هنــگام مــرور، بــا وضــو بــوده و رو بــه قبلــه بنشــینید و آداب تــاوت 
کنیــد.  کنیــد؛ از مــرور در حــاالت نامناســب خــودداری  قــرآن را رعایــت 

۱۱- تقدیم ثواب تاوت به معصومان علیهم السام و اولیاء
۱2- تمرکز هنگام مرور.

کتــاب »درســنامه حفــظ قــرآن« نوشــته حجــج  ]مطالــب فــوق برگرفتــه از 
اســام: محمــد حــاج ابوالقاســم، ســید مصطفــی حســینی، علــی قاســمی 

می باشــد.[
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منابع و مآخذ:
کریم ۱. قرآن 

2. نهج الباغه
3. مفاتیج الجنان، شیخ عباس قمی.

۴. المیزان فی تفسیر القرآن؛ سید محمد حسین طباطبایی.
5. تفسیر نمونه؛ ناصر مکارم شیرازی.

6. تفسیر نور؛ محسن قرائتی.
7. مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ فضل بن حسن طبرسی.

کلینی. کافی؛ محمد بن یعقوب  ۸. اصول 
۹. بحاراألنوار؛ محمد باقر مجلسی.

۱0. ذکر مبارک؛ سید مهدی هاشمی و حسین صدیقی.
کریــم؛ محمــد حــاج ابوالقاســم، ســید مصطفــی  ۱۱. درســنامه حفــظ قــرآن 

حســینی، علــی قاســمی.






