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مقدمه
قــرآن کریــم بــه عنــوان منبــع الیــزال معــارف دینــی ،ضامــن ســعادت
بشــریت و عهــده دار تبییــن بهتریــن برنامــه زندگــی اســت:

َّ
َْ
َ َ ُْ
ْ
 ه َی أق َــوم»
ِ«إ ّن ه ــذا الق ـ ْـر َآن َیهــدی ِللتــی ِ

طــرح بــزرگ قرآنــی  ۱۴۴۹بــا همیــن شــعار (قــرآن؛ کتــاب زندگــی) و در
ادامــه طــرح هــای موفــق قرآنــی  ۱۴۴۱تــا  ۱۴۴۸طراحــی شــده اســت.
در ایــن طــرح ،بــه حفــظ و درک محتــوای یکــی از پرفضیلت تریــن ُسـ َـور
قــرآن -یعنــی ســوره «یــس» -پرداختــه شــده اســت.
تــاش شــده تــا در هــر درس ،یــک تــا دو آیــه انتخــاب و شــرح داده
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.
هم چنیــن شــایان ذکــر اســت کــه جهــت بهــره حداکثــری عمــوم
مشــتاقان قرآنــی ،در انتهــای کتــاب ،بخشــی را بــه تبییــن اهمیــت و
روش حفــظ قــرآن اختصــاص داده ایــم.
در پایــان ضمــن تشــکر از موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت نورالثقلیــن،
از تالش هــای مخلصانــه همــه نهادهــای قرآنــی و فرهنگــی بــرای
مشــارکت در ایــن طــرح ملــی قرآنــی ،ســپاس گزاری کــرده و از نویســنده
محتــرم کتــاب ،جنــاب حجــت االســام و المســلمین ســید مهــدی
هاشــمی نیــز تقدیــر و تشــکر می کنیــم.
ستاد طرح  -1449قرآن؛ کتاب زندگی
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به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
ً
یــس )1( .ســوگند بــه قــرآن حكیــم )2( .كــه تــو قطعــا از رســوالن
(خداونــد) هســتى )3( ،بــر راهــى راســت (قــرار دارى)؛ ( )4ایــن قرآنــى
اســت كــه از ســوى خداونــد عزیــز و رحیــم نــازل شــده اســت ( )5تــا
قومــى را بیــم دهــى كــه پدرانشــان انــذار نشــدند ،از ایــن رو آنــان
غافلنــد! ( )6فرمــان (الهــى) دربــاره بیشــتر آنهــا تحقــق یافتــه ،بــه
همیــن جهــت ایمــان نمىآورنــد! ( )7مــا در گردن هــاى آنــان
غل هایــى قــرار دادیــم كــه تــا چانههــا ادامــه دارد و ســرهاى آنــان را بــه
بــاال نــگاه داشــته اســت! ( )8و در پیــش روى آنــان سـ ّـدى قــرار دادیــم،
و در پشــت سرشــان ّ
ســدى؛ و چشمانشــان را پوشــاندهایم ،لــذا
نمىبیننــد! ( )9بــراى آنــان یكســان اســت :چــه انذارشــان كنــى یــا
نكنــى ،ایمــان نمىآورنــد! ( )10تــو فقــط كســى را انــذار مىكنــى كــه از
ایــن یــادآورى (الهــى) پیــروى كنــد و از خداونــد رحمــان در نهــان
بترســد؛ چنیــن كســى را بــه آمــرزش و پاداشــى پــرارزش بشــارت ده!
( )11بــه یقیــن مــا مــردگان را زنــده مىكنیــم و آنچــه را از پیــش
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فرســتادهاند و تمــام آثــار آنهــا را مــى نویســیم؛ و همــه چیــز را در كتــاب
آشــكار كننــدهاى برشــمردهایم! ( )12و بــراى آنهــا ،اصحــاب قریــه
(انطا كیــه) را مثــال بــزن هنگامــى كــه فرســتادگان خــدا بــه ســوى آنــان
آمدنــد؛ ( )13هنگامــى كــه دو نفــر از رســوالن را بســوى آنهــا فرســتادیم،
ّامــا آنــان رســوالن (مــا) را تكذیــب كردنــد؛ پــس بــراى تقویــت آن دو،
شــخص ّ
ســومى فرســتادیم ،آنهــا همگــى گفتنــد« :مــا فرســتادگان
(خــدا) بــه ســوى شــما هســتیم!» (ّ )14امــا آنــان (در جــواب) گفتنــد:
«شــما جــز بشــرى هماننــد مــا نیســتید ،و خداونــد رحمــان چیــزى
نــازل نكــرده ،شــما فقــط دروغ مىگوییــد!» (( )15رســوالن مــا) گفتنــد:
ً
«پــروردگار مــا آ گاه اســت كــه مــا قطعــا فرســتادگان (او) بــه ســوى شــما
هســتیم )16( ،و بــر عهــده مــا چیــزى جــز ابــاغ آشــكار نیســت!» ()17
آنــان گفتنــد« :مــا شــما را بــه فــال بــد گرفتهایــم (و وجــود شــما را شــوم
مىدانیــم) ،و ا گــر (از ایــن ســخنان) دســت برنداریــد شــما را سنگســار
خواهیــم كــرد و شــكنجه دردنا كــى از مــا بــه شــما خواهــد رســید! ()18
(رســوالن) گفتنــد« :شــومى شــما از خودتــان اســت ا گــر درســت
بیندیشــید ،بلكــه شــما گروهــى اســرافكارید!» ( )19و مــردى (بــا ایمــان)
از دورتریــن نقطــه شــهر بــا شــتاب فــرا رســید ،گفــت« :اى قــوم مــن! از
فرســتادگان (خــدا) پیــروى كنیــد! ( )20از كســانى پیــروى كنیــد كــه از
شــما مــزدى نمىخواهنــد و خــود هدایــت یافتهانــد! ( )21مــن چــرا
كســى را پرســتش نكنــم كــه مــرا آفریــده ،و همگــى بــه ســوى او بازگشــت
داده مىشــوید؟! ( )22آیــا غیــر از او معبودانــى را انتخــاب كنــم كــه ا گــر
خداونــد رحمــان بخواهــد زیانــى بــه مــن برســاند ،شــفاعت آنهــا
كمتریــن فایــدهاى بــراى مــن نــدارد و مــرا (از مجــازات او) نجــات
نخواهنــد داد! ( )23ا گــر چنیــن كنــم ،مــن در گمراهــى آشــكارى
خواهــم بــود! (( )24بــه همیــن دلیــل) مــن بــه پروردگارتــان ایمــان
آوردم؛ پــس بــه ســخنان مــن گــوش فــرا دهیــد!» (( )25ســرانجام او را
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شــهید كردنــد و) بــه او گفتــه شــد« :وارد بهشــت شــو!» گفــت« :اى
كاش قــوم مــن مىدانســتند  )26( ...كــه پــروردگارم مــرا آمرزیــده و از
گرامىداشــتگان قــرار داده اســت!» ( )27و مــا بعــد از او بــر قومــش هیــچ
لشــكرى از آســمان نفرســتادیم ،و هرگــز ســنت مــا بــر ایــن نبــود؛ ()28
(بلكــه) فقــط یــك صیحــه آســمانى بــود ،نا گهــان همگــى خامــوش
شــدند! ( )29افســوس بــر ایــن بنــدگان كــه هیــچ پیامبــرى بــراى
هدایــت آنــان نیامــد مگــر اینكــه او را اســتهزا مىكردنــد! ( )30آیــا
ندیدنــد چقــدر از اقــوام پیــش از آنــان را (بخاطــر گناهانشــان) هــاك
كردیــم ،آنهــا هرگــز بــه ســوى ایشــان بازنمىگردنــد (و زنــده نمىشــوند)!
( )31و همــه آنــان (روز قیامــت) نــزد مــا احضــار مىشــوند! ( )32زمیــن
مــرده بــراى آنهــا آیتــى اســت ،مــا آن را زنــده كردیــم و دانههــاى
(غذایــى) از آن خــارج ســاختیم كــه از آن مىخورنــد؛ ( )33و در آن
باغهایــى از نخلهــا و انگورهــا قــرار دادیــم و چشــمههایى از آن جــارى
ســاختیم )34( ،تــا از میــوه آن بخورنــد در حالــى كــه دســت آنــان هیــچ
دخالتــى در ســاختن آن نداشــته اســت! آیــا شــكر خــدا را بجــا
نمىآورنــد؟! ( )35منــزه اســت كســى كــه تمــام زوجهــا را آفریــد ،از
آنچــه زمیــن مىرویانــد ،و از خودشــان ،و از آنچــه نمىداننــد! ()36
شــب (نیــز) بــراى آنهــا نشــانهاى اســت (از عظمــت خــدا)؛ مــا روز را از آن
برمىگیریــم ،نا گهــان تاریكــى آنــان را فــرا مىگیــرد! ( )37و خورشــید
(نیــز بــراى آنهــا آیتــى اســت) كــه پیوســته بســوى قرارگاهــش در حركــت
اســت؛ ایــن تقدیــر خداونــد قــادر و داناســت )38( .و بــراى مــاه
منزلگاههایــى قــرار دادیــم( ،و هنگامــى كــه ایــن منــازل را طــى كــرد)
ســرانجام بصــورت «شــاخه كهنــه قوســى شــكل و زرد رنــگ خرمــا» در
مىآیــد )39( .نــه خورشــید را سزاســت كــه بــه مــاه رســد ،و نــه شــب بــر
روز پیشــى مىگیــرد؛ و هــر كــدام در مســیر خــود شــناورند)40( .
نشــانهاى (دیگــر از عظمــت پــروردگار) بــراى آنــان اســت كــه مــا
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فرزندانشــان را در كشــتیهایى پــر (از وســایل و بارهــا) حمــل كردیــم.
( )41و بــراى آنهــا مركبهــاى دیگــرى هماننــد آن آفریدیــم )42( .و ا گــر
بخواهیــم آنهــا را غــرق مىكنیــم بطــورى كــه نــه فریادرســى داشــته
باشــند و نــه نجــات داده شــوند! ( )43مگــر اینكــه رحمــت مــا شــامل
حــال آنــان شــود ،و تــا زمــان ّ
معینــى از ایــن زندگــى بهــره گیرنــد! ( )44و
هــر گاه بــه آنهــا گفتــه شــود« :از آنچــه پیــش رو و پشــت ســر شماســت [از
عذابهــاى الهــى] بترســید تــا مشــمول رحمــت الهــى شــوید!» (اعتنــا
نمىكننــد) )45( .و هیــچ آیــهاى از آیــات پروردگارشــان بــراى آنهــا
نمىآیــد مگــر اینكــه از آن روىگــردان مــى شــوند )46( .و هنگامــى كــه
بــه آنــان گفتــه شــود« :از آنچــه خــدا بــه شــما روزى كــرده انفــاق
كنیــد!» ،كافــران بــه مؤمنــان مىگوینــد« :آیــا مــا كســى را اطعــام كنیــم
كــه ا گــر خــدا مىخواســت او را اطعــام مىكــرد؟! (پــس خــدا خواســته
اســت او گرســنه باشــد) ،شــما فقــط در گمراهــى آشــكارید»! ( )47آنهــا
مىگوینــد« :ا گــر راســت مىگوییــد ،ایــن وعــده (قیامــت) كــى خواهــد
بــود؟! (ّ )48
(امــا) جــز ایــن انتظــار نمىكشــند كــه یــك صیحــه عظیــم
(آســمانى) آنهــا را فرا گیــرد ،در حالــى كــه مشــغول جــدال (در امــور دنیــا)
هســتند( )49( .چنــان غافلگیــر مىشــوند كــه ّ
حتــى) نمىتواننــد
ّ
وصیتــى كننــد یــا بــه ســوى خانــواده خــود بازگردنــد! (( )50بــار دیگــر) در
«صــور» دمیــده مىشــود ،نا گهــان آنهــا از قبرهــا ،شــتابان بــه ســوى
(دادگاه) پروردگارشــان مىرونــد! ( )51مىگوینــد« :اى واى بــر مــا! چــه
كســى مــا را از خوابگاهمــان برانگیخــت؟! (آرى) ایــن همــان اســت كــه
خداونــد رحمــان وعــده داده ،و فرســتادگان (او) راســت گفتنــد!» ()52
صیحــه واحــدى بیــش نیســت( ،فریــادى عظیــم برمىخیــزد) نا گهــان
همگــى نــزد مــا احضــار مىشــوند! (( )53و بــه آنهــا گفتــه مىشــود):
امــروز بــه هیــچ كــس ّ
ذرهاى ســتم نمىشــود ،و جــز آنچــه را عمــل
مىكردیــد جــزا داده نمىشــوید! ( )54بهشــتیان ،امــروز بــه نعمتهــاى
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خــدا مشــغول و مســرورند )55( .آنهــا و همسرانشــان در ســایههاى
(قصرهــا و درختــان بهشــتى) بــر تختهــا تكیــه زدهانــد )56( .بــراى آنهــا
ّ
در بهشــت میــوه بســیار لذتبخشــى اســت ،و هــر چــه بخواهنــد در
اختیــار آنــان خواهــد بــود! ( )57بــر آنهــا ســام (و درود الهــى) اســت؛
ایــن ســخنى اســت از ســوى پــروردگارى مهربــان! (( )58و بــه آنهــا
مىگوینــد ):جــدا شــوید امــروز اى گنهــكاران! ( )59آیــا بــا شــما عهــد
نكــردم اى فرزنــدان آدم كــه شــیطان را نپرســتید ،كــه او بــراى شــما
دشــمن آشــكارى اســت؟! ( )60و اینكــه مــرا بپرســتید كــه راه مســتقیم
ایــن اســت؟! ( )61او گــروه زیــادى از شــما را گمــراه كــرد ،آیــا اندیشــه
نكردیــد؟! ( )62ایــن همــان دوزخــى اســت كــه بــه شــما وعــده داده
مىشــد! ( )63امــروز وارد آن شــوید و بــه خاطــر كفــرى كــه داشــتید بــه
آتــش آن بســوزید! ( )64امــروز بــر دهانشــان ُمهــر مىنهیــم ،و
دستهایشــان بــا مــا ســخن مىگوینــد و پاهایشــان كارهایــى را كــه
انجــام مىدادنــد شــهادت مىدهنــد! ( )65و ا گــر بخواهیــم
چشمانشــان را محــو كنیــم؛ ســپس بــراى عبــور از راه ،مىخواهنــد بــر
یكدیگــر پیشــى بگیرنــدّ ،امــا چگونــه مىتواننــد ببیننــد؟! ( )66و ا گــر
بخواهیــم آنهــا را در جــاى خــود مســخ مىكنیــم (و بــه مجســمههایى
ب ـىروح مبـ ّـدل مىســازیم) تــا نتواننــد راه خــود را ادامــه دهنــد یــا بــه
عقــب برگردنــد! ( )67هــر كــس را طــول عمــر دهیــم ،در آفرینــش
واژگونــهاش مىكنیــم (و بــه ناتوانــى كودكــى بــاز مىگردانیــم)؛ آیــا
اندیشــه نمىكننــد؟! ( )68مــا هرگــز شــعر بــه او [پیامبــر] نیاموختیــم ،و
شایســته او نیســت (شــاعر باشــد)؛ ایــن (كتــاب آســمانى) فقــط ذكــر و
قــرآن مبیــن اســت! ( )69تــا افــرادى را كــه زندهانــد بیــم دهــد (و بــر
ّ
كافــران اتمــام ّ
حجــت شــود) و فرمــان عــذاب بــر آنــان مســلم گــردد!
( )70آیــا ندیدنــد كــه از آنچــه بــا قــدرت خــود بــه عمــل آوردهایــم
چهارپایانــى بــراى آنــان آفریدیــم كــه آنــان مالــك آن هســتند؟! ( )71و
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آنهــا را رام ایشــان ســاختیم ،هــم مركــب آنــان از آن اســت و هــم از آن
تغذیــه مىكننــد؛ ( )72و بــراى آنــان بهرههــاى دیگــرى در آن
(حیوانــات) اســت و نوشــیدنیهایى گــوارا؛ آیــا بــا ایــن حــال شــكرگزارى
نمىكننــد؟! ( )73آنــان غیــر از خــدا معبودانــى بــراى خویــش برگزیدنــد
بــه ایــن امیــد كــه یــارى شــوند! ( )74ولــى آنهــا قــادر بــه یــارى ایشــان
نیســتند ،و ایــن (عبادتكننــدگان در قیامــت) لشــكرى بــراى آنهــا
خواهنــد بــود كــه در آتــش دوزخ احضــار مىشــوند! ( )75پــس
سخنانشــان تــو را غمگیــن نســازد ،مــا آنچــه را پنهــان مىدارنــد و آنچــه
را آشــكار مىكننــد مىدانیــم! ( )76آیــا انســان نمىدانــد كــه مــا او را از
نطف ـهاى ب ـىارزش آفریدیــم؟! و او (چنــان صاحــب قــدرت و شــعور و
نطــق شــد كــه) بــه مخاصمــه آشــكار (بــا مــا) برخاســت! ( )77و بــراى مــا
مثالــى زد و آفرینــش خــود را فرامــوش كــرد و گفــت« :چــه كســى ایــن
اســتخوانها را زنــده مىكنــد در حالــى كــه پوســیده اســت؟!» ()78
بگــو« :همــان كســى آن را زنــده مىكنــد كــه نخســتین بــار آن را آفریــد؛ و
او بــه هــر مخلوقــى داناســت! ( )79همــان كســى كــه بــراى شــما از
درخــت ســبز ،آتــش آفریــد و شــما بوســیله آن ،آتــش مىافروزیــد!» ()80
آیــا كســى كــه آســمانها و زمیــن را آفریــد ،نمىتوانــد هماننــد آنــان
[انســانهاى خــاك شــده] را بیافرینــد؟! آرى (مىتوانــد) ،و او آفریــدگار
داناســت! ( )81فرمــان او چنیــن اســت كــه هــر گاه چیــزى را اراده كنــد،
تنهــا بــه آن مىگویــد« :موجــود بــاش!» ،آن نیــز بىدرنــگ موجــود
مالكیــت و حا ّ
ّ
كمیــت
مىشــود! ()82پــس منـ ّـزه اســت خداونــدى كــه
همــه چیــز در دســت اوســت؛ و شــما را بــه ســوى او بازمىگرداننــد!
()83
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فضیلت بسیار سوره یس
فضیلــت کمتــر ســوره ای از قــرآن همتــای فضیلــت ســوره یــس اســت.
روایــات بســیاری از شــیعه و اهــل ســنت در فضیلــت ایــن ســوره نقــل
شــده اســت .حجــم ایــن روایــات به قــدری زیــاد اســت کــه تنهــا ذکــر
آن ،کتــاب مفصلــی را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد .مــا در اینجــا بــه
ذکــر یــک روایــت از امــام صــادق؟ع؟ بســنده می نماییــم .آن حضــرت
فرمــود« :هــر كــس ســوره یــس را قبــل از خــواب روز یــا پیــش از غــروب
هــر روز ،بخوانــد ،در تمــام طــول روز محفــوظ و پــر روزى خواهــد بــود و
هــر كــس آن را در شــب پیــش از خفتــن بخوانــد ،خداونــد هــزار فرشــته
را بــر او مأمــور مىكنــد كــه او را از هــر شــیطان و هــر آفتــى حفــظ كننــد و
اگــر در آن روز بمیــرد ،خداونــد وی را داخــل در بهشــت کــرده و ســی هزار
فرشــته را بــر غســل او حاضــر می ســازد تــا بــرای او اســتغفار کننــد و او را تــا
قبــرش بــا اســتغفار تشــییع کننــد؛ پــس هنگامــی کــه وارد لحــد گــردد ،در
داخــل قبــر او رفتــه و خــدا را عبــادت می کننــد و ثــواب عبادتشــان بــرای
آن فــرد خواهــد بــود و نیــز قبــرش بــه انــدازه وســعت دیــدش ،فــراخ گشــته
و از تنگــی و فشــار قبــر در امــان خواهــد بــود و نیــز تــا روز قیامــت نــوری
درخشــان از قبــرش تــا آســمان برقــرار اســت تــا روزی کــه خداونــد وی را
از قبــر خــارج ســازد؛ پــس در آن هنــگام ،فرشــتگان خــدا او را همراهــی
کــرده و بــا خوشــرویی بــا او هم ســخن شــده و پیوســته او را بشــارت
می دهنــد تــا از «صــراط» و «میــزان» عبــور کــرده و در جایــی ســکونت
می دهنــد کــه بجــز انبیــاء و فرشــتگان مقــرب ،احــدی نزدیک تــر از
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
او می فرمایــد« :ای بنــده مــن! شــفاعت کــن کــه مــن شــفاعتت را در هــر
کــس کــه بخواهــی می پذیــرم ».و او حسابرســی نمی شــود و نــگاه داشــته
نمی شــود و گناهــی بــر او نوشــته نخواهــد شــد و نامــه اعمالــش منتشــر
شــده و بــه همــه بنــدگان نمایــش داده خواهــد شــد تــا جایــی کــه همــه
بــا شــگفتی می گوینــد« :ســبحان اهلل! ایــن بنــده هیــچ خطــا و گناهــی
[مجمــع]

مرتکــب نشــد و از دوســتان و همراهــان پیامبــر؟ص؟ گردیــد».
ایــن تنهــا شــمه ای از فضایــل بســیار زیــاد تــاوت و فهــم معــارف ایــن
ســوره اســت کــه در اینجــا مجــال ذکــر همــه آن نیســت .شــگفت آنکــه
گرانقــدر و قابــل تأمــل می فرمایــد:
اکــرم؟ص؟ در حدیثــی بســیار
پیامبــر
ّ
َ َ ْ ُ َ َّ
ْ ُ َّ
ـان ِمــن أمــی؛ بــه خــدا دوســت داشــتم
کل إنسـ ٍ
«لــو ِددت أنــا یف قلـ ِـب ِ
[بحــار:ج
کــه ســوره یــس ،در قلــب هــر یــک از افــراد ّامــت مــن جــای گیــرد».
92ص ]291هم چنیــن ،تــاوت ایــن ســوره معــادل دوازده بــار ختــم قــرآن
دانســته شــده اســت.
آیــا شایســته اســت کــه بــا چنیــن آثــار و بــرکات زیــاد دنیــوی و اخــروی،
انــس بــا ایــن ســوره را از دســت بدهیــم و از معــارف واالی آن محــروم
شــویم؟ آیــا اگــر از حفــظ کل قــرآن محــروم مانده ایــم ،توانایــی حفــظ
ســوره های پرفضیلتــی چــون ایــن ســوره و تــاوت مــداوم آن در هــر روز
را نیــز نداریــم؟!
چــرا ســوره «یــس» قلــب قــرآن نامیــده شــده اســت؟ در روایــات
بســیاری از شــیعه و ســنی ،ســوره «یــس» قلــب قــرآن نامیــده شــده اســت.
مشــخص اســت کــه ایــن توصیــف ،بیان گــر اهمیــت بســیار زیــاد ایــن
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
دارد .حــال ســؤال اینجاســت کــه علــت ایــن نام گــذاری چیســت؟ بــرای
پاســخ بــه ایــن ســؤال ،دیدگاه هــای مختلفــی از ســوی مفســران نقــل
شــده اســت کــه هــر کــدام از زاویــه خاصــی بــه محتــوای ســوره نگریســته و
نــکات صحیــح و قابــل توجهــی بیــان نموده انــد:
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 -1برخــی دلیــل نام گــذاری ایــن ســوره بــه «قلــب قــرآن» را ایــن
دانســته اند کــه ایــن ســوره ،عصــاره قــرآن کریــم و دربرگیرنــده عمــده
مطالــب کلیــدی قــرآن کریــم -به ویــژه ســه اصــل مهــم اعتقــادی
توحیــد ،نبــوت و معــاد -می باشــد.
 -2دیــدگاه دوم ایــن اســت کــه ایــن ســوره بــه ایــن جهــت «قلــب قــرآن»
نامیــده شــده کــه در آیــه آخــر آن ،خداونــد تأ کیــد نمــوده اســت کــه
ملکــوت و عنــان اختیــار -یــا همــان زمامــداری -همــه اشــیاء بــه دســت
اوســت و ایــن مطلــب ،مهم تریــن حقیقــت عالــم هســتی اســت کــه
ایمــان و بــاور بــه آن سرمنشــأ تحــول چشــمگیری در بینــش و رفتــار هــر
فــرد خواهــد داشــت.
 -3عــده ای نیــز توجــه بــه مضمــون واالی آیــه  12ایــن ســوره و تأ کیــد
بــر «والیــت» را پاســخ مناســبی بــرای پرســش فــوق دانســته اند .در ایــن
آیــه شــریفه ،خداونــد امــام را جامــع همــه علــوم و دانش هــا و حقایــق
عالــم دانســته و تأ کیــد نمــوده کــه هیــچ چیــز از صفحــه علــم امــام محــو
نمی شــود.
 -4بــه نظــر می رســد اگرچــه هــر یــک از دیدگاه هــای بــاال در جــای
خــود صحیــح و ّ
موجــه بــه نظــر می رســد ،ولــی بــه نظــر می رســد دلیــل
نام گــذاری ایــن ســوره بــه قلــب قــرآن ،آن اســت کــه «یــس» ،لقــب
مبــارک پیامبــر اســام؟ص؟ اســت و آن حضــرت نیــز قلــب تپنــده عالــم
امــکان و واســطه فیــض خداونــد بــر همــه مخلوقــات اســت .بــه همیــن
جهــت ،همان گونــه کــه وجــود پیامبــر اکــرم؟ص؟ قلــب عالــم وجــود و گل
سرســبد هســتی اســت ،ســوره منتســب بــه ایشــان -یعنــی ســوره «یــس»-
نیــز قلــب قــرآن اســت.
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محتوای کلی سوره یس
بــا بررســی محتــوای ایــن ســوره درمی یابیــم کــه هــدف کلــی از ایــن
ســوره ،تأ کیــد و تبییــن ســه اصــل مهــم اعتقــادی (توحیــد ،نبــوت و
معــاد) اســت.
بخــش اول :در ایــن ســوره ،ابتــدا بــه ذکــر نبــوت و رســالت پیامبــر
اکــرم؟ص؟ و نیــز وظایــف رســالت آن حضــرت پرداختــه و بــا ذکــر نمونــه ای
از حکایــت اقــوام گذشــته ،مــردم را از مخالفــت بــا دعــوت انبیــاء؟مهع؟ بــر
حــذر مــی دارد( .آیــات  1تــا )32
بخــش دوم :آن گاه وارد موضــوع توحیــد و بندگــی خداونــد شــده و بــا
ذکــر نمونه هــای عظمــت خلقــت ،هماهنگــی موجــود در نظــام آفرینــش
را گــواه آشــکاری بــر وحدانیــت خداونــد می دانــد( .آیــات  33تــا )47
بخــش ســوم :ســپس بــه مســأله معــاد منتقــل شــده و بــا مقایســه میــان
نعمت هــای بهشــتیان و اهــل دوزخ ،همــگان را بــه مخالفــت بــا شــیطان
و یــادآوری معــاد توصیــه می کنــد و در پایــان نیــز بــه برخــی شــبهات معــاد
پاســخ می دهــد( .آیــات  48تــا )83
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ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴ
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر؛
ً
یس )1( .سوگند به قرآن حكیم )2( .تو قطعا از رسوالن هستى ()3

واژگان:
ُ

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

توضیحات:

ســوره یــس بــا ســوگند خداونــد بــه قــرآن کریــم آغــاز شــده تــا بــر دو مطلــب
تأ کیــد نمایــد :نخســت اینکــه تــو (یعنــی پیامبــر؟ص؟) در زمــره پیامبــران
و فرســتادگان خداونــد هســتی و دوم اینکــه بــر راه درســت و «صــراط
مســتقیم» قــرار داری.
یــس؛ لقــب پیامبــر اکــرم؟ص؟ :امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :یــس نــام
رســول خداســت و دلیــل بــر آن ایــن اســت كــه بعــد از آن مىفرمایــد :تــو از
مرســلین و بــر صــراط مســتقیم هســتى».
ســوگند بــه قــرآن حکیــم :خداونــد بــرای تأ کیــد بــر نبــوت پیامبــر؟ص؟ بــه
قــرآن -کــه معجــزه جاویــد آن حضــرت است-ســوگند یــاد می کنــد تــا
ایــن مطلــب روشــن شــود کــه خــود قــرآن ،نشــان روشــن و آشــکاری بــرای
صحــت ادعــای نبــوت از ســوی پیامبــر؟ص؟ می باشــد.

آموزه ها:

 قــرآن کتــاب حکمــت اســتَ « :و ْال ُقـ ْـر َءان َاحل ِك ـم» پــس کســی کــه بــا
ِ

آن انــس بگیــرد ،بهتریــن و بیشــترین خوبی هــا را بــه دســت آورده اســت؛
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ
كــة
ال
زیــرا ُخــود قــرآن در آیــه  269بقــره فرمــوده اســت« :و مــن یــؤت ِ
ََ ْ َ َ ً َ ً
وت خ ْیــرا كثیــرا»
فقــد أ ِ
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ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ
بـر راهـى راسـت (قـرار دارى) ( )4ایـن قرآنـى اسـت كـه از سـوى خداونـد
عزیـز و رحیـم نـازل شـده اسـت ()5

واژگان:
ِصــراط :راه بــزرگ و همــواری کــه کجــی و انحــراف نداشــته باشــد.
(تفــاوت آن بــا «ســبیل» ایــن اســت کــه صــراط بــه بزرگــراه گفتــه می شــود،
ولــی ســبیل بــه راه هــای فرعــی کــه بــه بزرگــراه منتهــی می شــود .صــراط
در قــرآن همیشــه بــه صــورت مفــرد بــه کار رفتــه اســت).
َ
ت ِنز یــل :نــازل شــده( .مصــدر بــه معنــای مفعــول اســت). [تفــاوت میــان
«تنزیــل» و «انــزال» ایــن اســت کــه اولــی در نــزول تدریجــی و دومــی در
نــزول دفعــی قــرآن بــه کار مــی رود].
ْ
ال َع ِز یز :مقتدر ،نفوذناپذیر.

توضیحات:

عصمــت پیامبــر اعظــم؟ص؟ :عبــارت «علــی صــراط مســتقیم» بــه خوبــی
بیانگــر عصمــت پیامبــر؟ص؟ اســت کــه همــواره در مســیر مســتقیم بــه
ســوی خــدا بــوده اســت.
ّ
قــرآن ،تجلــی رحمــت پــروردگار :قــرآن کریــم بافضیلــت تریــن مخلــوق
هســتی و تجلــی خداونــد اســت کــه بــرای بشــر تنـ ّـزل یافتــه اســت تــا آن را
درک کــرده و خــود را بــا آن همــراه ســازند.

آموزه ها:

َ
 همــه پیامبــران ،دارای عصمــت از گنــاه و خطــا هســتندِ « :ل َــنْ
ال ْر َســل ن  َ
ـراط ُمسـ َـتقمی» [بنــا بــر ایــن احتمــال کــه « َعــی
ی عــی ِصـ ٍ
ُ ِ
امل َرسـ ن
ـراط ُمسـ َـتقمی» را متعلــق بــه « ُ
ـلی» بدانیــم].
ِصـ ٍ
ّ
ٌ
ً
ُ
َ
ن
ُ
ؤمنــ�»
 قــرآن کتــاب رحمــت اســت« :و هــدی و رمحــة ِللم ِالعز یــز َّ
(یونــس )57،کــه از مصــدر رحمــتَ « :
الر َحــم» توســط پیامبــر
ِ
ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ً
رحمــت بــرای هدایــت مــردم آمــده اســتَ « :و مــا أرســلناك ِإال رحــة
ْ َ
عالـ ن
ـ�» (انبیــاء)107،
ِلل
25 25

ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
تا قومى را بیم دهى كه پدرانشان انذار نشدند ،پس آنان غافلند! ()6

واژگان:

ِل ُتنـ ِـذ َر (إنــذار :خبــر از وقــوع چیــزی بــه همــراه ترســاندن از آن) :تــا
بیمشــان دهــی.
ُ
ُُ
مــا انـ ِـذ َر آباؤهــم :پدرانشــان بیــم و انــذار داده نشــدند( .حــرف «مــا» در
ایــن جملــه نافیــه اســت).

توضیحات:

پــس از تأ کیــد بــر نبــوت پیامبــر اســام؟ص؟ ،خداونــد در آیــات  5و ،6
منزلــت قــرآن حکیــم و ســپس هــدف از نــزول آن را تبییــن نمــوده اســت.
هــدف از دعــوت پیامبــر؟ص؟ :هــدف از رســالت آن حضــرت ،بیــدار
کــردن فطــرت نهفتــه بشــر و هدایتشــان بــه ســوی راه راســت بــوده اســت؛
درحالی کــه در آیــات متعــددی ازَ قــرآن ،خداونــد تنهــا مأموریــت پیامبــر
را انــذار بنــدگان می دانــد« .إ َّنــا أ ْنـ َ
ـت ُم ْنـ ِـذ ٌر »(رعــد )7،در ایــن آیــه نیــز
ِ
هــدف از نــزول قــرآن ،چنیــن چیــزی بیــان شــده اســت .ایــن امــر بــه
خاطــر آن اســت کــه انــذار و ترســاندن مــردم از مخالفــت خداونــد و عــذاب
دوزخ ،تأثیــر بســیاری بــر متذکــر شــدن و هدایــت بیشــتر بنــدگان دارد.
ُ
ُُ
منظــور از عــدم انــذار امت هــای پیشــین :عبــارت «مــا انـ ِـذ َر ءاباؤهــم»
بــه ایــن معنــا نیســت کــه پــدران ایــن مشــرکان ،پیامبــران الهــی را درک
نکــرده و خداونــد حجــت را در هدایــت و انذارشــان تمــام نکــرده اســت؛
بلکــه منظــور ایــن اســت کــه فاصلــه زیــادی از آمــدن پیامبــرپیشــین تــا
آمــدن پیامبــر؟ص؟ وجــود داشــت و بــه همیــن دلیــل ،پدرانشــان پیامبــری
را بــه عنــوان انذاردهنــده نداشــتند.

آموزه ها:

 انــذار و ترســاندن مــردم از مجــازات الهــی ،تأثیــر زیــادی در هدایــت والعز یــز َّ
ارشــاد آنــان داردَ « :تنز یـ َـل َ
الرحـ ِـم (ِ )5ل ُتنـ ِـذ َر»
ِ
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ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
فرمان (الهى) درباره بیشتر آنها تحقق یافته ،به همین جهت ایمان
نمىآورند! ()7

واژگان:
َ

َح ّق :ثابت و الزم شد.

توضیحات:

در ایــن آیــات ابتــدا تأ کیــد می شــود کــه خداونــد حجــت را بــرای همــه
مشــرکان تمــام کــرده ،ولــی اکثــر آنــان ایمــان نمی آورنــد .ســپس بــه
علــت ایمان نیــاوردن آنــان اشــاره می کنــد کــه مــا قــدرت مشــاهده و درک
حقایــق را از آنــان گرفته ایــم.
منظــور از حتمی شــدن قــول :مــراد از قــول در آیــه ،همــان وعــده عــذاب
آیــات  84و  85ســوره «ص» بــه ابلیــس
دوزخ اســت کــه خداونــد در
َ

ْ َ َّ ُ ُ َ َ
َ َْ ُ
َ َ
ـول َل ْمـ َـأ َّن َج َهـ َّ َ
ـم ِم ْنــك َو ِ ّم ْــن
الـ ّـق َو الــق أقـ
اســت« :ف
فرمــوده ْ َ
َ َ َ
ْ
َ
ن
ـك ِم ُ
نـ ْـم أج ِعــ�؛ گفــت :حــق از مــن اســت و مــن حــق مىگویــم؛
ت ِبعـ

كــه حتمــا جهنــم را از تــو (و همــه ّذر ّیــه و قبیلــه تــو) و از هــر كــس از آنــان
(از جنــس بشــر) كــه پیــروى تــو كننــد یكســره پــر خواهــم كــرد ».منظــور از
حتمی شــدن ایــن وعــده عــذاب هــم ایــن اســت کــه دیگــر فرصــت جبــران
بــرای آن هــا نمانــده و حجــت خداونــد بــر آنــان تمــام شــده اســت.

آموزه ها:

َ
ُ َ ََ
َُ
ـون لقـ ْـد َحـ ّـق
غافلـ
 اكثــر مــردم َ غافــل ،بــه حـ ّـق گرایــش ندارنــد« .فهـ ْـم َِْ
َْ ُ َ
القـ ْـول عــى أ كث ِر ِهـ ْـم»
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ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘ
ما در گردنهاى آنان غلهایى قرار دادیم كه تا چانهها ادامه دارد و
سرهاى آنان را به باال نگاه داشته است! ()8

واژگان:
َ

ْ
َأع َن ِاق ِهم (جمع ُع ُنق) :گردن هایشان.
ْ َ ً
ّ
ُ ّ
أغــا ال (جمــع غــل :زنجیــری كــه بــراى ذلــت و شــكنجه بــه گــردن
نهنــد) :غــل و زنجیرهــا.
ْ َْ َ
ََ
الذقان (جمع ذقن :چانه) :چانه ها.
ْ
ُمق َم ُحــو ن :ســر بلنــد کــرده ،حالتــی کــه ســر حیــوان بــه هنــگام گرفتــن
ُ
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  8خداونــد بــه ایــن
حقیقــت اشــاره نمــوده کــه کافــران قــدرت درک حقایــق عالــم را ندارنــد
و چــون حیوانــی کــه چشــم هایش گرفتــه شــده اســت مجبورنــد ســر بــه
هــوا و ســرگردان راه برونــد .ایــن یــک مثــال نیســت؛ بلکــه یــک واقعیــت
اســت؛ زیــرا کافــران تنهــا مســائلی را قبــول می کننــد کــه از راه حــواس
ظاهــری (چشــم و گــوش) خــود دیــده و درک کــرده باشــند .بنابرایــن
مســائل عالــم غیــب (ماننــد وجــود خداونــد و روز قیامــت و  )...را انــکار
می کننــد .بــه همیــن جهــت ،در واقــع بینــش و بصیــرت صحیــح را از
دســت داده و چــون حیــوان کــوری می ماننــد کــه مــی خواهــد راه بــرود.
از ایــن مطلــب روشــن می شــود کــه درک حقایــق ایــن عالــم ،تنهــا از راه
حــواس ظاهــری چشــم و گــوش امکان پذیــر نیســت و معرفــت درســت از
راه عقــل و وحــی بــه دســت می آیــد.
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ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

سدى قرار دادیم ،و در پشت سرشان ّ
و در پیش روى آنان ّ
سدى؛ و
چشمانشان را پوشاندهایم ،لذا نمىبینند! ()9

واژگان:

َج َعلنا :قرار دادیم.
َ ن َ
َ
یدهیــم (جمــع َیــد :دســت) :دست هایشــان( .منظــور از «بــ� ایــدی»
ا ِ
پیــش رو و مقابــل اســت).

ًّ
ّ َ
سد .خ ِلف ِهم :پشت سرشان.
َسدا :مانع و عایق میان دو چیز،
ُ
بص َ
رون :نمی بینند.
الی ِ
ََْ َ َْ ُ َ
فأغشــیناهم (غشــی :پوشــاندن ،فــرا گرفتــن) :بــر [روی چشــمان]
ایشــان پــرده افکندیــم.

توضیحات:

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

آموزه ها:

ََ َ
غش ُ
یناهم َف ُهم ُ
بص َ
رون»
 به بی دیده نتوان نمودن چراغ« .فاالی ِ
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ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮ

براى آنان یكسان است :چه انذارشان كنى یا نكنى ،ایمان
نمىآورند! ()10

واژگان:

َس ٌ
واء :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 دادهاســت و راه عــذر و بهانــه بــرای کســی نگذاشــته اســت؛ امــا برخــی از آنــان
ایــن دعــوت را ندیــده و نشــنیده گرفتــه و آن را تکذیــب کردنــد.
ایــن تکذیب هــا بــه جایــی می رســد کــه دیگــر تفاوتــی نمی کنــد کــه
خداونــد بــاز هــم آنــان را انــذار کنــد یــا نکنــد .درســت ماننــد کســی کــه
بــرای آزمایــش عصب هــای پایــش ،بــه او ســوزن بزننــد و اگــر تــکان
نخــورد ،معلــوم مىشــود از كار افتــاده اســت.

آموزه ها:

تــرک مجالــس مذهبــی و اصــرار بــر گناه،قلــب آدمــی را ســخت و غیــرقابــل نفــوذ می کنــد تــا جایــی کــه پندهــای دیگــران هیــچ تأثیــری بــر او
نمی گــذارد .بایــد مراقــب باشــیم تــا زنــگار غفلــت از دل هــای مــا زدوده
شــود .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود« :بــه راســتی کــه ایــن دل هــا
زنــگ می زنــد .عــرض شــد « :ای رســول خدا!جــا و صیقل دهنــده
دل هــای زنــگ زده چیســت؟» حضــرت فرمــود« :تــاوت قــرآن».
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ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

تـو فقـط كسـى را انـذار مىكنـى كـه از ایـن یـادآورى (الهـى) پیـروى كنـد
و از خداونـد رحمـان در نهـان بترسـد؛ چنیـن كسـى را بـه آمـرزش و
پاداشـى پـرارزش بشـارت ده! ()11

واژگان:

ُ
ت ِنذ ُر :انذار می کنی ،بیم می دهی.
َ
ّ
ات َب َع :پیروی کند.
ّ
الذکر :یادآوری( .در این جا منظور قرآن کریم است).
ِ
َخـ ِ َ
ـى:ترســید[ .تفــاوت «خشــیت» بــا «خــوف» ایــن اســت کــه خشــیت
بــه معنــای تــرس درونــی آمیختــه بــا خشــوع اســت].
َ ّ
ف َب ِش ْره :پس او را بشارت ده!

توضیحات:

شــرط پذیــرش دعــوت پیامبــر؟ص؟ :در ایــن آیــه دو صفــت برای کســانی
کــه دعــوت پیامبــر؟ص؟ در آنــان تأثیرگــذار اســت ،بیــان می شــود:
 -1تبعیــت 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  28ســوره فاطــر بــرای علمــاء و دانشــمندان دانســته
ْ َ
اســت« .إ َّنــا َی�خْ ـ َـى َ
ـاد ِه ال ُعلمــاء».
اهَّلل ِمـ ْـن ِعبـ ِ
ِ

آموزه ها:

 تــاوت قــرآن مقدمــه پذیــرش و دریافــت معــارف نبــوی اســت .ایــنمطلــب -عــاوه بــر اینجــا -در آیــات متعــددی از قــرآن نیــز آمــده اســت:
ُ َّ
ُْ
ُ َ
ّ
ً
ََ َ
ال ّم ّیـ نَ
َ
ـ� َر ُســوال ِم ْ ُنـ ْـم َی ْتلــوا َعل ْ ِیـ ْـم آیا ِتـ ِـه َو ُی َز ِك ِهی ـم»
«هــو الــذی بعــث ِف ِ ِ
یعنــی تــاوت آیــات مقدمــه آمادگــی دل بــرای تزکیــه وپاکــی قلــب اســت.
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ﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
بـه یقیـن مـا مـردگان را زنـده مىكنیـم و آنچـه را از پیـش فرسـتادهاند و
تمام آثار آن ها را مى نویسـیم؛ و همه چیز را در كتاب آشـكار كنندهاى
برشـمردهایم! ()12

واژگان:
ُ

نیی :زنده می کنیم.
َ َّ
َقد ُموا :پیش فرستادند.
أ ْح َص ْی َنــاه (احصــاء :شــمردن و محاســبه تمــام و کامــل چیــزی):
شــمارش آن را تمــام كردهایــم.

توضیحات:

ایــن آیــه بــه جمع بنــدی آیــات مربــوط بــه دو گــروه و سرنوشــت همــه
انســان ها در روز قیامــت اشــاره می کنــد کــه در آن روز از قبرهــا برخاســته
و بــه حســاب اعمالشــان رســیدگی می شــود.
َ َّ
ُ
انســان؛ مســئول اعمــال گذشــته و آینــده :مــراد از «مــا قدمــوا» اعمالــى
اســت كــه قبــل از مــرگ خودشــان كردنــد و بــراى روز جــزاى خــود
فرســتادند و مــراد از «آثارهــم» اعمــال و باقیاتــى اســت كــه بــراى بعــد از
مــردن خــود بــه جــاى گذاشــتند؛ همچــون ســنت حســنه وقــف یــا صدقــه
جاریــه و . ...
مقصــود از «إمــام مبیــن» :قــرآن كریــم از وجــود كتابــى خبــر مىدهــد كــه
تمامــى 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
قــرآن ســه نــوع نامــه اعمــال در روز قیامــت وجــود خواهــد داشــت :اول،
نامــه اعمــال هــر فــرد اســت کــه بــه دســت راســت یــا چــپ او داده شــده
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و اعمــال وی در آن ثبــت شــده اســت( .اســراء )14،دوم ،نامــه اعمــال
هــر امــت و گــروه اســت کــه بــه اعمــال اجتماعــی آنــان اختصــاص دارد.
(جاثیــه )28،و ســوم ،کتــاب کلــی اعمــال همــه انســان ها و مخلوقــات
اســت کــه در آن همــه چیــز بــه دقــت ثبــت گردیــده اســت و مقــدم بــر همــه
نوشــته های دیگــر اســت و آن دو قســم دیگــر بــا ایــن نوشــته تطبیــق کلــی
دارنــد .بــه همیــن جهــت ،در ایــن آیــه از آن بــه « ِامــام مبـ ن
ـ�» تعبیــر شــده
اســت.
امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟؛ دربردارنــده تمــام علــوم :امــام باقــر؟ع؟
فرمــود« :هنگامــى كــه ایــن آیــه نــازل شــد ،برخــی اصحــاب پیامبــر؟ص؟
عــرض كردنــد« :اى پیامبــر! آیــا منظــور از «امــام مبـ ن
ـ�» تــورات اســت؟»
فرمــود« :نــه» عــرض كردنــد« :انجیــل اســت؟» فرمــود« :نــه» عــرض
كردنــد« :منظــور قــرآن اســت؟» فرمــود« :نــه» در ایــن حــال ،امیــر مؤمنــان
علــى؟ع؟ بــه ســوى پیامبــر؟ص؟ آمــد و هنگامى كه چشــم رســول خدا؟ص؟
بــر وی افتــاد ،فرمــود« :امــام مبیــن ایــن مــرد اســت! او اســت امامــى كــه
خداونــد متعــال علــم همــه چیــز را در او احصــاء فرمــوده اســت».

[معانــى

االخبــار:ص ]59ایــن احادیــث منافاتــی بــا تفســیر اول نــدارد؛ زیــرا هیــچ مانعــى
نــدارد كــه خــداى تعالــى بــه بنــدهاى از بندگانــش -كــه داراى توحیــد و
عبودیــت خالــص بــراى اوســت -علــم بــه همــه معلوماتــى را كــه در كتــاب
مبیــن اســت ،عطــا کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،مصــداق عینــی کتــاب علــم
الهــی را در وجــود شــخصی چــون امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ نمایــان ســازد.

آموزه ها:

 پرونــدهى عمــل انســانّ ،حتــى پــس از مــرگ او تــا قیامــت بــاز اســت.
« َن ْك ُتـ ُـب َ ...و َ ُ
آثاره ـم» پــس بایــد بــه پیامــد نیــک یــا بــد اعمــال خــود
نیــز توجــه کنیــم.
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ
و براى آن ها ،اصحاب قریه (انطا كیه) را مثال بزن؛ هنگامى كه
فرستادگان خدا به سوى آنان آمدند؛ ()13

واژگان:
َ

القر َیة :هر نوع آبادى كه شامل شهر و روستا مىشود.

توضیحات:

در ایــن آیــات ،نمونــه ای از انذارهــای پیامبــران نســبت بــه مــردم بیــان
شــده تــا از سرنوشــت همــان دو گــروه (تکذیب کننــدگان و پیــروان) در
ایــن ماجــرا عبــرت بگیرنــد.
ماجــرای «اصحــاب القریــة» :بنــا بــر مشــهور ،مــراد از «قریــه» در ایــن
آیــه ،منطقــه انطاكیــه اســت كــه از شــهرهاى قدیــم روم بــوده اســت.
از ایــن آیــات روشــن می شــود کــه مــردم ایــن شــهر ،بت پرســت بــوده و
خداونــد بــرای هدایــت ایشــان ،چنــد تــن از رســوالن خــود را فرســتاد .از
برخــی روایــات روشــن می شــود کــه ایــن رســوالن ،از حواریــون حضــرت
عیســی؟ع؟ بودنــد کــه از ســوی وی بــرای تبلیــغ دیــن ،بــه آن منطقــه
اعــزام شــده بودنــد.

آموزه ها:

ْ
 تاریــخ گذشــتگان ،بهتریــن درس بــراى آینــدگان اســتَ « .و اضـ ِـر ْبَ
ُلـ ْـم»

 در بیــان داســتان َ ،عبرتهــا مهــم اســت؛ نــه نــام قریــه ،نــژاد ،زبــان وَ َْ
مشــخصات افــراد« .أ ْصحـ
ـاب الق ْر َیـ ِـة»
 انبیــاء بــه ســراغ مــردم مىرفتنــد و منتظــر نبودنــد تــا مــردم بــه ســراغال ْر َسـ ُـل َ
آنــان بیاینــدَ « .
جاء َهــا ْ ُ
ون»
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ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

هنگامــى كــه دو نفــر از رســوالن را بســوى آن هــا فرســتادیمّ ،امــا آنــان
رســوالن (مــا) را تكذیــب كردنــد؛ پــس بــراى تقویــت آن دو ،شــخص
سـ ّـومى فرســتادیم ،آن هــا همگــى گفتنــد« :مــا فرســتادگان (خــدا) بــه
ســوى شــما هســتیم!» ()14

واژگان:

َ
اثن ن
ی :دو نفر.
َ َ َّ
فعز زنا :تقویت کردیم.
ِبثالث :به نفر سوم.

توضیحات:

خداونــد بــرای هدایــت مــردم انطاکیــه ،در ابتــدا دو تــن از فرســتادگان
خــود را بــرای آنــان ارســال کــرد .مــردم شــهر آن دو فرســتاده را تکذیــب
کردنــد .ســپس،خداوند نفــر ســومی هــم بــه آنــان افــزود تــا موجــب تقویــت
آنــان شــود .آنــان ایــن ســه تــن را تکذیــب کــرده و بــه طــور کلــی ،منکــر
وحــی شــدند .مــردم آن منطقــه ،دو فرســتاده اول را زندانــی کردنــد ،ولــی
نفــر ســوم -بــه نــام «شــمعون» -آن دو را از زنــدان بیــرون آورده و بــه
همراهشــان در شــهر بــه تبلیــغ دیــن می پرداخــت.

آموزه ها:

َ -بایــد دعــوت بــه حـ ّـق و امــر بــه معــروف بــه صــورت گروهــى نیــز باشــد.
ْ
َ َْ
َْ ْ
ـث»
ثالـ ٍ
ـی  ...ف َع ّز زنــا ِب ِ
«أ ْر َســلنا  ...اثنـ نِ
 بــا تكذیــب دشــمن ،دســت از كار و هــدف نكشــید ،نفــرات خــود راَ َ َّ ُ ُ
وهــا َف َع َّز ْ
ـث
ـ
ثال
ب
ـا
ـ
ن
ز
تقویــت كنیــد« .فكذب
»
ٍ
ِ
ِ
َ
ّ
مبلغــان ،بــه نیــاز جامعــه بســتگى دارد« .أ ْر َسـ ْـلنا إ َل ْیـ ُـم ْاث َنـ ْ ِن
ـی
 تعــدادِ ِ
َ َْ
ـث»
ثالـ ٍ
 ...ف َع ّز زنــا ِب ِ
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ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ّامــا آنــان (در جــواب) گفتنــد« :شــما جــز بشــرى هماننــد مــا نیســتید ،و
خداونــد رحمــان چیــزى نــازل نكــرده ،شــما فقــط دروغ مىگوییــد!» ()15

توضیحات:

مخالفــان دعــوت پیامبــران؟مهع؟ بــه کلــی منکــر نبــوت شــدند و گفتنــد:
ً
«اصــا خداونــد چیــزی بــرای بشــر نــازل نکــرده اســت».
منشــأ اصلــی انــکار نبــوت :کســانی کــه دعــوت انبیــاء را بــه کلــی منکــر
می شــوند ،هیــچ دســت مایه و دلیــل قابــل توجهــی -بجــز اســتبعاد
 ندارنــد .آنــان گمــان می کننــد پیامبــر بایــد فرشــته باشــد کــه جنــسً
برتــر و ویــژه ای داشــته باشــد یــا اینکــه کتابــی مســتقیما از آســمان بــرای
تک تــک آن هــا نــازل گــردد .این گونــه نــگاه ناشــی از روح «حس گرایــی»
موجــود در میــان آنــان بــود .ایــن افــراد اگــر در وادی معرفــت و شــناخت،
کوچک تریــن فرصتــی بــه عقــل خــود نیــز می دادنــد ،هرآینــه درک
مــی کردنــد کــه ضــرورت بعثــت انبیــاء به قــدری واضــح و روشــن اســت
کــه از بدیهیــات بــه شــمار مــی رود.

آموزه ها:

ربوبیــت خداونــد را
 آنــان کــه بعثــت انبیــاء را تکذیــب کردنــد ،در واقــعْ ُ
َْ َ َ
َ َ َ ُ َ َ َ
َ
ُ
اهَّلل َحـ ّـق قـ ْـد ِر ِه ِإذ قالــوا مــا أنــز ل اهَّلل عــى
منکــر شــده اند« :و مــا قــدر وا
َب َشـ ٍـر ِمـ ْـن َ ْ
ش ٍء» (انعــام )91،دانشــمند مشــهور ،ابوعلی ســینا؟هر؟ در
ایــن زمینــه می نــگارد« :نیــاز بــه پیغمبــر بــرای انســان ها بیشــتر از نیــاز بــه
کمانی بــودن ابروهــای اوســت .خداونــدى كــه چنیــن نیــازى را بی پاســخ
نگذاشــته و ابــروان را چــون ســایه بانی و محافظــی بــرای عــرق پیشــانی
و نــور آفتــاب منحنــی ســاخته کــه بــه چشــم آســیب نرســد ،آیــا از ارســال
پیغمبــران -کــه بــدون آن انســان مســیر هدایــت و کمــال را نمی یابــد-
كوتاهــى مىفرمایــد؟!»

36 36

ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ
ً
(رســوالن مــا) گفتنــد« :پــروردگار مــا آ گاه اســت كه مــا قطعا فرســتادگان
(او) بــه ســوى شــما هســتیم )16( ،و بــر عهــده مــا چیــزى جــز ابــاغ
آشــكار نیســت!» ()17

واژگان:

َ
البالغ :تبلیغ و رساندن پیامی به مقصد.
ن
ُ
املبی :آشکار.

توضیحات:

فرســتادگان خداونــد در پاســخ دشــمنی و انــکار مــردم شــهر انطاکیــه،
دوبــاره بــر صحــت نبــوت خــود تأ کیــد نمــوده و ســپس اظهــار داشــتند کــه
مــا وظیفــه ای جــز ابــاغ و پیــام خداونــد را نداریــم.
منظــور از بــاغ مبیــن :مقصــود از ایــن جملــه ،ایــن اســت که فرســتادگان
خداونــد در راه هدایــت و ارشــاد مــردم و اثبــات حقانیــت خــود ،هــم
دالیــل و بینــات آشــکاری چــون معجــزه ارائــه نمودنــد و هــم از براهیــن
منطقــی کافــی بهــره جســتند.

آموزه ها:

 وظیفــ ه انبیــاء ،روشــنگرى و تبلیــغ آ گاهى بخــش اســت و ضامــنََ
َّ ْ ُ
نتیجــه نیســتندَ « .و مــا عل ْینــا ِإل ال َبــاغ»
 روش پيامبــران الهــی ،هرگــز تحميــل فكــر و عقيــده نبــوده اســت؛ بلكــهآنــان تــاش می کردنــد تــا بــا قــدرت منطــق و اســتدالل ،حقايــق را بــر
مــردم روشــن ســازند تــا آنــان خــود راه نیــک یــا بــد را برگزیننــد.
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ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ
آنـان گفتنـد« :مـا شـما را بـه فـال بـد گرفتهایـم (و وجـود شـما را شـوم
مىدانیـم) ،و ا گـر (از ایـن سـخنان) دسـت برنداریـد شـما را سنگسـار
خواهیـم كـرد و شـكنجه دردنا كـى از مـا بـه شـما خواهـد رسـید! ()18

واژگان:

َت َط َّی َرنــا :شــما را بــه فــال بــد مىگیریــم( .اصــل ّ
تطیــر در فــال زدن بــا
پرنــدگان اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه چنانچــه پرنــده از طــرف راســت
می آمــد ،نشــانه نیــک و اگــر از چــپ می آمــد ،آن را نشــانه شــومی
می دانســتند).
َ ْل َت َ ُ
نتوا :از آن دوری نکنید.
َ َْ ُ َ َ
ً
ج ّنكم َ(رجم :سنگسار كردن) :حتما شما را سنگسار می کنیم.
لنر
ً
َل َی َم َّس َّنكم ّ
(مس :دست زدن ،رسیدن) :یقینا به شما خواهد رسید.

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
خویــش خواندنــد و حتــی آنــان را تهدیــد بــه سنگســار کردنــد.
فــال بــد زدن :فــال بــدزدن (یــا بــه اصطــاح قرآنــیّ :
تطیــر) ســابقهای
طوالنــی داشــته و ّ
حتــی در جوامــع پیشــرفته امــروزی نیــز رواج بســیاری
دارد .برخــی هم زمانــی یــک حادثــه ناگــوار بــا چیــز یــا فــردی را دلیــل
شــومی و نحســی آن چیــز و فــرد می داننــد .آنــان بســیاری از اشــیاء،
حیوانــات ،افــراد و ایــام را بــه فــال بــد میگیرنــد .منشــأ فــال بــدزدن،
جهــل بشــر و عــدم تفكــر و نیــز حاضــر نبــودن بــه درك حقایــق و قبــول
اشــتباه اســت.
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ﮑ ﮒ ﮓ ﮕﮖﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜ
(رســوالن) گفتنــد« :شــومى شــما از خودتــان اســت ا گــر درســت
بیندیشــید ،بلكــه شــما گروهــى اســرافكارید!» ()19

واژگان:

َطا ِئر :پرنده ،آنچه كه بدان فال نیك یا بد مىزنند.

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.
َّ ُ
ٌ
پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمــود« :
الطیــرة ِشــرك؛ فــال بــد زدن شــرک اســت».
فــال بــد ،موجــب دلســردی و ناامیــدی گشــته و فــال نیــك مایــه
امیــدواری و حركــت و تــاش بــرای موفقیــت اســت .بــه همیــن منظــور،
ـفارش شــده اســت .در حدیــث معروفــی
در روایــات بــه فــال نیــک زدن سـ َ َّ
لخَ َ
َ
از پیامبــر؟ص؟ نقــل شــده اســت« :تفألــوا ِبا یـ ِـر جِتــدوه؛ [در پیشــامدها]
فــال نیــک بزنیــد کــه آن را می یابیــد».

آموزه ها:

 در برابــر هــر ســخن انحرافــى بایــد پاســخى روشــن عرضــه داشــت.ُ
ُ
ُ
ُ
ُ َّ َ َ
«قالــوا ِإنــا ت َط ّی ْرنــا ِبكـ ْـم  ،...قالــوا طا ِئ ُركـ ْـم َم َعكـ ْـم»
 اســام اصــل نحســی را قبــول دارد ،ولــی آن را بــه آدم هــای مجــرمو فاســق نســبت می دهــد .آری! ایــن گنــاه اســت کــه رزق و روزی را
ُ
ُ
ُ
می گیــرد« .قالــوا طا ِئ ُركـ ْـم َم َعكـ ْـم»
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ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
و مــردى (بــا ایمــان) از دورتریــن نقطــه شــهر بــا شــتاب فــرا رســید ،گفــت:
«اى قــوم مــن! از فرســتادگان (خــدا) پیــروى كنیــد! ()20

واژگان:

امل َ
َا ْق َصا َ
دینة :دورترین نقطه شهر.
َیسعی :تالش می کرد ،شتاب می نمود.

توضیحات:

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

آموزه ها:

 فرســتادگان خداونــد در تبلیــغ دیــن کوتاهــی نکردنــد و به قــدریکــه نــدای دعوتشــان بــه نقــاط دوردســت شــهر نیــز
مقاومــت کردنــد
َ ْ َْ َ ْ
َ
َ
رســید« .جــاء ِمــن أقصــا ال ِدینـ ِـة»
ّ
 ّعقالنیــت صــورت
مدنیــت و شهرنشــینی بــا برافراشتهشــدن پرچــم دیــن و
میگیــرد؛ نــه بزرگــی شــهر( .بــا آمــدن رســوالن الهــی و بلنــد شــدن نــدای دیــن
َ
َ
در جامعــه ،جایــی کــه «القر یــة» بــود بــه «املدینــة» تبدیــل شــدَ ).
ْ
 گاهــى یــك نفــره بایــد حركــت كــرد و فریــاد كشــید« .جـ َـاء ِمـ ْـن أق َصــا
ٌ
َْ
ال ِد َینـ ِـة َر ُجــل» در راه حـ ّـق از انــدك بــودن پیــروان نهراســید.
 در ابتــدای دعــوت ،عواطــف را برانگیزیــد و بــا مــردم بــا نرمــی ســخنـوم»
بگوییــد« .یــا قـ ِ
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ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
از كســانى پیــروى كنیــد كــه از شــما مــزدى نمىخواهنــد و خــود هدایــت
یافتهانــد! ()21

واژگان:

ُم َ
هتــدون :هدایت شــدگان( .تأ کیــد هدایــت در کلمــه ُ«م َ
هتــدی» بیشــتر
از َ«مهــدی» اســت).

توضیحات:

دالیــل پیــروی از انبیــاء :مــرد مؤمــن در راه دعــوت مــردم بــه پیــروی
از انبیــاء ،بــه آنــان گفــت« :چــرا از پیامبــران پیــروی نمی کنیــد؟! مگــر
نمی بینیــد کــه آنــان هیــچ چشم داشــتی از ســوی شــما بــرای تبلیــغ دیــن
خــود ندارنــد؟!» ســپس بــه چنــد دلیــل بــرای اثبــات حقانیــت انبیــاء
اشــاره نمــود:
 -1پیامبــران هیــچ منفعــت شــخصی بــرای ایــن کار ندارنــد .ایــن خــود
نشــانه واضــح و روشــنی بــر درســتی ســخن آنــان اســت کــه در راه آن،
حتــی حاضــر بــه تحمــل مشــکالت و ســختی های فــراوان شــده اند.
 -2از محتــوای دعــوت آنــان پیداســت کــه افــرادی هدایــت شــده اند
و ایــن چنیــن نیســت کــه بــرای مطلــب باطــل و گزافــه ای آمــده باشــند.

آموزه ها:

 ُحســن فعلــی و فاعلــی بهتریــن نشــانه بــرای پیــروی کــردن از ســخنالیسـ َـئ ُل ُكم َاجـ ًـرا َو ُهــم ُم َ
دیگــران اســتَّ « .اتبعــوا َمــن َ
هتـ َ
ـدون»
ِ
َ
ّ
 اخــاص َدر تبلیــغ ،ســبب جــذب مــردم می شــود« .ات ِب ُعــوا َمـ ْـن الً
َُ ُ
َی ْســئلك ْم أ ْجــرا»
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
مــن چــرا كســى را پرســتش نكنــم كــه مــرا آفریــده ،و همگــى بــه ســوى او
بازگشــت داده مىشــوید؟! ()22

واژگان:

ما ِ َل :چه شده است مرا؟
َ
ف َطـ َـر ین :مــرا خلــق کــرده اســت( .اصــل فطــرت بــه معنــای شــکافتن
اســت و چــون آفرینــش موجــودات نیــز در ابتــدا بــا شکافته شــدن هســته
یــا ســلول آغــاز می شــود ،در ایــن معنــا بــه کار رفتــه اســت).

توضیحات:

مؤمــن آل یــس ســپس بــرای تأ کیــد بــر مطالــب خویــش ،بــه چنــد
دلیــل بــرای توحیــد و یگانگــی خداونــد پرداخــت کــه در ایــن آیــات ذکــر
می شــود.
دالیــل توحیــد :مــرد باایمــان بــرای اثبــات یگانگــی خــدا ،دلیلــی ســاده و
ابتدایــی و در عیــن حــال ،محکــم و قاطــع ذکــر نمــود:
ً
بــرای عبــادت و رفــع نیازهــای خــود بایــد ســراغ کســی رفــت کــه اوال
ً
نیازهــای مــا را بهتــر می شناســد ،ثانیــا مــا بیشــترین نیــاز را بــه او داریــم
ً
و ثالثــا او قــدرت رفــع نیازهــای مــا را دارد و ایــن ســه ویژگــی فقــط بــرای
خداســت؛ زیــرا از یــک ســو ،خداونــدی کــه مــا را خلــق نمــوده ،بهتــر از
همــه بــه نیازهــای مــا آ گاه اســت و از ســوی دیگــر ،بازگشــت مــا نیــز بــه
ســوی او خواهــد بــود؛ پــس مبــدأ و معــاد مــا وابســته بــه اوســت و مــا بــه او
بیشــترین نیازهــا را داریــم.

آموزه ها:

 اگــر خــدا را نمی تــوان دیــد ،ولــی می تــوان از راه شــناخت آثــار و بــه کاربــردن عقــل ،او و صفاتــش را شــناخت( .در مقابــل منطــق «حس گرایانه»
بت پرســتان ،مــرد باایمــان بــه اســتدالل بــر خداشناســی از راه آثــارش
توجــه کــرد).
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ﯚﯛﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩ

آیــا غیــر از او معبودانــى را انتخــاب كنــم كــه ا گــر خداونــد رحمــان
بخواهــد زیانــى بــه مــن برســاند ،شــفاعت آنهــا كمتریــن فایــدهاى بــراى
مــن نــدارد و مــرا (از مجــازات او) نجــات نخواهنــد داد! ()23

واژگان:
ُ

ضـ ّـر :آســیب و زیــان( .معنــای آن بــا ضــرر یکــی اســت .هنگامــی کــه در
مقابــل نفــع بــه کار رود ،بــه فتــح «ضــاد» خوانــده میشــود).
ُ
غن :بی نیاز نمی کند ،فایده ای ندارد.
ال ت
َ ُ ِ ُ
ون (إنقــاذ :نجــات بخشــیدن) :نمىتواننــد مــرا نجــات بدهنــد.
ل ی ِنقــذ ِ 
(اصــل آن «ال ینقذونــى» بــوده كــه «یــا» متكلــم حــذف شــده اســت).

توضیحات:

دلیــل ســوم فــرد باایمــان بــرای توحیــد و یگانگــی خداونــد ،ایــن اســت
کــه اگــر خــدا بخواهــد نفــع یــا زیانــی بــه کســی برســد ،احــدی جلــودارش
نخواهــد بــود .پــس چــرا بایــد عبــادت چنیــن پــروردگار مهربــان و
رحمت گســتری را وانهــاده و بــه عبــادت بت هــا و شــریک های خیالــی
روی آورد؟!

آموزه ها:

 بــراى جریح ـهدار نكــردن عواطــف مــردم و تأثیــر بیشــتر ،از خودمــانُ
عبـ ُـد َّالــذی  ...إ ْن ُیــردن َّ ْ
ـال ِ ّال َا ُ
مثــال بزنیــمَ « .و مـ ِ َ
الرحـ ُـن ِبضـ ّ ٍـر»
ِ ِ ِ
 اگــر مبــدأ و معــاد بــه دســت خداســت ،پــس راه پیمــودن آن نیــز بایــدتوســط او تعییــن شــود( .اســتدالل بــر نبــوت از راه خداشناســی)

 گرهی را که دست یزدان بست * کی تواند کسی که بگشاید43 43

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴ
ا گـر چنیـن كنـم ،مـن در گمراهـى آشـكارى خواهـم بـود! (( )24بـه
همیـن دلیـل) مـن بـه پروردگارتـان ایمـان آوردم؛ پـس بـه سـخنان مـن
گـوش فـرا دهیـد!» ()25

واژگان:
ً

اذا :بنابراین ،در این صورت.

َ َ

ـون :پــس بــه مــن گــوش فــرا دهیــد( .اصــل آن «ال فاســمعونی»
فامسعـ ِ
بــوده كــه «یــا» متكلــم حــذف شــده اســت).

توضیحات:

در ایــن آیــه ،حبیــب ّ
نجــار (یــا همــان مؤمــن آل یــس) بــا بیــان صریــح و
آشــکار ،از ایمــان خــود پــرده برداشــته اســت.
توحیــد ،بزرگ تریــن پیــام دیــن :مــرد باایمــان شــهر انطاکیــه پــس
از آنکــه بــرای وحدانیــت خداونــد اســتدالل آورد ،پرســتش بــت هــا را
بزرگ تریــن خســارت و گمراهــی خوانــد .در آیــه  13ســوره مبارکــه لقمــان
آمــده اســت کــه «إ َّن ّ َ َ ُ ْ َ
الشـ ْـرك لظلـ ٌـم عظ ـم» ایــن عبــارت حکیمانــه از
ِ ِ
ســوی لقمــان ،بــه ایــن خاطــر اســت کــه همــه گرفتاری هــای بشــر و
سرچشــمه گناهــان و خطاهــا ،دوری از توحیــد و یکتاپرســتی اســت.

آموزه ها:

 آشــکارترین نــوع گمراهــی ،دوری از خــدا و وابســتگی بــه دیگــرانّ ً َ
َ
ُ
ـ�»
اســتِ « .ا ِ ّن ِاذا لــی ضـ
ـال مبـ نٍ
ٍ
ّ
 بهترین راه دعوت ،دعوت عملى استِ « .إ ِن َآم ْن ُت» گواهــی دیگــران -به ویــژه مؤمنــان -بــر ایمــان و عقایــد حـ ّـق انســانامــر مطلوبــی اســت( .در روایــات نیــز بــه ایــن کار توصیــه شــده اســت کــه
مؤمــن در حــال احتضــار ،عقایــد راســتین خــود را بــه همــه مؤمنــان بگویــد
ّ َ ُ ّ ُ َ َ
ـون»
تــا بــر ایمــان وی شــهادت دهنــدِ « ).ا ِ ّن ءامنــت ِب َر ِبكــم فامسعـ ِ
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ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅ
(سـرانجام او را شـهید كردنـد و) بـه او گفتـه شـد« :وارد بهشـت شـو!»
گفـت« :اى كاش قـوم مـن مىدانسـتند  )26( ...كـه پـروردگارم مـرا
آمرزیـده و از گرامىداشـتگان قـرار داده اسـت!» ()27

واژگان:
َ

قیل :گفته شد.
َ
یال َ
یت :حرف آرزو و حسرت به معنای ای کاش!
ََ
غف َر :آمرزید.
کر ن
ُ
امل َ
می :گرامیان.

توضیحات:

بــا وجــود دالیــل و ســخنان تأثیرگــذار مــرد مؤمــن ،مــردم شــهر انطاکیــه،
دعــوت وی و رســوالن را نپذیرفتــه و آنــان را بــه شــهادت رســاندند .ایــن
آیــه ،بیانگــر خطابــی اســت کــه پــس از مــرگ ،بــه «مؤمــن آل یــس» گفتــه
شــد و او را بــه بهشــت دعــوت کــرد .خطاب کننــده ،خداونــد متعــال اســت
و مــراد از بهشــت ،همــان بهشــت برزخــی اســت کــه مؤمــن بالفاصلــه پــس
از مــرگ بــه آن وارد می شــود.
ســرانجام مــرد باایمــان :اگرچــه قــرآن کریــم ســخنی از ســرانجام حبیــب
ّ
نجــار بــه میــان نیــاورده اســت ،ولــی از ایــن آیــات برداشــت می شــود کــه
وی توســط مــردم شــهر بــه شــهادت رســیده اســت .از برخــی روایــات
برداشــت می شــود کــه آنــان بــدن ایــن مــرد باایمــان را آمــاج ســنگ ها
ســاختند تــا جــان بــه جان آفریــن تســلیم کــرد.
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بهشــت برزخــی :خداونــد کریــم در ایــن آیــات به جــای ذکــر شــهادت
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
عالــم بــرزخ می شــود و در آن جــا یــا بــه بهشــت برزخــی و یــا بــه دوزخ
َ ٌ
ّ
برزخــی وارد خواهــد شــد .پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمــود« :القبـ ُـر َإمــا َر ْوضــة
َّ
َّ ُ ْ ٌ ْ ُ َ
ْ
ـران؛ قبــر ،یــا باغــى از بــاغ
ـاض ج
النـ ِـة و إمــا حفــرة ِمــن حفـ ِـر النیـ ِ
ِمــن ر یـ ِ
هــاى بهشــت ،یــا حفــره اى از حفره هــاى دوزخ اســت».
اوج دلســوزی و خیرخواهــی مؤمنــان :مؤمــن آل یــس پــس از مشــاهده
نعمت هــا و تکریــم پــروردگار ،زبــان بــه افســوس و حســرت نســبت بــه
مــردم شــهر خویــش گشــوده و آرزو کــرد :کاش آنــان نیــز می دیدنــد کــه
چگونــه پــروردگار مــن بــا آمــرزش خویــش مــرا در زمــره گرامیــان قــرار
داد .در حدیثــی از پیغمبــر گرامــى اســام؟ص؟ آمــده اســت« :ایــن مــرد بــا
ایمــان ،هــم در حــال حیــات خــود خیرخــواه قــوم خویــش بــود و هــم بعــد
از مــرگ آرزوى هدایــت آن هــا را داشــت».

آموزه ها:

 در راه دفــاع از عقیــده تــا پــای جــان بایــد تــاش کــرد .درس بــزرگایــن واقعــه اســتقامت و پایــداری حبیــب ّ
نجــار در راه ایمــان بــود.
امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد« :مؤمــن ســختتر اســت از پــاره آهــن،
به درســتى كــه پــاره آهــن وقتــى داخــل آتــش شــود تغییــر می کنــد ،ولــی
مؤمــن اگــر كشــته شــود و ســپس زنــده شــود و دوبــاره كشــته شــود ،قلــب
او تغییــر نمی کنــد».
َََ
َ ْ ُ
ال ّنة»
ل
خ
اد
یل
ق
«
نیست.
اى
ه
فاصل
بهشت
و
 میان مرگ مؤمنِ ج
ِ
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ
و مـا بعـد از او بـر قومـش هیـچ لشـكرى از آسـمان نفرسـتادیم ،و هرگـز
سـنت مـا بـر ایـن نبـود؛ (( )28بلكـه) فقـط یـك صیحـه آسـمانى بـود،
نا گهـان همگـى خامـوش شـدند! ()29

واژگان:

ُجنــد :ســپاه( .اصــل آن از َ
«جنــد :زمیــن ســخت» اســت و ســپاه را بــه
دلیــل فشــرده بــودن و محكمــىُ ،جنــد گفتهانــد).
ُمنز ِل ن
ی :نازل کنندگان.
ِ
َص ْی َحة :فریاد شدید.
َ
ف ِاذا :پس ناگهان و به یک باره.
َخ ُ
امــدون (خمــود :فــرو نشســتن زبانــه آتــش) :ایــن تعبیــر در اینجــا
ِ
کنایــه از مــرگ اســت.

توضیحات:

خداونــد پــس از نافرمانــی و مخالفــت اهــل قریــه بــا پیامبــران ،آنــان را
بــا عــذاب هولنــاک خویــش ،مجــازات نمــوده و بــه هالکــت رســاند .در
ایــن دو آیــه تأ کیــد می شــود کــه خداونــد بــرای عــذاب هیــچ قومــی نیــاز
بــه لشکرکشــی و حتــی فراهــم آوردن مقدمــات نــدارد؛ بلکــه تنهــا کافــی
اســت کــه اراده وی بــه مجــازات آن قــوم تعلــق بگیــرد تــا بــا فــرود آمــدن
صیحــه ای مرگبــار و ناگهانــی ،بــه زندگی شــان خاتمــه بخشــیده شــود.
نیــازی بــه لشگرکشــی نیســت! کفــار در نظــر خداونــد به قــدری ناچیــز و
بی مقــدار و ناتــوان هســتند کــه بــرای هالکتشــان نیــازی بــه لشگرکشــی و
فرســتادن مالئکــه عــذاب نیســت؛ بلکــه تنهــا یــک صیحــه آســمانی کافــی
اســت تــا آنــان را در جــای خــود خشــک و بی حرکــت نمایــد.
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آموزه ها:

 در مقابــل ِعـ ّـده و ُعـ ّـده دشــمن ،بــه قــدرت خــدا اعتمــاد کنیــم .همــهعالــم لشــگر خداســت.
َ ْ َ ً
ًَ
واحدة»
«
نباشیم.
غافل
است،
ناگهانى
 قهر و خشم الهىة
ح
ی
ص
ِ
 گاهــى بــه خاطــر ریختــن خــون یــك مؤمــن بــى گنــاه و یــك مجاهــد وّ
مبلــغ دینــى ،مــردم یــك منطقــه مــورد غضــب خداونــد قــرار مىگیرنــد.
ُ
خامـ ُـد َ
ون»
«هـ ْـم ِ
َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َّ َّ ُ ْ َّ
 ابرقدر َتهایــى كــه دیــروز مىگفتنــد« :لنر جنكــم و لیمســنكم ِمنــاُ
خامـ ُـد َ
َعـ ٌ
ـذاب أ ِلـ ٌ
ون»
ـم» امــروز بــا یــك صیحــه نابــود شــدند« .هـ ْـم ِ
 ّمورخــان نقــل کرده انــد :در یــک روز بهــاری« ،عمــر بــن عبدالعزیــز»
پادشــاه امــوی -بــر تخــت ســلطنت نشســته بــود .ناگهــان هــوا بارانــىشــد و رعــد و بــرق شــدیدی در آســمان صــورت گرفــت .صــدای رعــد
و بــرق به قــدری دهشــتناک بــود کــه خلیفــه از تــرس بــه زیــر تخــت
افتــاد .یکــی از افــرادی کــه در مجلــس حاضــر بــود ،بــه پادشــاه گفــت:
«اى خلیفــه! ایــن تــرس شــما از صــدای رحمــت پــروردگار اســت؛ پــس
در مقابــل صــدای قهــر و غضــب او چــه می کنیــد؟! یعنــی صــدای رعــد
و بــرق ،بــه بنــدگان بشــارت خیــر و بركــت و نــزول بــاران می دهــد .اگــر
ایــن صــدا را نمــی توانــی تحمــل کنــی ،صــدای صیحــه آســمانی عــذاب
را چــه می کنــی؟!
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ﭩ ﭪ ﭫﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳ ﭴﭵ
افسـوس بـر ایـن بنـدگان كـه هیـچ پیامبـرى بـراى هدایـت آنـان نیامـد
مگـر اینكـه او را اسـتهزا مىكردنـد! ()30

واژگان:

َی َ
اح ْسـ َـرة :آمــدن حــرف نــدا بــر ســر کلمــه حســرت ،نشــان از اوج افســوس
بــر بنــدگان اســت.

توضیحات:

ایــن آیــه ،بلیغ تریــن تعبیــر از حســرت و دریــغ خداونــد بــر بنــدگان
ناســپاس را بیــان کــرده اســت .کافــر ماننــد مریضــی اســت کــه ســفارش
پی درپــی پزشــک بــرای بهبــودی خویــش را نادیــده گرفتــه و بــه جــای
ســپاس از وی ،بــر او ریشــخند زده و بخنــدد .آیــا چنیــن فردى مســتوجب
شــدیدترین دلســوزى و دریغ هــا نیســت؟
َ َْ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ
روز حســرت :قیامــت روز حســرت اســت« :و أن ِذرهــم یــوم الســر ِة ِإذ
َْ
ُقـ ِ َ
ـی ال ْمـ ُـر» (مریــم .)39،در آن روز مخالفــان دیــن به قــدری حســرت
می خورنــد کــه آرزو می کردنــد ای کاش خــاک بودنــدَ « :یـ ْـو َم َی ْن ُظـ ُـر ْ َ
الـ ْـر ُء
َ َّ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ
ُ ََْ ُْ ُ ُ ً
ـت ترابــا» (نبــأ)40،
كافــر یــا لیت ـی كنـ
مــا قدمــت یـ
ـداه َو َیقــول ال ِ
پیامبــر اکــرم؟ص؟ می فرمایــد :« :انســان گنــاه کار از شرمســارى و حســرت
به قــدری عــرق مىریــزد کــه آرزو مىكنــد اى كاش ،زودتــر مــرا بــه جهنــم
مىبردنــد و از ایــن جایــگاه خــاص مىگردیــدم».

آموزه ها:

 تمــام انبیــاء و دعوت کننــدگان بــه دیــن مــورد اســتهزاء قــرار گرفتنــد.ْ َ
ـول» ایــن آیــه بــرای همــه زمان هاســت؛ یعنــی هنــوز هــم برخــی
« ِمــن ر ُسـ ٍ
ّ
دیــن و محتــوای آن را بــه اســتهزاء می گیرنــد؛ پــس مبلغــان دینــى نیــز در
انتظــار زخــم زبــان دیگــران باشــند.
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ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿ ﮀﮁ
آیـا ندیدنـد چقـدر از اقـوام پیـش از آنـان را (بخاطـر گناهانشـان) هلاك
كردیـم ،آنهـا هرگـز بـه سـوى ایشـان بازنمىگردنـد (و زنـده نمىشـوند)!
()31

واژگان:
َ َ

اهلکنا :هالک کردیم ،نابود ساختیم.
ُ
َ
القــرون (جمــع قــرن) :ایــن کلمــه هــم بــه زمــان طوالنــی (حــدود صــد
ســال) گفتــه می شــود و هــم بــه مردمــی کــه در یــک زمــان طوالنــی بــا
هــم زندگــی می کننــد.

توضیحات:

خداونــد در ایــن آیــه ،مجرمــان را بــه عبرت گرفتــن از سرگذشــت اقــوام
ً
هالک شــده گذشــته دعــوت کــرده و ضمنــا آنــان را بــه عــذاب دردناکــی
ماننــد مجــازات گذشــتگان تهدیــد کــرده اســت.
چــرا عبــرت نمی گیریــد؟! در ایــن جملــه همــان كســانى را كــه در آیــه
قبــل بــر ایشــان بــه حســرت نــداشــد ،توبیــخ مىكنــد کــه چــرا از احــوال
ّامت هــای گذشــته عبــرت نمی گیرنــد؛ آنــان کــه خــدا بــه ســبب کفــر
و طغیانشــان هالکشــان کــرده و اکنــون هیــچ اثــری از خــود باقــی
نگذاشــته اند.

آموزه ها:

ّ
الهــى در تاریــخ ثابــت اســت و سرنوشــتها بــه یكدیگــر
 ســنتهاى ََ
شــباهت دارد« .أ ْل َیـ َـر ْوا »...

دیده هر که نشد باز در این عبرتگاه
روزگارش همه در خواب پریشان گذرد
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ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒﮓ
و همـه آنـان (روز قیامـت) نـزد مـا احضـار مىشـوند! ()32زمیـن مـرده
بـراى آنهـا آیتـى اسـت ،مـا آن را زنـده كردیـم و دانههـاى (غذایـى) از آن
خـارج سـاختیم كـه از آن مىخورنـد؛ ()33

واژگان:
ِان :در اینجا به معنای حرف نفی است؛ نه شرط.
ٌُ
ٌ
کل :همــه آن هــا( .تنویــن در اینجــا عــوض از مضاف الیــه اســت :یعنــی
ُ ُّ
کل ُهــم)
َ
ّ
ّلا :در اینجا به معنای حرف استثناء ِ«ال» است.
مجیع :در اینجا به معنای «مجموع» است.
ُ ُّ
ُ َ
مضــرون :حاضرشــدگان[ .ترکیــب آیــه  32این گونــه اســتَ :و مــا کل ُهــم
ّ
ََ
ــوم القیامــة ُم َ
جموعــون َی َ
َ
حضــرون لدینــا :یعنــی همــه آنــان جــز
ِال َم
ِ
ایــن نخواهنــد بــود کــه در روز قیامــت نــزد مــا جمــع آوری شــده و حاضــر
می گردنــد].
َ ُ
امل َیتة :مرده.
َا َ
حییناها :آن را زنده کردیم.

ً

َح ّبا :دانه غذایی.

توضیحات:

در ایــن آیــات ابتــدا بــر حضــور همــگان در دادگاه عــدل الهــی تأ کیــد کــرده
ّ
و بیــان می کنــد کــه هالكــت كفــار پایــان كارشــان نیســت؛ بلكــه آغــاز

51 51

عــذاب آن هاســت .ســپس بــه برخــی نشــانه های قــدرت پــروردگار در
آفرینــش اشــاره می شــود تــا از رهگــذر آن ،بــر وحدانیــت و معــاد تأ کیــد
شــود.
نشــانه های قــدرت خــدا در زمیــن :در نخســتین آیــه از نعمــت
روزی رســانی خداونــد یــاد می شــود؛ نعمتــی کــه از راه زنــده کــردن زمیــن
مــرده و رویانــدن گیــاه و حبوبــات غذایــی ماننــد گنــدم و جــو و برنــج بــه
دســت می آیــد.
نظــم و هماهنگــی جهــان ،نشــان وحــدت و قــدرت پــروردگار :قوانیــن
موجــود در عالــم طبیعــت ،بهتریــن شــاهد بــر وحدانیــت خداونــد اســت؛
چراکــه اگــر غیــر از خــدا ،خدایــی دیگــر وجــود داشــت ،ایــن قوانیــن
ثابــت بــه هــم می ریخــت و تخلف پذیــر می شــد .یکــی از ظریف تریــن
نشــانه های قــدرت خداونــد در دانه هــای غذایــی اســت کــه هنــوز هــم
عقــل بشــر را متحیــر نمــوده و پیچیده تریــن علــوم بشــری را درگیــر خــود
ســاخته اســت .اینکــه خداونــد از یــک دانــه و حبــه در دل زمیــن گیــاه
و درختــی پرمیــوه را بیــرون مــی آورد .آیــا ایــن نشــانه حکومــت و تدبیــر
خداونــد علیــم و قــادر بــر ذرات هســتی نیســت کــه ایــن چنیــن منظــم و
باحکمــت جهــان طبیعــت را آفریــده اســت؟

آموزه ها:

 هــر دانــه و گیاهــى كــه از زمیــن مىرویــد ،همچــون مــردهاى اســت كــهٌ َ
در قیامــت از گــور بــر مىخیــزدَ « .و َآیــة ُلـ ُـم»
 بهتریــن دلیــل بــراى عمــوم مــردم ،آن اســت كــه دائمــى ،عمومــى ،غیــرٌ َ َْ ُ
قابــل انــكار ،ســاده و همــه جایــى باشــدَ « .و َآیــة ُلـ ُـم ال ْرض»
َ
ْ ْ ُ َْ ُ
ّ
ال ْی َتــة
َ -بهتریــن راه ایمــان بــه معــاد ،دقــت در آفریدههاســت« .الرض
أ ْح َی ْیناهــا» بــه تعبیــر حافــظ:

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
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ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ

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

واژگان:

َج ّنات (جمع َج ّنة) :باغ ها َ .خ
نیل (جمع َنخل) :درخت های خرما.
َ
اعناب (جمع ِع َنب) :انگورها.
َ َ َ
ف ّج ْرنا :شکافتیم.
ُ
العیون (جمع َالعین) :چشمه ها.

توضیحات:

دومیــن نعمــت پــروردگار ،باغ هــای پــر از میــوه چــون خرمــا و انگــور و
چشــمه های جوشــان بــرای آب رســانی بــه آن اســت.
خرمــا و انگــور ،دو میــوه پرفایــده :در میــان میوه هایــی کــه قــرآن بســیار
از آن یــاد کــرده و در زمــره نعمت هــای خــود بــه انســان ها ذکــر کــرده
اســت ،دو میــوه «خرمــا» و «انگــور» بســیار تکــرار شــده اســت .ایــن دو
میــوه بــه گــواه کارشناســان تغذیــه ،سرشــار از مــواد غذایــی مفیــد و الزم
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»
یعنــی کل درخــت خرمــا -را بــه کار بــرده اســت .دلیــل ایــن امــر آن اســتکــه در تمــام اجــزای ایــن درخــت خــواص بســیار زیــادی نهفتــه اســت و از
تنــه و بــرگ و شــاخه آن هــم اســتفاده های زیــادی می شــود).

آموزه ها:

 بیــان نعمتهــا ،ســبب ایجــاد روح شــكرگزارى و معرفــت خداشناســیانســان اســت .در ایــن آیــه نعمتهــا ذکــر شــده و در آیــه بعــد آمــده
در
َ َ َْ ُ
َ
ُ
اســت« :أ فــا یشــكر ون»
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ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮦﮧﮨ
تا از میوه آن بخورند؛ در حالى كه دست آنان هیچ دخالتى در
ساختن آن نداشته است! آیا شكر خدا را به جا نمىآورند؟! ()35

واژگان:
ُ

ِل َیأ کلوا :تا بخورند.

توضیحات:

نعمــت ،مقدمــه ســپاس گزاری اســت :در ایــن آیــه ،هــدف اولیــه از
آفرینــش ایــن درختــان پــر بــار را چنیــن بیــان مىكنــد کــه مــردم از میــوه
آن بخورنــد؛ در حالــى كــه دســت آن هــا در تولیــد آن هیــچ دخالتــى
َ َ َ
َ
یدهیــم» نافیــه
نداشــته اســت( .حــرف «مــا» در عبــارت «و مــا ع ِملتــه ا ِ
اســت).
ســپس در ادامــه ،ناسپاســی انســان ها در برابــر ایــن نعمت هــای الهــی
را ســرزنش می کنــد تــا بــر ایــن نکتــه تأ کیــد کنــد کــه هــدف نهایــی از
نعمت هــا ایــن اســت کــه بنــدگان در راه بندگــی خداونــد و ایمــان بــه او از
نعمت هــا بهــره ببرنــد تــا شــکر حقیقــی محقــق شــود.

آموزه ها:
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری
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ﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖﯗ
منـزه اسـت كسـى كـه تمـام زوجهـا را آفریـد ،از آنچه زمیـن مىرویاند ،و
از خودشـان ،و از آنچـه نمىداننـد! ()36

واژگان:

ُســبحان :پــاک و منــزه اســت( .ایــن كلمــه مصــدر فعــل َ
«سـ َّـب َح» اســت
کــه همــواره بــه کلمــهای اضافــه شــده و تقدیــر آن ایــن چنیــن اســت:
ً
َ
«سـ َّـب ْح ُته َت ْســبیحا»؛ یعنــى مــن او را بــه نوعــى ناگفتنــى و یــا بــه نوعــى
كــه الیــق شــأن اوســت ،تســبیح مىگویــم .آنــگاه فعــل «سـ ّـبحته» حــذف
شــده و مصــدر «ســبحان» بــه جــای آن نشســته اســت).
ُ
ت ِنب ُت(نبات :روییدن گیاه) :می رویاند.

توضیحات:

در ایــن آیــات ،خداونــد بــه برخــی دیگــر از مظاهــر قــدرت و حکمــت
خــود در جهــان هســتی اشــاره می کنــد .وجــود قانــون زوجیــت در همــه
موجــودات هســتی و نیــز پدیــد آمــدن شــب و روز از ایــن مــوارد اســت.
قانــون زوجیــت :یکــی از معجــزات علمــی قــرآن ،پــرده برداشــتن از
«قانــون زوجیــت» در میــان موجــودات هســتی اســت؛ به ایــن معنــا
کــه همــه چیــز از دو جنــس نــر و مــاده آفریــده شــده و از تالقــی ایــن دو،

موجــودات دیگــر پیدایــش می یابــدَ « .و مـ ْـن ُك ّل َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ـی
ِ
ش ٍء خلقنــا ز ْوجـ نِ
ِ
َ َّ ُ َ َ َّ
ً
ل َعلكـ ْـم تذكـ ُـر و ن» (ذاریــات )49،لفــظ «زوج» اگرچــه معمــوال بــه دو
جنــس مذکــر و مؤنــث گفتــه می شــود ،ولــی بعدهــا معنــای آن توســعه
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یافتــه و بــه هــر دو موجــود قریــن یکدیگــر گفتــه شــده اســت؛ هرچنــد
محتمــل اســت کــه در آیــه همــان معنــای اول مــراد باشــد .بــه هــر حــال،
بــا پیشــرفت علــوم بشــری ،امــروزه نیــز بــر ایــن حقیقــت صحــه گذاشــته
اســت کــه عــاوه بــر وجــود عمــل تلقیــح میــان گیاهــان و حیوانــات
دریایــی و  ،...حتــی کوچک تریــن واحــد زنــده عالــم -یعنــی اتــم -نیــز از
ذرات مثبــت و منفــی و بارهــای الکتریکــی مختلــف تشــکیل شــده کــه از
َ ّ َ َ
الیعلمــون»
تالقــی آن ،اجســام بــه وجــود می آیــد .شــاید عبــارت «و ِمــا
اشــاره بــه همیــن یافته هــای جدیــد داشــته باشــد.

آموزه ها:

ََ
 تشــكر مــا نشــانه رشــد مــا اســت ،او نیــازى بــه شــكر مــا نــدارد« .أفــاَّ
ون ُسـ ْـب َ
َی ْشـ ُـك ُر َ
حان الـ ِـذی»

 علــم انســان محــدود اســت و در جهــان حقایــق بســیارى اســت كــهَ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
َ
واج كلهــا ّ ِ ...مــا ال
از علــم و دانــش وی پوشــیده اســت« .خلــق الز

َ

َی ْعل ُمـ َ
ـون»
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ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡ

شـب (نیـز) بـراى آنهـا نشـانهاى اسـت (از عظمـت خـدا)؛ مـا روز را از آن
برمىگیریـم ،نا گهـان تاریكـى آنـان را فـرا مىگیـرد! ()37

واژگان:

َ
َن ْس َلخ َ
(سلخ :كندن پوست حیوان) :آن را می کنیم ،خارج می سازیم.
ْ
ظلــم :تاریــك؛ كســی كــه در تاریكــى داخــل شــود) :کســانی
ُمظ ِل ُمــو ن ُ(م ِ
کــه بــه تاریکــی درآینــد.

توضیحات:
شــب و روز؛ نشــانه آشــکار قــدرت و یکتایــی خداونــد :یکــی از
بزرگتریــن نشــانه های قــدرت خداونــد ،پدیــد آمــدن ناگهانــی شــب و
َ
روز از یکدیگــر اســت .از تعبیــر َ«نســلخ» در آیــه می تــوان برداشــت کــرد
کــه طبیعــت اصلــی کــره زمیــن ،تاریکــی اســت و روشــنایی بــر آن عــارض
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 میپرورند
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ﯢﯣﯤ ﯥ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
و خورشــید (نیــز بــراى آنهــا آیتــى اســت) كــه پیوســته بســوى قرارگاهــش
در حركــت اســت؛ ایــن تقدیــر خداونــد قــادر و داناســت)38( .

واژگان:
َ

ُم ْس َتق ّر (اسم مكان به معنای محل قرار گرفتن) :قرارگاه.
َْ
تق ِدیر :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.
پــرده ای دیگــر از اعجــاز علمــی قــرآن :خورشــید ســتارهای اســت كــه
ً
تقریبــا هــر انســانی میتوانــد هــر روز آن را مشــاهده کنــد و نشــانه های
قــدرت پــروردگار را در آن ببینــد .این ســتاره درخشــان آســمانی در ابتدای
هــر روز از مشــرق ســر بلنــد کــرده و در غــروب همــان روز از نظرهــا پنهــان
می شــود .انســان ها تــا قرن هــای متمــادی ،فکــر می کردنــد کــه محــور
کــرات آســمانی زمیــن اســت و خورشــید بــه دور زمیــن می چرخــد .ایــن
تصــور باعــث شــده بــود تــا آنــان این گونــه آیــات قــرآن را -کــه از حرکــت
و جریــان خورشــید بــر مــدار خاصــی ســخن گفتــه -بــه همــان معنــای
حرکــت روزانــه و ظاهــری از مشــرق بــه مغــرب بداننــد ،ولــی بعدهــا بــا
برچیده شــدن هیئــت بطلمیوســی قدیــم ،همــگان دریافتنــد که خورشــید
محــور منظومــه شمســی اســت و بــه دور زمیــن نمی چرخــد .ایــن یافتــه،
البتــه تفســیر آنــان از ایــن آیــات را تغییــر نــداد .تــا اینکــه ســال ها گذشــت
و آنــان متوجــه شــدند کــه خورشــید نیــز همــراه بــا منظومــه شمســی بــه
ســمت ســتاره ای دوردســت بــه نــام «وگا» در حرکــت اســت و دارای مــدار
خاصــی اســت .ایــن جــا بــود کــه گوشــه ای دیگــر از اعجــاز علمــی قــرآن
نمایــان شــد.
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ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ

و بــراى مــاه منزلگاههایــى قــرار دادیــم( ،و هنگامــى كــه ایــن منــازل را
طــى كــرد) ســرانجام بصــورت «شــاخه كهنــه قوســى شــكل و زرد رنــگ
خرمــا» در مىآیــد)39( .

واژگان:
َ ْ

ُ ُ
ـون :ماننــد بنــد خوشــه خرمــا كــه بعــد از چیــدن خوشــه ،در
كالع ْرجـ ِ
درخــت مىمانــد و پــس از چنــدى خشــكیده و كــج شــده و مثــل هــال
مىگــردد .در ایــن آیــه ،مســیر حرکــت مــاه در آخریــن منزلگاهــش (شــب
بیســت و هشــتم) بــه خوشــه درخــت خرمــا تشــبیه شــده اســت کــه از نظــر
هاللى بــودن ،رنــگ زرد و پژمردگــى و دیگــر نشــان ها شــبیه بنــد خوشــه
خرماســت.
َْ
الق ِدمی :دیرین .كهنه و خشكیده.

توضیحات:

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

آموزه ها:

 -نظم حاكم بر هستى نشان آشکار قدرت و علم خداست.
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ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ

نـه خورشـید را سزاسـت كـه بـه مـاه رسـد ،و نـه شـب بـر روز پیشـى
مىگیـرد؛ و هـر كـدام در مسـیر خـود شـناورند)40( .

واژگان:
َّ

ال الشـ ُ
ـمس َی َنبغــی :بــرای خورشــید ســزاوار نیســت( .در اینجــا بــه ایــن
معناســت کــه اجــازه نــدارد).
َی ْس َب ُحون َ
(سبح :شنا کردن در آب یا هوا) :شنا می کنند.

توضیحات:

حرکــت منظــم و دقیــق خورشــید و مــاه در مــدار خــود و نیــز نظــم
حساب شــده و پیوســته شــب و روز ،موجــب گردیــده اســت تــا خداونــد
در ایــن آیــه از آن بــه عنــوان نشــانه دیگــری از عظمــت خــود یــاد کنــد.
خلقــت روز قبــل از شــب :از ایــن آیــه فهمیــده می شــود کــه روز قبــل از
شــب آفریــده شــده ،و شــب بــه دنبــال آن اســت .در روایــات متعــددى
كــه 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
کــره زمیــن نخســت جــزء آفتــاب بــوده و بــه محــض اینكــه از آن جــدا و
دور شــد و ســایه مخروطى شــكل آن در جهــت مخالــف نــور آفتــاب افتــاد،
شــب پدیــد آمــد.
نشــانه های آفرینــش از نــگاه امــام صــادق؟ع؟ :در کتــاب «توحیــد
مفضــل» از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت« :اى مفضــل! در طلــوع و
غــروب آفتــاب بــه خاطــر پدیــد آمــدن شــب و روز اندیشــه كــن .اگــر طلــوع
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خورشــید نبــود ،كار جهــان یكســره درهــم می شــد و مــردم قــادر بــه زندگــى
و رســیدن بــه امــور خــود نبودنــد .دنیــا تاریكســتانى بــه زیــان آنــان می شــد
و بــدون نــور ،زندگــى گــوارا نبــود و کســی از آن لــذت نمی بــرد .نیــاز بــه
طلــوع خورشــید پیداســت و بــه شــرح بیــش از ایــن نیــازى نیســت ،ولــى
در راز غــروب خورشــید اندیشــه كــن کــه اگــر نبــود ،مــردم آرامــش و قــرار
نداشــتند؛ حــال آنكــه اینــان بیــش از هــر چیــز بــه آرامــش و اســتراحت
جســم و جــان نیازمندنــد .بســیارى از مــردم ،اگــر شــب فــرا نرســد و تاریكى
بــر آنــان حاكــم نگــردد ،بــه خاطــر حــرص و طمــع و جمــع آوری مــال،
هیــچ آرام و قــرار نداشــتند .هم چنیــن ،زمیــن از تابــش همیشــگى آفتــاب
تفتیــده می شــد و تمــام جانــداران از حــرارت زیــاد نابــود می شــدند.
پــس خداونــد حكیــم چنــان تدبیــر اندیشــیده كــه زمانــى برآیــد و وقتــى
دیگــر پنهــان شــود تــا ماننــد چراغــى باشــد كــه اهــل خانــه بــراى كارى
بــر می افروزنــد و بــراى آرامــش خامــوش می گرداننــد».

[بخشــی از کتــاب توحیــد

مفضــل از جلــد دوم بحــار]

ََ
ُ ٌّ
ـك َیسـ َـب َ
حون»
همــه کــرات در حرکت انــد :عبــارت « َو كل یف فلـ ٍ

غوغــای علمــی عجیبــی میــان دانشــمندان بــه راه انداختــه و آنــان را بــه
اظهــار شــگفتی از ایــن تعبیــر علمــی نمــوده اســت .قــرآن قرن هــا پیــش
کــه مــردم هنــوز از کــروی بــودن زمیــن خبــر نداشــته و حرکــت تفــاوتســتاره و ســیاره و اجــرام فلکــی را نمی دانســتند -پــرده از ایــن حقیقــت
برداشــت کــه همــه اجــرام فلکــی -از جملــه مــاه و خورشــید -در فضــای
کهکشــان ها چــون اجــزاء معلــق در آب شــناورند؛ حقیقتــی کــه امــروزه
یافته هــای علمــی دانشــمندان نیــز آن را تصدیــق می کنــد.

آموزه ها:

 هــر علمــی می توانــد مــا را بــه خــدا نزدیــک کنــد .علــم اســامی ،علمــیاســت کــه بــه خداشناســی منجــر شــود؛ حتــی اگــر مــواد آن طبیعــت و
مــاده یــا غیــر آن باشــد.
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ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠ
نشــانهاى (دیگــر از عظمــت پــروردگار) بــراى آنــان اســت كــه مــا
فرزندانشــان را در كشــتی هایى پــر (از وســایل و بارهــا) حمــل كردیــم.
( )41و بــراى آن هــا مركب هــاى دیگــرى هماننــد آن آفریدیــم)42( .

واژگان:
َ

َ
حلنا :حمل کردیم.
َ
َ
ُذ ّر ّی ُ
تــم :فرزندانشــان ،نسلشــان( .چــون كــودكان از پــدر و مــادر ریزتــر
ِ
هســتندّ ،ذریــه نامیــده شــده اند).
ُ
الفلک :كشتی( .مفرد و جمع آن یكسان است).
َْ ْ
الش ُحو ن :پر و مملو.

توضیحات:
ایــن آیــات نیــز بــه برخــی آیــات و نشــانه های قــدرت و رحمــت پــروردگار
در زندگــی انســان ها اشــاره می کنــد .موضــوع ایــن آیــات خلقــت
کشــتی ها و چهارپایــان و به طــور کلــی مرکــب و وســیله حمــل و نقــل بــرای
انســان اســت.
شــگفتی های آفرینــش در دریــا :نشــانه دیگــر عظمــت پــروردگار ایــن
اســت کــه ذریــه بشــر را بــر روی کشــتی های انباشــته از کاال ســوار نمــوده
و از جایــی بــه جــای دیگــر نقــل می دهــد .آرى؛ ایــن خداســت كــه
تصــرف در دریاهــا را بــرای بشــر امکان پذیــر ســاخته اســت و آنــان را از
خطــر غرق شــدن نجــات می دهــد .برخــی مفســران ،مقصــود از کشــتی
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انباشــته در ایــن آیــه را کشــتی نــوح دانســته اند و مــراد از ّ
«ذریــه» را اجــداد
و پــدران بشــر دانســته اند.
خلقــت چهارپایــان :اگرچــه موضــوع آیــه  42عــام اســت و هرگونــه
مرکــب -اعــم از وســایل حمــل و نقــل مصنوعــی و طبیعــی -را شــامل مــی
شــود ،ولــی بیشــتر مفســران مصــداق بــارز آن را وســایل طبیعــی حمــل
و نقــل -یعنــی حیوانــات باربــر -دانســته اند؛ چــون در آیــات زیــادی

َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ
ـام مــا
ایــن دو کنــار هــم آمده انــد« :و جعــل لكــم ِمــن الفلـ ِ
ـك و ال نعـ ِ
َ َ
ت ْرك ُبــون» (زخــرف)12،

آموزه ها:
 نعمت هــای خداونــد بــه پدیده هــای طبیعــی محــدود نمی شــود.آنچــه مصنــوع بشــر اســت نیــز در حقیقــت ،نشــانه وجــود خالقــی
عظیــم و قدرتمنــد اســت کــه ایــن تــوان را بــه بشــر داده اســتَ « .و
ُْْ
ٌ
ـك» زیــرا بشــر نیــز بــا کشــف قوانیــن و دقایــق ریاضــی
َآیــة ِ ...ف الفلـ ِ
و طبیعــی موجــود در عالــم توانســته از عقــل خــدادادی خــود در مســیر
اختــراع اســتفاده کنــد .بــه همیــن خاطــر ،حتــی اگــر انســان روزی بتوانــد
از ســلول های بنیــادی بهــره گرفتــه و حیــوان یــا مخلوقــی هماننــد
مخلوقــات جهــان پــرورش دهــد ،بــاز هــم آن حیــوان مخلــوق خداســت،
چــون عقــل بشــری و قوانیــن طبیعــی و فیزیکــی بــرای پــرورش نطفــه و
ّ
بــه طــور کلــی عالــم علــی و معلولــی دســت پرورده خالــق یکتــا می باشــد.
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ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪ
و ا گـر بخواهیـم آن هـا را غرق مىكنیم بطورى كه نه فریادرسـى داشـته
باشـند و نه نجات داده شـوند! ()43

واژگان:
ََ

ِان نشأ :اگر بخواهیم.
ُْ ْ
َ
نغ ِرق ُهم (غ َرق :فرو رفتن در آب) :آن ها را غرق می کنیم.
َص ِر یــخ :فریــادرس ،نجــات دهنــده( .بــه معنــای فریــاد شــدید هــم آمــده
اســت).
َُ
ُینقذو ن (إنقاذ :نجات بخشیدن) :نجات نمی یابند.

توضیحات:

در ایــن آیــه بیــان می شــود کــه اگــر خداونــد نعمــت حمــل و نقــل بــا
کشــتی را از مــردم بگیــرد و آنــان را غــرق نمایــد ،هیــچ فریــادرس و
نجات دهنــده ا ی نخواهنــد یافــت ،ولــی در آیــه بعــد خداونــد تأ کیــد
می کنــد کــه تنهــا رحمــت اوســت کــه ســبب دوری از عــذاب خواهــد شــد و
ایــن فرصــت و مهلــت بــه کافــران همیشــگی نخواهــد بــود.
قــدرت خداونــد باالتــر از همــه قدرت هــای بشــری! شــکی نیســت
همان طــور کــه در ایــن آیــات بیــان شــده اســت بزرگ تریــن و مجهزتریــن
و علمی تریــن کشــتی ها نیــز مقهــور قــدرت خداونــد بــوده و توانایــی
رویارویــی بــا امــواج ســهمگین طوفــان یــا کوه هــای یخــی و ماننــد آن
را ندارنــد .بنابرایــن بــه مــدد رحمــت و فضــل خداســت کــه بشــر از ایــن
امکانــات اســتفاده مــی کنــد .ایــن مســأله در تکنولوژی هــای روز دنیــا
در زمینه هــای مختلــف دیگــر ماننــد ســاخت برج هــای ضــد زلزلــه و
ســازه های مســتحکم و یــا هواپیماهــا و  ...نیــز صــادق اســت.
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ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
مگـر اینكـه رحمـت مـا شـامل حـال آنان شـود ،و تـا زمان ّ
معینـى از این
زندگـى بهـره گیرند! ()44

واژگان:
ً

َمتاعا :بهره ،استفاده.
حی :مدت معین.
نٍ

توضیحات:

منظــور از اجــل معیــن :منظــور از زمــان معینــی کــه در آیــه  44از آن یــاد
شــده ،یــا روز مــرگ کافــران و یــا روز قیامــت اســت.

آموزه ها:

َ ًَْ َ
 هرگز نجات خود را در سایهى عوامل ّحة ِم ّنا»
مادى نپنداریم« .ر

 علــم بشــر -هــر قــدر هــم کــه پیشــرفت کنــد -مقهــور قــدرت الیــزالخداونــد اســت .برخــی تصــور می کننــد دیــن زاییــده جهــل انسان هاســت
و انســان های گذشــته چــون علــت واقعــی پدیده هــا و راه مقابلــه بــا آن
را نمی دانســتند ،بــه قدرتــی مافــوق و برتــر ایمــان می آوردنــد تــا آنــان را
نجــات دهــد .بــه همیــن خاطــر ،اکنــون کــه بشــر بــه دنبــال کشــف علمــی
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
نمی داننــد کــه بشــر پیشــرفته امــروزی هنــوز حتــی علــت ســاده ترین
بالهــا ماننــد زلزلــه و رانــش زمیــن و ســونامی و بیمــاری هــای العــاج
چــون ســرطان و  ...را نشــناخته و بــر فــرض شــناخت ،تــوان مقابلــه بــا
آن را نــدارد.
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ﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽ
و هــر گاه بــه آنهــا گفتــه شــود« :از آنچــه پیــش رو و پشــت ســر شماســت
[از عذابهــاى الهــى] بترســید تــا مشــمول رحمــت الهــى شــوید!» (اعتنــا
نمىكننــد))45( .

واژگان:
َ

قیل :گفته می شود.

َ

ُ

َ َ ُ

ما َب نَ
ی ایدیكم َو ما خلفكم :آن چه پیش رو و پشت سر شماست.
َ َّ
ل َعل :شاید.
ُت َ
رح َ
ون :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.
مضمــون آیــه اول ایــن اســت کــه وقتــی مشــرکان بــه تقــوای از خداونــد
ســفارش می شــوند ،اعــراض می کننــد .در متــن آیــه فقــط جملــه شــرط
آمــده و جــواب آن از قرایــن معلــوم می گــردد.
َ َ َ ُ
ــیَ
یدیكــم َو مــا َخ َلف ُكــم» :در بیــان مقصــود از « َب ْ ن
َمــراد از «مــا بیــن ا
ََْ ُ
ُ
أ ْی ِدیكــم» و «مــا خلفكــم» ،تفســیرهای فراوانــی گفتــه شــده اســت .از
امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده اســت کــه مــراد از اولــی ،گناهــان و مقصــود از
دومــی ،عقوبــت و مجــازات در آخــرت اســت.

آموزه ها:

[مجمع البیــان]

 تقوا ،رمز دریافت رحمت الهى استَّ « .ات ُقوا َ ...ل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُح َ
ون»
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ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ
و هیــچ آی ـهاى از آیــات پروردگارشــان بــراى آنهــا نمىآیــد؛ مگــر اینكــه از
آن روىگــردان مــى شــوند)46( .

واژگان:

ُمعر نَ
ضی :اعراض کنندگان ،کسانی که روی برگرداندند.
ِ

توضیحات:

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

آموزه ها:

 خداونــد بــرای هدایــت انســان ها از تمــام راه هــا و نشــانه ها واردمی شــود ،ولــی آنــان روی برمی گرداننــد.
 پــس از ذکــر نعمت هــای الهــی خداونــد از ناسپاســی کافــران ورویگردانــی آنــان گالیــه می کنــد .ایــن مطلــب نشــان دهنده آن اســت کــه
انســان بایــد بــه هدفــدار بــودن نعمت هــای جهــان بیندیشــد و غــرض از
خلقــت آن را بدانــد .آری:

جهـان را نـه بـر ُ
بیهـده كـردهاند * تــو را َنز پـی بــازی آوردهانـد
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ﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ
و هنگامـى كـه بـه آنـان گفتـه شـود« :از آنچـه خـدا بـه شـما روزى كـرده
انفـاق كنیـد!» ،كافـران بـه مؤمنـان مىگوینـد« :آیـا مـا كسـى را اطعـام
كنیـم كـه ا گـر خـدا مىخواسـت او را اطعام مىكرد؟! (پس خدا خواسـته
اسـت او گرسـنه باشـد) ،شـما فقـط در گمراهـى آشـكارید»! ()47

واژگان:
َ

ا ِنفقوا :انفاق کنید.
ََ ُ
َر زقك ُم :به شما روزی داد.
َُ
طع ُم :آیا ما اطعام کنیم؟ سیر کنیم؟
ان ِ

توضیحات:

ایــن آیــه بــه یکــی از مــوارد ناسپاســی و رویگردانــی مشــرکان از نعمت های
خداونــد اشــاره می کنــد کــه در آیــات گذشــته بیــان شــده بود.
توجیــه مســتکبران بــرای عــدم انفــاق :یکــی از اصــول برنامــه دعــوت
همــه ادیــان ،ســفارش بــه دســت گیری اغنیــاء از فقــرا و انفــاق بــه آنــان
اســت .مســتکبران و کفــار نیــز همــواره در برابــر ایــن دســتور عکس العمــل
نشــان داده و آن را نپذیرفته انــد .آنــان در توجیــه عــدم انفــاق خویــش،
دســت بــه توجیهــات بی اســاس زده و می گفتنــد :اگــر خــدا می خواســت،
می توانســت بــه ایــن نیازمنــدان بیشــتر روزی دهــد .بنابرایــن ،نیــازی
نیســت کــه مــا بــه آنــان کمــک کنیــم .ایــن منطــق باطــل همــواره از ســوی
توانگــران جامعــه وجــود داشــته اســت .آنــان موفقیــت خــود را حاصــل كار
و كوشــش شــخصی خــود دانســته و فقــر و بینوایــى دیگــران را از جانــب
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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
مهمــی در جمــع آوری ایــن امــوال می داننــد و بــه کنایــه می گوینــد:
«دیگــران هــم اگــر می تواننــد ماننــد مــا تــاش کننــد و پــول دربیاورنــد».
از این گونــه جمــات معلــوم می شــود منطــق آنــان شــبیه منطــق ُ قــارون
بــود کــه بــرای توجیــه انفاق نکــردن خــود می گفــت« :قـ َـال إ َّنــا أ ُ
وتیتـ ُـه
ِ
ْ
َ
عــى ِعلـ ٍـم ِع ْنــدی» (قصــص )78،یعنــی ایــن امــوال را خــدا به خاطــر
تــاش و اســتحقاق مــن بــه مــن داده اســت .معلــوم اســت کــه ایــن منطق
باطــل اســت؛ زیــرا خداونــد رزق و روزی را بــر اثــر شایســتگی افــراد تقســیم
نمی کنــد؛ بلکــه بــرای امتحــان و آزمایــش آنــان ،بــرای گروهــی گشــایش
در روزی و بــرای عــده ای تنگــی در روزی در نظــر می گیــرد و هــر دو گــروه
بایــد بــه وظیفــه خــود عمــل کننــد.

آموزه ها:

 ّچــه داریــم رزق الهــى اســت نــه ملــك مــا»
توجــه بــه ایــن كــه «آن
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
بخشــش را آســان مىكنــد« .أن ِفقــوا ِ ّمــا َر زقكـ ُـم اهَّللُ»
 كار انســان بــه جائــى مىرســد كـ َـه كفــر و بخــل را راه درســت و ایمــان وْ ْ ُ َّ
َ
ُ
انفــاق را انحــراف مىشــمرد« .إن أنـ ْ
ـ�»
ـال م ِبـ نٍ
ـم ِإل ِف ضـ ٍ
ِ
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ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ
ﮩﮪ
آنهــا مىگوینــد« :ا گــر راســت مىگوییــد ،ایــن وعــده (قیامــت) كــى
خواهــد بــود؟! ()48

واژگان:

َمیت :کی؟ چه وقت؟

توضیحات:

در ایــن آیــات بــه موضــوع معــاد و دالیــل واهــی منکــران آن پرداختــه
می شــود.
تمســخر معــاد از ســوی مجرمــان :در ایــن آیــه از زبــان کافــران ،ســخنی
مطــرح می شــود کــه بــه مؤمنــان خطــاب می کننــد :اگــر قیامتــی وجــود
دارد ،پــس زمــان آن را بگوییــد.
ایــن جملــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه آنــان بــه دنبــال زمــان قیامــت بودند
تــا خــود را اصــاح کننــد؛ بلکــه قصــد آنــان از ایــن گونــه ســخن گفتن
بــه ســخره گرفتــن وقــوع قیامــت بــود .مشــابه ایــن ســخن را اقــوام
هالک شــده پیشــین نیــز زیــاد بــر زبــان آورده و بــه پیامبــران می گفتنــد:
َْ
ْ ُ ْ َ َ َّ
َ
ـ�» (اعــراف)70،
الص ِادقـ ن 
«فأ ِتنــا ِبــا ت ِع ُدنــا ِإن كنــت ِمــن
گفتنــی اســت در آيــات متعـ ّـدد آمــده کــه زمــان قيامــت را جــز خداونــد،
احــدى نمىدانــد و ايــن از حكمتهــاى الهــى اســت تــا انســان هميشــه
در حــال آمــاده بــاش بــه ســر بــرد ،عــاوه بــر ايــن ،ندانســتن جزئيــات،
مانــع ايمــان بــه كليــات نيســت.
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ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔ

ّ
(امـا) جـز ایـن انتظـار نمىكشـند كـه یـك صیحـه عظیـم (آسـمانى) آنهـا
را فرا گیـرد ،در حالـى كـه مشـغول جـدال (در امـور دنیـا) هسـتند)49( .

واژگان:

َ
مای ُنظ َ
رون :نمی بینند.
َص َ
یحة :فریاد بلند.
َ
�خ ّ
اختصــام :دشــمنی کــردن و
َی ِ ِص ُمــون (خصــم :دشــمنی کــردن؛ ِ

کشــمکش میــان دو طــرف) :بــا هــم مخاصمــه و دشــمنی مینماینــد.
(در اصــل «یختصمــون» اســت ،طبــق قاعــده اعــال ،تــاء بــه صــاد مبــدل
و در آن ادغــام شــده اســت).

توضیحات:

پاســخ قاطــع خداونــد :خداونــد در پاســخ ســخن واهــی کافــران،
آنــان را تهدیــد می کنــد کــه وقــوع قیامــت بســیار دفعــى و آنــى خواهــد
بــود و هیچ گونــه قابــل پیش بینــى نیســت .آنــان در حقیقــت ،انتظــار
صیحــهاى کوتــاه را می کشــند کــه وقتــى ایشــان را بگیــرد ،دیگــر راه
گریــز و نجاتــى برایشــان نمىگــذارد؛ در حالــی کــه هنــوز بــه مجادلــه و
مســخره گرفتن معــاد مشــغولند.

آموزه ها:
 اگر ّسد سکندر پیش گیری* ز وقت خود نه پس نه پیش میری

71 71

ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜ

(چنــان غافلگیــر مىشــوند كــه ّ
حتــى) نمىتواننــد ّ
وصیتــى كننــد یــا بــه
ســوى خانــواده خــود بازگردنــد! ()50

واژگان:

الی َ
َف َ
َ
طیعون :پس نمی توانند.
ست
َ
ت ْو ِص َیة :سفارش و دستور ،وصیت.

توضیحات:

هنگامــی کــه عــذاب ناگهانــی خداونــد کافــران را در برگیــرد ،دیگــر هیــچ
ســفارش و توصیــه ای پذیرفتــه نیســت و راه بازگشــت نیــز بــه کلــی بســته
خواهــد بــود.

آموزه ها:

َ -وابســتگىها و دلبســتگىها در قیامــت ،گسســته مىشــودَ « .و ال ِإىل
أ ْه ِلهـ ْـم َی ْرج ُعـ َ
ـون» و انســان کافــر تمــام داشــته هایش را پــوچ می بینــد
ِ
ِ

و بــه یکبــاره تمــام ثــروت و قــدرت و شــهرت و همــه تعلقــات دنیــوی اش
را تــرک مــی کنــد:
مــن گرفتــم کــه قمــار از همــه عالــم بــردی * دســت آخــر همــه را باختــه
میبایــد رفــت.
 اگرچــه بایــد پاســخ شــبهات را داد ،ولــی در مقابــل طعنه هــا و کنایه هــابایــد صبــر کــرد تــا خداونــد خــودش پاســخ یاوه گویــان را بدهــد.
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ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧ

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

واژگان:
ُ َ

ن ِفخ :دمیده شد( .نفخ صور :دمیده شدن در شیپور)
ّ
الصــور :شــیپور .ایــن لفــظ ده بــار در قــرآن آمــده کــه همگــی دربــاره
قیامــت اســت و بــه ماجــرای «نفــخ صــور» اول و دوم (یعنــی مــردن
انســان ها پیــش از وقــوع قیامــت و ســپس دوباره زنــده شــدن آن هــا
بــرای حسابرســی) اشــاره دارد.
َ
ف ِاذا :پس ناگهان.
َ
ْ
َ
ال ْجداث (جمع َج َدث) :قبرها.
َ ُ
نســلو ن :بــه ســرعت خــارج می شــوند( .نســل بــه معنــای جداشــدن و
ی ِ
خــروج از چیــزی اســت و بــه فرزنــد ،نســل گفتــه می شــود؛ زیــرا از انســان
جــدا و خــارج می شــود .در آیــه بــه معنــای خــروج ســریع اســت).

توضیحات:

مــراد از «نفــخ صــور» :در آیــات قبــل ،از مــرگ یکبــاره انســان ها و وقــوع
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
دوم اســت کــه در آن همــه موجــودات دوبــاره زنــده شــده و قیامــت برپــا
می شــود.

آموزه ها:

 حركــت شــتابان ،نشــانه اضطــراب و ســرگردانی کافــران در قیامــتاســتَ « .ی ْن ِسـ ُـل َ
ون»
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ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵﯶ

مىگویند« :اى واى بر ما! چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟!
(آرى) این همان اسـت كه خداوند رحمان وعده داده ،و فرسـتادگان
(او) راست گفتند!» ()52

واژگان:
َ

َ
یاو یلنا :حرف حسرت به معنای «ای وای بر ما».
َ
َم ْرق ِدنا ُ(رقود :خوابیدن) :مضجع و خوابگاه ما ،قبر ما.

توضیحات:

حســرت کافــران :هنگامــی کــه منکــران معــاد از قبــر برانگیختــه
می شــوند ،بــا لحنــی آمیختــه بــا تعجــب و وحشــت ،مــی گوینــد« :چــه
کســی مــا را از خوابگاهمــان برانگیخــت؟» ســپس بــه یادشــان می آیــد کــه
در دنیــا اهــل دیــن و پیامبــران آنــان را از روز قیامــت آ گاه کــرده بودنــد،
بنابرایــن خــود جــواب خویــش را داده و می گوینــد« :آری؛ ایــن وعــده
خداونــد اســت و پیامبــران راســت می گفتنــد ».البتــه بنــا بــر یــک احتمــال
تفســیری دیگــر ،جملــه «هــذا مــا َو َعـ َـد َّالر ْحمـ ُـن َو َصـ َـد َق ْال ُم ْر َسـ ُـل َ
ون» ،كالم
فرشــتگان بــه کافــران اس ـت.

آموزه ها:

 معــاد جســمانى اســت و بدنهــا از همیــن قبرهــا خــارج مىشــوند.َْ
َ
َ
ـداث َ ...ی ْن ِسـ ُـل َ
ون َ ...ب َعثنــا ِمـ ْـن َم ْرق ِدنــا»
« ِمـ َـن ال ْجـ ِ
َ
ّ
 قیامت ،روز حسرت كفار است« .یا َو ْیلنا» کســانی کــه در دنیــا بــا تمســخر می گفتنــدَ « :و َمــا َّالرمحــن؛ رحمــان
کیســت؟» (فرقــان )60،در آخــرت بــا بــه کار بــردن همــان اســم « َّ
الرمحــن»
بــرای تخفیــف عــذاب خــود مــدد می جوینــد.
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ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
صیحــه واحــدى بیــش نیســت( ،فریــادى عظیــم برمىخیــزد) نا گهــان
همگــى نــزد مــا احضــار مىشــوند! ()53

واژگان:
َ

ِان کانت :نیست مگر.
ََ
لدینا :نزد ما.
َ
حمض ُر و ن :حاضر شدگان.

توضیحات:

در ایــن آیــه و آیــه بعــد ابتــدا از وقــوع ســریع نفخــه دوم و زنــده شــدن
انســان ها در یــک چشــم بــه هــم زدن ســخن گفتــه شــده و ســپس بــه
برپایــی دادگاه عــدل الهــی و حسابرســی دقیــق اعمــال انســان هــا اشــاره
شــده اســت.
برپایــی ســریع محشــر :در آیــه  49و در پاســخ منکــران معــاد از وقــوع
صیحــه آســمانی بــرای مــرگ انســان ها خبــر داده بــود .در ایــن آیــه ،بیــان
می کنــد کــه صیحــه دوم نیــز کــه بــرای زنده کــردن مــردگان اســت ،بــه
ســرعت انجــام می شــود.

آموزه ها:

 قیامــت بســیار ســریع برپــا می شــود( .تعبيــر بــه «صيحــة» (يــك فريــاد)و تاكيــد آن بــا «واحــدة» و ســپس تعبيــر بــه«اذا» كــه در ايــن گونــه مــوارد
َ
وقــوع ناگهانــى چيــزى را خبــر مىدهــد ،و تعبيــر بــه « ُهـ ْـم َ ِجيـ ٌـع ل َد ْينــا
ُ ْم َضـ ُـر َ
ون» بــه صــورت جملــه اســميه همگــى دليــل بــر وقــوع ســريع ايــن
مقطــع از رســتاخيز اســت).
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ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ
ﰋﰌﰍ
(و بـه آنهـا گفتـه مىشـود ):امـروز به هیچ كس ّ
ذرهاى سـتم نمىشـود،
و جـز آنچـه را عمـل مىكردیـد جزا داده نمىشـوید! ()54

واژگان:
َ

ف َ
الیوم :پس امروز.
ُ
َ
َ
التز ون :جزا داده نمی شوید.
ج

توضیحات:

تجســم اعمــال :پــس از بیــان چگونگــی وقــوع قیامــت ،از ایــن آیــه
بــه بعــد ،بــه کیفیــت حسابرســی انســان ها در آن روز اشــاره شــده و در
ابتــدا بــر نفــی ظلــم و رعایــت عدالــت در آن روز تأ کیــد می نمایــد .یکــی
از مظاهــر عــدل الهــی در روز قیامــت« ،تجســم اعمــال» اســت .تجســم
اعمــال یعنــی هــر كــردارى كــه انســان انجــام مى دهــد ،یــك صــورت
دنیــوى دارد كــه مــا آن را مشــاهده مى كنیــم و یــك صــورت اخــروى
دارد كــه هم اكنــون در دل و نهــاد عمــل نهفتــه اســت و روز رســتاخیز
مى كنــد و باعــث لــذت یــا آزار و انــدوه
بــا واقعیــت ملکوتــی خــود جلــوه
َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ُ
ـم ت ْع َملــون؛ جــزاى شــما
فــرد مى گــردد .عبــارت «و ل جتــز و ن ِإل مــا كنـ
چیــزى نیســت؛ جــز آنچــه عمــل کرده ایــد» نیــز بیانگــر ّ
تجســم اعمــال
در قیامــت اســت .زیــرا كیفــر یــا پــاداش انســان ها را خــود اعمــال آنــان
دانســته اســت؛ نــه در مقابــل و بــه خاطــر اعمــال آن هــا .همان گونــه کــه
مولــوی ســروده اســت« :ایــن جهــان کــوه اســت و فعــل مــا نــدا * ســوی مــا
آیــد نداهــا را صــدا».

آموزه ها:

 خداونــد عــادل اســت و قیامــت روز ظهــور و جلــوه عــدل الهــى اســت.َ ْ
ُْ َ َْ
«فال َیـ ْـو َم ال تظلـ ُـم نفـ ٌـس»
 گنــاه همیــن اآلن هــم زشــت و تلــخ و بدبــو اســت و اگــر حقیقــت آن رامی دانســتیم ،هرگــز بــه ظاهــر فریبنــده آن توجــه نمی کردیــم.
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ
بهشتیان ،امروز به نعمت هاى خدا مشغول و مسرورند)55( .

واژگان:
ُ ُ

شغ ٍل :کار و مشغولیت.
َ ُ
فاکهــه (میــوه و هــر چیــز
فا ِكهــون :متنعــم و آســوده خاطر ،کســی کــه ِ
لذیــذ و خوشــایند) در اختیــار اوســت.

توضیحات:

در آیــات پیشــین بــه وقــوع حتمــی قیامــت و برگــزاری دادگاه عــدل الهــی
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.
حــال بهشــتیان در قیامــت :خداونــد در بســیاری از آیــات قــرآن بــه
مقایســه حــال بهشــتیان و دوزخیــان پرداختــه تــا انســان ها از رهگــذر
مقایســه ایــن دو گــروه ،فرجــام و عاقبــت هــر دو مســیر را دیــده و در
مقصــد نهایــی اعمــال خــود تفکــر کننــد .برخــی نعمت هــای بهشــتیان،
نعمت هــای ظاهــری و برخــی نعمت هــا ،روحــی و معنــوی اســت و قــرآن
هــر دو نــوع نعمــت را ذکــر کــرده و حتــی در برخــی مــوارد آن را تفصیــل
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:

 نعمت هــای بهشــتی به قــدری لذت بخــش و مفــرح هســتند کــه تمــامتوجــه بهشــتیان را بــه خــود مشــغول ســاخته و آنــان را از هــر غــم و انــدوه
و دغدغــه دیگــر بــه دور می ســازد« .یف ُشـ ُـغل فا ِكهـ َ
ـون»
ٍ
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ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ
آن هــا و همسرانشــان در ســایههاى (قصرهــا و درختــان بهشــتى) بــر
تخت هــا تكیــه زدهانــد)56( .

واژگان:
َ

ِظل ٍل (جمع ِظل) :سایه ها.
َ
َ
االرا ِئک (جمع اریکة) :تخت های مزین.
َ ُ
َ
ُم ّت ِكو ن ُ(م َتکأ :چیزی که به آن تکیه می دهند) :تکیه دهندگان.

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

آموزه ها:

 معــاد جســمانی اســت و بهشــتیان لــذات جســمانی نیــز دارنــدُ « .هــم َوَ َ َ
َ ُُ
ـك ُم َّت ِكئـ َ
ـون»
ـال عــی االرا ِئـ ِ
ازواجهــم یف ِظـ ٍ
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ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ

ّ
بـراى آنهـا در بهشـت میـوه بسـیار لذتبخشـى اسـت ،و هـر چـه
بخواهنـد در اختیـار آنـان خواهـد بـود! ()57

واژگان:

فا ِک َهة :میوه.
َّ
َیدعون :طلب می کنند ،می خواهند.

توضیحات:

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

آموزه ها:

ّ
 شایســته نیســت کــه لــذات انــدک و زودگــذر دنیــوی را بــر لــذات پایــدارو وصف ناشــدنی بهشــت ترجیــح دهیــم .خداونــد در قــرآن دربــاره نعمــت
بهشــتیان مــی فرمایــد « :و در آن (بهشــت) آنچــه دل هــا مىخواهــد و
چشــم ها از آن لــذت مىبــرد ،موجــود اس ـت» (زخــرف)71،
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ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
بــر آنهــا ســام (و درود الهــى) اســت؛ ایــن ســخنى اســت از ســوى
پــروردگارى مهربــان! ()58

واژگان:

َســام :درود و تحیــت (در اصــل بــه معنــای کنــار بــودن از هــر عیــب و
آفــت اســت .منظــور از ســام بنــدگان بــه یکدیگــر نیــز آرزوی دوری آنــان
از آفــت و نقــص اســت).

توضیحات:

امــا از همــه نعمتهــای بهشــتی باالتــر ،ایــن اســت کــه آنــان مفتخــر
بــه خطــاب «ســام» و درود بالواســطه از ســوی پــروردگار مهربــان خــود
میشــوند؛ ســامی کــه عظمــت آن را نمیتــوان وصــف نمــود و بیواســطه
و مســتقیم از روزنــه رحمــت خــاص پــروردگار نصیبشــان میگــردد.
مواهــب معنــوی پــروردگار :مهم تــر از نعمت هــای مــادی و لــذات
جســمانی در بهشــت ،لذت هــای روحانــی و مواهــب معنــوی پــروردگار
بــه بهشــتیان اســت .رضایــت پــروردگار و خطــاب کریمانــه و رحیمانــه
او بــه اهــل بهشــت و امنیــت و صفایــی کــه اهــل ّ
جنــت هــر لحظــه از
ســوی یکدیگــر و فرشــتگان و  ...دریافــت می کننــد ،فــرح و شــادی آنــان
را دوچنــدان می ســازد .توضیــح آنکــه بســیاری از خوشــی های دنیــا
آمیختــه بــه نوعــی اضطــراب و نگرانــی ناشــی از تمــام شــدن خوشــی
اســت ،ولــی بهشــتیان همــواره آســوده خاطــر هســتند کــه تــا ابــد از مواهــب
و عطایــای خداونــد بهره منــد خواهنــد بــود.

آموزه ها:

 در بهشــت از هــر ســو ســام اســت .فرشــتگان ســام مىكننــد( .رعــد، )24اهــل بهشــت نیــز بــه یكدیگــر ســام مىكننــد( .یونــس )10 ،و از
َ ٌ َ ً
ـام قـ ْـول ِمـ ْـن َر ٍّب
همــه مهم تــر ،خــدا بــه آنــان ســام مىكنــد« :سـ
َر ِحـ ٍـم»
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ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ
(و به آنها مىگویند ):جدا شوید امروز اى گنهكاران! ()59

واژگان:

ُ
جرمون :گناه کاران.
امل ِ
ُ

ْام َتاز وا (تمییز :جدا کردن) :جدا شوید.

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
روزشــان اشــاره می کنــد؛ روزی کــه بــه آنــان خطــاب می شــود صــف خــود
را از مؤمنــان جــدا ســاخته و در چهــره اصلــی خــود ظاهــر شــوند.
روز جدایــی مؤمنــان و گنــاه کاران :یکــی از نام هــای روز قیامــت
َ َ َ
ــوم الفصــل» اســت کــه در آیــات زیــادی بــه آن اشــاره شــده اســت.
«ی
(دخــان /40،مرســات 14 ،و  38و  )...در این جــا نیــز خداونــد از خطاب
خــود بــه مجرمــان بــرای جداشــدن از صــف مؤمنــان ســخن می گویــد.
ایــن َهمــان وعــده ای بــود کــه خداونــد در دنیــا بــه همــگان داده بــود
َ ُ َّ
ُ
َّ
ال ْف ِسـ ِـد َ
ـات َك ْ ُ
ین ِف
کــه« :أ ْ َم جْن َعــل ال ِذیـ َـن َآم ُنــوا َو َع ِملــوا
الص ِالـ ِ
َ
ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ نَ َ ْ ُ َ
ْال ْ
ـ� كالف ّجــار؛ آیــا كســانى را كــه ایمــان آورده و
ض أم جنعــل الت ِقـ
ر
ِ
عمــل صالــح انجــام دادهانــد ،هم چــون مفســدان در زمیــن قــرار دهیــم؟
یــا پرهیــزگاران را هم طــراز بــدكاران [قــرار می دهیــم]؟!» (صــاد)28،
شــاید هیــچ عذابــی باالتــر از ایــن نباشــد کــه انســان مجبــور شــود تــا صــف
خــود را از کســانی کــه یــک عمــر خــودش را شــبیه آنــان می دانســت ،جــدا
ســاخته و در مقابــل دیــد همــگان شــرمنده گــردد.

آموزه ها:

 قيامــت روز فيصلــه و جدايــى مؤمنــان و کافــران اســتَ « .و ْامتـ ُـاز وا
ْ
ال َيـ ْـو َم»
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ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
آیا با شـما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شـیطان را نپرسـتید ،كه او
براى شـما دشمن آشـكارى است؟! ()60

واژگان:
ََ َ

ال ا َ
عهد :آیا عهد نبستم.

توضیحات:

در ایــن آیــه ،خداونــد مجرمــان را مالمــت نمــوده و بــه آنــان خطــاب
می کنــد« :آیــا بــا شــما عهــد نکــردم کــه از شــیطان پیــروی نکنیــد؛ چراکــه
دشــمن آشــکار شماســت».
مــراد از عهــد بــا شــیطان و عبــادت وی :مــراد از ایــن عهــد ،همــان
پیمــان فطــری الهــی اســت کــه بــا دعــوت انبیــاء و تأ کیــد بــر آن محکــم
نیــز شــد .مقصــود از عبــادت شــیطان ،همــان اطاعــت اوســت؛ زیــرا نشــانه
پرســتش یــک فــرد ،اطاعــت و پیــروی از دســتورات اوســت و کســی کــه
حقیقــت او را عبــادت نمــوده
از وسوســه های شــیطان پیــروی نمایــد ،در
ََ
َ ْ َ ْ َ
َ َ
اطـ ٍـق فق ْــد
ن
ل
إ
ـی
ـ
غ
ص
أ
ـن
اســت .امــام جــواد؟ع؟ می فرمایــد« :مـ
ِ
ِ
َ َ
ع َبــد ُه؛ کســی کــه بــه ســخن دیگــری گــوش داده [و از آن پیــروی کنــد]
در حقیقــت او را عبــادت کــرده اســت».

آموزه ها:

 خداونــد حجت هــای خــود بــر بنــدگان را تمــام کــرده اســت :حجــتباطنــی (عقــل) و حجــت ظاهــری (وحــی) .بــه همیــن دلیــل ،در روز
قیامــت احتجــاج کــرده و همــه مجرمــان را مؤاخــذه می کنــد کــه چــرا بــه
پیمــان فطــری و دینــی خــود عمــل نکردنــد؟ و آنــان نیــز پاســخی درخــور
ندارنــد.
 شــیطان پــدر شــما را فریــب داد و شــما فرزنــدان كســى هســتید كــهَّ
َ ُ
َ
اطاعــت شــیطان كــرد« .یــا َبـ ِـی آد َم  ...ال ت ْع ُبــدوا الشـ ْـیطان»
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ﮃ ﮄﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
و اینكه مرا بپرستید كه راه مستقیم این است؟! ()61

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

توضیحات:

ایــن آیــات ادامــه خطــاب خداونــد بــا مجرمــان اســت .خداونــد در ابتــدا
آنــان را توبیــخ نمــود کــه چــرا بــه عهــد خــود پایبنــد نبوده انــد .ایــن عهــد
شــامل چنــد بخــش بــود کــه بخــش اول ،پیــروی نکــردن از شــیطان و
بخــش دوم ،عبــادت پــروردگار می باشــد.
توحیــد در عبــادت و اطاعــت :همان گونــه کــه گفتیــم ،مفــاد پیمــان
خداونــد بــا بنــدگان «توحیــد در عبــادت و اطاعــت» بــود؛ به ایــن معنــا کــه
آنــان فقــط خداونــد را پرســتش کــرده و فقــط از او اطاعــت کننــد و ایــن
معنــای دقیــق پیمــودن «صــراط مســتقیم» اســت.

آموزه ها:
َ

آیـیـــنه شو جمــال پـــری طلعتــان طـــلب

َ ُ

جاروب کن خانه را سپس میهمان طلب

َ

َّ

عبدوا الشیط َ
ـان» سپس « َو ان ُ
اول «ان ال ت ُ
اعبدوین»
ِ
  -صــراط مســتقیم یکــی اســت و آن در پرتــو اطاعــت از خداونــد حاصــلمی شــود .اعتقــاد بــه «پلورالیــزم :تکثرگرایــی دینــی» و اینکــه همــه اهــل
نجــات و ّ
حــق هســتند ،بــا آموزه هــای قــرآن ســازگار نیســت« .هــذا
صـ ٌ
ـراط ُمسـ َـت ٌ
قمی»
ِ
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ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ
او گروه زیادى از شما را گمراه كرد ،آیا اندیشه نكردید؟! ()62

َواژگان:
َ َّ

أضل (ضالل :گمراهی) :گمراه ساخت .
ًّ
ِج ِبــا :در اینجــا بــه معنــای جماعــت و گــروه اســت( .بــه معنــای فطــرت
و سرشــتی کــه انســان بــر آن خلــق شــده اســت ،نیــز می آیــد).

توضیحات:

دشــمن قســم خورده! در سرتاســر قــرآن کریــم هشــدارهای خداونــد
نســبت بــه دشــمنی شــیطان بــا انســان هویداســت .شــیطان در همــان
ابتــدای خلقــت انســان -به واســطه حســدورزی و غــرور و تکبــرش-
از ســجده بــه آدم؟ع؟ ســرباز زد و پــس از آنکــه خداونــد او را از مقــام
َ
عرشــی اش بیــرون ســاختَ ،علــم دشــمنی بــا انســان را برافراشــت و بــه
ذات اقــدس الهــی و عــزت بی پایــان او ســوگند خــورد کــه نســل آدم را از
راه راســت منحــرف کــرده و گمــراه می کنــد« :صــاد /82،اعــراف/16،
اســراء 62،و  .»...شــاید در نــگاه اول ،ایــن تهدیــد از ســوی شــیطان
بــرای مــا بی اهمیــت باشــد ،امــا وقتــی کــه بدانیــم او چــه قــدرت و
شــناختی از انســان دارد و بــه همــراه خیــل ســپاهیان و لشــگرش چــه راه
هایــی بــرای فریــب مــا در نظــر گرفتــه ،بیــم و هــراس سراســر وجــود مــا را
خواهــد گرفــت .کافــی اســت مختصــر تأملــی در آیــات مربــوط بــه شــیطان
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
کــرده کــه بــرای درامــان مانــدن از تیرهــای نامرئــی شــیطان بــه پنــاه گاه
َ
امــن او رفتــه و بــه َ قدرتــی مافــوق قــدرت شــیطان متوســل شــوندَ « :و ِإ ّمــا
ْ
َ ٌ َ
َ ْ َ َ َّ َ َ ّ ْ
طان نـ ْـزغ ف ْاسـ َـت ِعذ ِبــاهَّلل» (اعــراف)200،
ینزغنــك ِمــن الشــی ِ
آیــا نبایــد در دشــمنی شــیطان و راه هــای نفــوذ او اندیشــه کــرد؟! آیــا
شایســته اســت کــه دشــمنی این چنیــن ماهــر و کاربلــد را آزاد گذاشــته و از
َ
َََ َ
عقلــون»
خطــر او نهراســیم؟! «افلــم تكونــوا ت ِ
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

ایـن همـان دوزخـى اسـت كـه به شـما وعـده داده مىشـد! ( )63امروز
بـه خاطـر كفـرى كه داشـتید وارد آن شـوید! ()64

واژگان:
َ

توعدون :وعده داده می شود.
ْ َ َ
اصل ْوها :وارد آن شوید ،همراه آن گردید.

توضیحات:

ســام و درود در مقابــل لعــن و نفریــن :در آیــات گذشــته گفتیــم کــه
مهــم تریــن نعمــت بهشــتیان ایــن اســت کــه پروردگارشــان پیوســته
آنــان را بــا تکریــم خطــاب کــرده و ســخنی سراســر رحمــت و خیرخواهــی
َ ٌ َ ً
بــه آنــان می گویــد« :سـ
ـام قـ ْـول ِمـ ْـن َر ٍّب َر ِحـ ٍـم» در ایــن آیــات حالــت
مقابــل آن بــرای اهــل دوزخ ذکــر می شــود .آنــان -کــه خــود رنــج
عــذاب را می چشــند -عذابــی دیگــر بــر آنــان افــزوده می گــردد و آن
خطاب هــای اهانت آمیــز از ســوی پــروردگار و فرشــتگان اســت .برخــی
َ ْ ُ
از ایــن خطاب هــا در قــرآن این گونــه اســت« :قــال اخ َســؤا فهیــا َو ال
ُ َّ
تك ِل ُمــو ن؛ [خداونــد بــه اهــل دوزخ می گویــد] ذلیالنــه در آنجــا ســاكت و
ُ ْ َّ َ
َدور گردیــد و هرگــز بــا مــن ســخن نگوییــد( ».مؤمنــون« )108 ،ذق ِإنــك
ْ َ ْ
ْ َ
ـت ال َع ِز یـ ُـز الكـ ِـر می؛ [فرشــتگان بــا تمســخر بــه دوزخیــان می گوینــد:
أنـ
عــذاب خداونــد را] بچــش كــه تــو همــان انســان قدرت منــد و گرامــى
هســتى!» (دخــان )49،جالــب آنکــه اهــل دوزخ بــه یکدیگــر نیــز رحــم
ُ َّ
ََ
ُنمی کننــد و ُپیوســته همدیگــر را لعــن و نفریــن می کننــد« :كلمــا َدخلـ ْـت
َّ ٌ َ َ َ ْ ْ
ـت أخ َتــا؛ هــر زمــان كــه گروهــى وارد مىشــوند ،گــروه دیگــر را
أمــة لعنـ
لعــن مىكننــد( ».اعــراف)38،

آموزه ها:

 -هر که بدی کرد و به بد یار شد * هم به بد خویش گرفتار شد.
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ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
امــروز بــر دهانشــان ُمهــر مىنهیــم ،و دست هایشــان بــا مــا ســخن
مىگوینــد و پاهایشــان كارهایــى را كــه انجــام مىدادنــد شــهادت
مىدهنــد! ()65

واژگان:

َْ
َ
ت (ختم :مهر زدن) :مهر می زنیم.
خن ِ ُ
ُ َّ
ّ
كل ُم َنــا :بــا مــا ســخن می گویــد( .تكلیــم و تكلــم هــر دو بمعنــى
ت ِ
ســخن گفتن اســت).

توضیحات:

در ادامــه بیــان عــذاب اهــل دوزخ ،در ایــن آیــات خداونــد بــه شــهادت
اعضــای بــدن گناهــکار بــر علیــه او پرداختــه و ســپس در آیــات بعــد ،بــه
اعطــای فرصــت و نعمــت بــه کافــران بــرای جســتجوی راه خیــر اشــاره
کــرده اســت.
گواهــی اعضــای بــدن انســان :در روز قیامــت ،دادگاه عــدل الهــی
گواهــان بســیاری دارد کــه مهم تریــن آن هــا فرشــتگان کاتــب اعمــال،
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
گفتــه و حقایــق را -حتــی ا گــر بــه ضــرر خودشــان باشــد -آشــکار می ســازند.
بدین ســان ،راهــى بــراى انــكار و عــذر آوردن و یــا حتــى جــدال وجــود
نــدارد .بنــده در آن هنــگام تعجــب کــرده و بــا شــگفتی بــه اعضــای بــدن
خــود مــی گویــد« :چــرا بــر علیــه مــا شــهادت می دهیــد؟!» اعضــای بــدن او
در پاســخ می گوینــد« :مــا را خداونــد بــه ســخن آورده اســت( ».فصلــت)21،

آموزه ها:

دادگاه در قیامــت اســت؛ زیــرا هــم مجــرم و هــم شــاهد یکــی
 قوىتریــنَ ْ َ ُ َْ ُ ُ
ُ
ْ
اســت« .تشــهد أرجلهم»
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ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖ
و ا گـر بخواهیـم چشمانشـان را محـو كنیـم؛ سـپس بـراى عبـور از راه،
مىخواهنـد بر یكدیگر پیشـى بگیرندّ ،اما چگونـه مىتوانند ببینند؟! ()66

واژگان:

َ
ل َط َم ْسـ َـنا َ(طمــس :محــو كــردن یــا محــو شــدن کلــی) :محــو کردیــم ،نــور
چشــم آنــان را از بیــنبردیــم.
َ ُ
َ ُ
جمع َعین) :چشمانشان.
َاعی ِ ِنم (اعینِ :
ُ
ف ْاس َت َبقوا (سبق :پیش افتادن در راه) :بر یکدیگر پیشی گرفتند.
ِّ
الصــراط :راه روشــن ،وســیع و همــواری کــه بــه هیــچ طــرف انحــراف
نــدارد.
َّ
أن :از کجا ،چگونه.
ُی ْب ِص ُر و ن َ(ب َصر :بینایی چشم) :می بینند.

توضیحات:

ســنت خداونــد در آزادی انســان ها :در آیــه پیشــین بــه مجــازات
کافــران در آخــرت اشــاره شــد .در ایــن آیــه ،بیــان می فرمایــد کــه ا گــر مــا
می خواســتیم ،می توانســتیم در همــان دنیــا نیــز آنــان را مجــازات نماییــم؛
به این صــورت کــه نــور دیــدگان ایشــان را به کلــی از بیــن مىبردیــم تــا
تشــخیص راه صحیــح را بــه کلــی از دســت بدهنــد ،ولــی سـ ّـنت خداونــد
ایــن اســت کــه هــم چنــان بــه آنــان فرصــت بدهــد تــا شــاید از قــوای ادرا کــی
خــود در راه دیــدن و شــنیدن آموزه هــای الهــی اســتفاده کننــد.

آموزه ها:

 هیــچ گناهــکاری نبایــد خــود را از عــذاب ناگهانــی خداونــد در امــانبدانــد؛ چراکــه:
ّ
لطف ّ
حق با تو مداراها کند * چون که از حد بگذرد رسوا کند.
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ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ
و ا گــر بخواهیــم آنهــا را در جــاى خــود مســخ مىكنیــم (و بــه
مجســمههایى بــىروح ّ
مبــدل مىســازیم) تــا نتواننــد راه خــود را
ادامــه دهنــد یــا بــه عقــب برگردنــد! ()67

واژگان:

َ ْ ُ
َل َســخ َناهم َ(مســخ :تغییــر و تبدیــل صــورت بــه شــکل دیگــر) :آنــان را
مســخ می کنیــم.
َ َ
َمكان ِ ِتم :جایگاه و مکانشان.
َ َفا َ
استطاعوا :پس نخواهند توانست.
ً

ُم ِض ّیا :رفتن( .متضاد برگشتن است).

توضیحات:

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

آموزه ها:

 نبایــد از خوشــی و رفــاه کافــران و ســتمگران تعجــب کــرد و انتظــارداشــت خــدا بالفاصلــه بســاط ظلــم را برچینــد؛ زیــرا خداونــد خــودش در
قــرآن از مهلــت بــه آنــان بــه خاطــر مصالــح مختلفــی یــاد کــرده اســت.
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ﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯨﯩﯪ
هـر كـس را طـول عمـر دهیـم ،در آفرینـش واژگونـهاش مىكنیـم (و بـه
ناتوانـى كودكـى بـاز مىگردانیـم)؛ آیـا اندیشـه نمىكننـد؟! ()68

واژگان:
ُّ

ن َع ِّم ْر ُه (تعمیر :اعطاء عمر و زندگى) :عمر عطا می کنیم.
ُ ّ
ُ َ ّْ
ن َن ِك ْس ـه َ(نكــس :وارونــه كــردن) :او را وارونــه می کنیــم( .نن ِكســه یف
َ
ً
الخ لــق :او را كامــا پیــر و از كار افتــاده می کنیــم؛ انــگار همــه چیــزش
وارونــه شــده اســت).

توضیحات:

نمونــه دگرگونــی خلقــت :در دو آیــه گذشــته ،کفــار تهدیــد شــدند کــه
اگــر خــدا بخواهــد در همیــن دنیــا وضــع خلقــت آنــان را دگرگــون ســاخته
و آنــان را مســخ می نمایــد .در ایــن آیــه بــه بیــان نمونــه ای از قــدرت
پــروردگار در دگرگونــی خلقــت می پــردازد و در حقیقــت بیــان می کنــد کــه
نشــانه قــدرت خداونــد بــر اینکــه می توانــد چشــم كفــار را از آن هــا بگیــرد
و یــا آنــان را مســخ نمایــد ،ایــن اســت کــه مجــاری ادراکــی انســان را در
روزگار پیــرىاش تغییــر مىدهــد و او را از توانمنــدى بــه ناتوانــى و از
تازگــى بــه فرســودگى مىبــرد؛ گویــا خلقتــش وارونــه شــده و بــه دوران
كودكــى برگشــته اســت.

آموزه ها:

 قدر جوانی را بدانیم« .نشاط جوانی ِز پیری مجوی!»در ســنین پیــری ،هــم ســامت گرفتــه می شــود و بــدن ضعیــف می شــود:
ُ َّ
َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ً ُ َ
ـف قـ َّـوة ّث َج َعــل
ـف ث جعــل ِمــن بعـ ِـد ضعـ ٍ
«اهَّلل الــذی خلقكــم ِمــن ضعـ ٍ
ُ
ُ َ ً َ ً
ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد قـ َّـو ٍة ض ْعفــا َو شـ ْـی َبة» (روم )54،و هــم توانایــی علمــی َ«و ِم ْنكـ ْـم
ُ َ َ ْ
ْ َ ْ ً
َ
َ
َمـ ْـن ُیـ َـر ّد ِإیل أ ْرذ ِل ال ُع ُمـ ِـر ِلك ْیــا َی ْعلـ َـم َب ْعـ ِـد ِعلـ ٍـم شــیئا» (نحــل)70،
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ﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷ ﯸ
مــا هرگــز شــعر بــه او [پیامبــر] نیاموختیــم ،و شایســته او نیســت (شــاعر
باشــد)؛ ایــن (كتــاب آســمانى) فقــط ذكــر و قــرآن مبیــن اســت! ()69

واژگان:
َ
َّ

ماعلمناه :ما به او نیاموختیم.
َ
مای َنب ِغى :شایسته و سزا نیست.

توضیحات:

موضــوع ســخن در ایــن آیــات ،دفــاع از ســاحت پیامبــر اکــرم؟ص؟ در برابــر
تهمت هــای نــاروا بــه ایشــان و بیــان حـ ّـق بــودن قــرآن کریــم اســت.
قــرآن شــعر نیســت :یکــی از تهمت هــا بــه رســول گرامــی اســام؟ص؟ ایــن
بــود کــه وی را فــردی شــاعر و ادیــب دانســته و قــرآن را مشــتی جمــات
مــوزون و ادیبانــه تصــور می کردنــد .در ایــن آیــه ،بــه دفــاع از پیامبــر؟ص؟
پرداختــه و بــه اتهــام کفــار نســبت بــه وی پاســخ می دهــد .خداونــد شــعر
و شــاعری را از وجــود پیامبــر؟ص؟ نفــی نمــوده و ســاحت مقــدس وی را
از آن مبـ ّـرا دانســته اســت .تفــاوت قــرآن بــا شــعر شــاعران در ایــن اســت
کــه خمیرمایــه اصلــی اشــعار ،تخیــل و اوهــام اســت و شــعر بــر خاســته از
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:
 -قــرآن ،كالمــى روشــن و قابــل فهــم و اســتدالل و مایــه یــاد خداســت.

ُ

«ذ کـ ٌـر َو قـ ْـر ٌآن ُمبـ نٌ
ـ�»
ِ
ِ

90 90

ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ
ﰀﰁ

تــا افــرادى را كــه زندهانــد بیــم دهــد (و بــر كافــران اتمــام ّ
حجــت شــود)
ّ
و فرمــان عــذاب بــر آنــان مســلم گــردد! ()70

واژگان:
َ

َی ِح ّق :ثابت و الزم شود.

توضیحات:

حیــات و مــرگ قرآنــی :در ایــن آیــه هــدف از نــزول قــرآن ،ایــن چنیــن بیــان
میشــود کــه آنــان کــه قلبــی زنــده و بیــدار دارنــد ،بــه وســیله آن بیــم داده
شــوند و نیــز حجــت بــر کافــران تمــام شــود .از تقابــل دو عبــارت َ
«مــن َ
كان
َّ َ ُ َ َ
ً
الكاف َ
رین» دربــاره کافران
َح ّیــا» دربــاره مؤمنــان و عبــارت َ«ی ِحــق القول عــی ِ
فهمیــده میشــود کــه قــرآن کافــران را مــرده میدانــد .ایــن مطلــب در آیــات
بســیار دیگــری بیــان شــده اســت( .روم /52،انعــام /36 ،انعــام 122،و
 )...در حقیقــت ،حیــات و مــرگ از نظــر قــرآن بــا معنــای عرفــی کــه مــا مــی
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
زندهنماهــا از نظــر قــرآن مردهانــد« :إ َّنـ َـك ال ُت ْسـ ِـم ُع ْ َ
الـ ْـو ىت» (نمــل )80،و
ِ
َ ْ َ َّ َّ
ُ ُ
برخــی مردهنماهــا زنــده معرفــی میشــوندَ « :و ال ت َسـ ن
یف
ـ� الذیـ َـن ق ِتلــوا 
َ
َ
ـاء ِع ْنـ َـد َر ّبـ ْـم ُی ْر َز ُقـ َ
اهَّلل أ ْمواتـ ًـا َبـ ْـل أ ْحیـ ٌ
َ
ـون» (آلعمــران )169،ایــن آیــه
ـبیل ِ
سـ ِ
ِِ
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 میشــود.

آموزه ها:

 نشــانهى زنــده دلــى ،پذیــرش هشــدارهاى قــرآن اســتِ « .ل ُی ْنـ ِـذ َر َمـ ْـنَ ً
كان َح ّیــا»
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛ ﭜﭝ

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

َ ً
انعاما (جمع َن َعم) :چهارپایان.

واژگان:
توضیحات:

در ایــن آیــات بــار دیگــر ،موضــوع ســخن بــه بررســی نشــانه های قــدرت
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
بررســی نظــم و هماهنگــی و هدفــدار بــودن خلقــت موجــودات تأ کیــد
کــرده اســت .در سرتاســر قــرآن کمتــر صفحــه ای پیــدا می شــود کــه در آن
یــک آیــه یــا چنــد آیــه بــه ذکــر نشــانه های خداونــد در محیــط پیرامونــی
نپرداختــه باشــد .ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه ســاده ترین و اثربخــش
تریــن اســتدالل بــرای اثبــات خداونــد ،از همیــن راه اســت؛ زیــرا عــاوه
بــر برهانی بــودن ،اثــرات تربیتــی چــون شــکرگزاری و پــی بــردن بــه
ْ
َ ُ ْ
ـاق َو یف
َقــدرت خداونــد و  ...را نیــز در بــر
دارد«ُ :ســنر ِهیم آیا ِتنــا ِف ال فـ ِ
ْ َ َّ َ َ َ َّ نَ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ
ُْ
ّ
َ
أنف ِسـ ِـهم حــى یتبــی لــم أنــه الــق؛ بــه زودى نشــانههاى خــود را
در اطــراف جهــان و در درون جانشــان بــه آنهــا نشــان مىدهیــم تــا بــراى
آنــان آشــكار گــردد كــه او حــق اس ـت» (فصلــت)53،

آموزه ها:

 وقتــی آفرینــش جهــان هدفــدار اســت و همــه چیــز بــرای انســان مســخرَّ
َ َّ
َ
ََ
گردیــده اســتَ « :و ذللناهــا ُلــم» -یــا بــه طــور کلــیُ « ،هـ َـو الــذی خلـ َـق
َْ
َ ً
َ ُ
معقــول اســت کــه انســان
ـره - )29،آیــا
ض جیعــا» (بقـ
لكـ ْـم مــا ِف ال ْر
ِ
َ
َ
َ
ّ ََْ ُ َ ً
َ
بــرای هیــچ خلــق شــده باشــد؟! «أف َح ِسـ ْـب ُ ْت أنــا خلقنا كـ ْـم ع َبثــا»
(مؤمنــون)115،
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
و آن هـا را رام ایشـان سـاختیم ،هـم مركـب آنـان از آن اسـت و هـم از آن
تغذیـه مىكننـد؛ ()72

واژگان:

َ َّ ْ َ
ذلل َناها َ(تذلیل :رام کردن) :آنها را رام کردیم.
َر ُك ُ ُ
وبم (مصدر به معنای مفعول) :چیزی که بر آن سوار شوند.

توضیحات:

نعمــت چهارپایــان :یکــی از نعمت هــای بــزرگ خداونــد بــر بشــر ،نعمــت
چهارپایــان اســت .خداونــد به گونــه ا ی زمــام ایــن حیوانــات قــدرت منــد
و قوی هیــکل را در اختیــار انســان قــرار داده و آنــان رام ســاخته کــه
زمینــه بــرای رفــع نیازهــای متنــوع بشــر فراهــم شــود؛ نیازهایــی چــون
وســیله حمــل و نقــل خــوب و رهــوار ،غــذای لذیــذ و مقــوی ،اســتفاده از
منافــع دیگــر از قبیــل پوســت ،پشــم ،كــرك ،شــیر و نیــز بهــره وری آنــان در
کارهــای کشــاورزی و آبیــاری و . ...

آموزه ها:
 همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردارشرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

93 93

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭪ ﭫ ﭬ
و بـراى آنـان بهرههـاى دیگـرى در آن (حیوانـات) اسـت و
نوشـیدنی هایى گـوارا؛ آیـا بـا ایـن حـال شـكرگزارى نمىكننـد؟! ()73

واژگان:

َ
نافع (جمع َمنف َعة) :هر نوع بهره ای که از چیزی برده می شود.
َم ِ
شــرب) :نوشــیدنی ها(َ .م َ
َمشــارب (جمــع َم َ
شــرب مصــدر میمــی بــه
معنــای مشــروب اســت).

توضیحات:

در ایــن آیــات فوایــد دیگــر خلقــت چهارپایــان ذکــر شــده و از ناسپاســی و
شــرک برخــی انســان ها اظهــار شــگفتی می شــود.
ناسپاســی مشــرکان :روشــن اســت کــه وفــور نعمت هــای پــروردگار
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
بــا ناسپاســی تمــام بــه ربوبیــت خدایــان دروغیــن دیگــر اعتقــاد آورده و
گمــان نموده انــد بــه وســیله آنــان در امورشــان یــاری خواهنــد شــد.

آموزه ها:

 ایــن همــه نعمــت بــرای ایــن اســت کــه نعمت دهنــده حقیقــی خــودرا بشناســیم و او را عبــادت کنیــم؛ ضمــن اینکــه شــکر نعمــت ،ســبب
افزایــش آن می شــود:
خردمند طبعان منت شناس * بدوزند نعمت به میخ سپاس
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳﭴ

آنـان غیـر از خـدا معبودانـى بـراى خویـش برگزیدنـد بـه ایـن امیـد كـه
یـارى شـوند! ()74

َواژگان:
َّ

خ
اتذوا :گرفتن همراه با قبول و رضایت.
َ
آلة (مجع ِاله) :معبودها.
ِ

ُی َ
نصرون :یاری شوند.

توضیحات:

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

آموزه ها:

 شــکر فقــط زبانــی نیســت؛ بلکــه مهــم ایــن اســت کــه شــکر عملــی باشــد؛یعنــی نعمت هــای خداونــد بــه عبــادت و پرســتش او منتهــی شــود .بــه
پرســتی مصــداق ناسپاســی شــمرده شــده
همیــن دلیــل ،شــرک و بت
َ َّ خَ
َ
ََ َ ُ َ
ءالــة»
اهلل ِ
دون ِ
اســت« .افــا یشــكرون ( )73و اتــذوا ِمــن ِ
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ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ

ولـى آنهـا قـادر بـه یـارى ایشـان نیسـتند ،و ایـن (عبادتكننـدگان در
قیامـت) لشـكرى بـراى آنهـا خواهنـد بـود كـه در آتـش دوزخ احضـار
مىشـوند! ()75

واژگان:

الی َ
َ
َ
طیعون :نمی توانند ،قادر نیستند.
ست
ُ
َن َ
صرهم :یاری کردن آنان.
ُ
ُج ٌند :سپاه و لشکر .م َض َ
رون :حاضرشدگان.

توضیحات:

خداونــد بــه پنــدار باطــل مشــرکان در یاری رســانی بت هــا پاســخ می دهــد
کــه بت هــا قــادر بــه نصــرت و یــارى عبادت كننــدگان خویــش نیســتند.
بلکــه ایــن مشــرکان در قیامــت لشــكر معبودهــای دروغیــن خــود خواهنــد
بــود و بــه همــراه آنــان در آتــش دوزخ حضــور مىیابنــد.
شــرک پنهــان در زندگی هــا :اگرچــه موضــوع ســخن در ایــن آیــات،
مشــرکان مکــه و بت پرســت ها هســتند ،ولــی روشــن اســت کــه شــرک
فقــط در مصــداق بت پرســتی منحصــر نمی شــود .بــه عبــارت دیگــر،
هــر کــس کــه غیــر خــدا را در ایــن جهــان مؤثــر دانســته و گمــان کنــد کــه
ً
چیــزی می توانــد -مســتقال و جــدای از پــروردگار عالــم -در زندگــی او
ً
تأثیرگــذار باشــد ،اســیر نوعــی شــرک اســت؛ مثــا کســی کــه بــه گمانــش
پــول حــال مشــکالت اســت؛ یــا رضایــت فــان فــرد مهــم ،در زیــادی و
کمــی رزق و روزیــش تأثیرگــذار اســت؛ یــا پارتــی و رابطــه کار انســان را جلــو
می بــرد و  ...نیــز ،بایــد بــه ایــن بیندیشــد کــه اختیــار عالــم بــه دســت
خداســت و هیــچ کــس جــز بــه اذن و مشــیت او کاره ای نیســتِ « :ب َیـ ِـد َك
ْ خَ
ال ْیـ ُـر ؛ خیــر تنهــا بــه دســت تــو اســت( ».آل عمــران)26،
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ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇ

پـس سخنانشـان تـو را غمگیـن نسـازد ،مـا آنچـه را پنهـان مىدارنـد و
آنچـه را آشـكار مىكننـد مىدانیـم! ()76

واژگان:

َ َ ُ َ
حزنك :تورا ناراحت و نگران نکند.
فال ی
َ
ُی ِس ّر ون :پنهان می کنند.
ُی ِعل َ
نون :آشکار می کنند.

توضیحات:

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

آموزه ها:

َ
 تهدیدهــا و طعنه  هــا نبایــد مؤمنــان را از هدفشــان بــاز دارد« .فــاَ ُ َ
ـك َق ُ ُ
ولــم»
یحزنـ

 ّتوجــه بــه علــم و آ گاهــى خداونــد ،بهتریــن وســیله آرامــش بــراى مؤمــن
َ ْ َُ
و تهدیــد بــراى منحــرف اســت« .نعلــم»
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ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
آیـا انسـان نمىدانـد كـه مـا او را از نطفـهاى بـىارزش آفریدیـم؟! و او
(چنـان صاحـب قـدرت و شـعور و نطـق شـد كـه) بـه مخاصمـه آشـكار
(بـا مـا) برخاسـت! ()77

واژگان:

َ
َ
خ ِصمی (خصم :دشمن) :کسی که زیاد دشمنی می کند.
ُم ن
بی :آشکار و روشن.

توضیحات:

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

آموزه ها:

انســان بــه یــاد ضعــف و حقــارت خــود باشــد ،هرگــز گردن كشــى
 اگــرَ َ َْ َ َ ْ ْ
ُ
نمىكنــد« .أول یــر ِال نســان» آری! انســانی کــه وجــودش از پســت ترین
و حقیرتریــن چیــز شــکل یافتــه و صــد ســال پیــش نــه اســمی از او بــود و
ابــدی
نــه در ذهــن کســی
بــودً َ ،چگونــه در مقابــل قــادر متعــال ازلــی و ْ َ
َ َْ َ ُ
ـك ُن ْطفــة ِمـ ْـن َمـ ِ ّ
ـی ُ ْی ـى» (قیامــتَ « )37،هــل أىت
می ایســتد؟ «أل یـ
نٌ َ َّ ْ َ َ ٍ ُ ْ َ ْ ً َ ْ ُ ً
َ َ ْ ْ
ـان حــ� ِمــن الدهـ ِـر ل یكــن شــیئا مذكــورا» (انســان)1،
عــى ِال نسـ ِ
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠ
و براى ما مثالى زد و آفرینش خود را فراموش كرد و گفت« :چه كسـى
این اسـتخوانها را زنده مىكند در حالى كه پوسـیده اسـت؟!» ()78

واژگان:

ُی ْح ِى :زنده می کند.
ْ َ
ال ِعظام (جمع َعظم) :استخوان ها.
َر ِممی :پوسیده و کهنه شده.

توضیحات:

شــأن نــزول :در ایــن آیــه ،یکــی از نمونه هــای دشــمنی و مجادلــه انســان
بــا پــروردگار بیــان می شــود .شــأن نــزول آیــه ایــن چنیــن اســت کــه یكــى
ََ
از مشــركان -بــه نــام «أبـ ّـى بــن خلــف» -اســتخوان جمجمــه پوســیدهاى
را از قبرســتان برداشــت و بــا شــادی و غــرور نــزد پیامبــر اكــرم؟ص؟ آمــد.
ســپس اســتخوان را در برابــر آن حضــرت خــرد كــرده و بــر زمیــن ریخــت و
بــا تمســخر و اســتهزاء گفــت« :تــو کــه بــه معــاد و رســتاخیز انســان ها ایمان
داری و معتقــدی کــه انســان ها پــس از مــرگ دوبــاره زنــده می شــوند،
بگــو ببینــم چــه كســى ایــن اســتخوانهاى پوســیده را زنــده مىكنــد؟
مگــر می شــود ایــن اســتخوان پوســیده و کهنــه کــه به راحتــی خــرد شــد،
دوبــاره جــان گرفتــه و بــر روی آن گوشــت تــازه برویــد و صاحبــش را پیــدا
کــرده و در بــدن او دربیایــد؟!»
این آیات در پاسخ این شبهه و سؤال نازل شد.

آموزه ها:

 پاســخ شــبهه را در ضمــن بیــان آن ،به صــورت اجمالــی بدهیــم تــاَ َ َ َ َ ََ ً َ َ َ َ َ
ـی خلقــه-
شــبهه در اذهــان رســوخ نکنــد« .و ضــرب لنــا مثــا -و نـ ِ
َ
العظـ َ
ـام»
قــال َمــن ُیحـ ِـی ِ
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ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ
بگـو« :همـان كسـى آن را زنـده مىكنـد كـه نخسـتین بـار آن را آفریـد؛ و
او بـه هـر مخلوقـى داناسـت! ()79

واژگان:

ُی َ
حیهیا :زنده می کند ،حیات می بخشد.
َ َ َ

ََ َ

انشاها :آن را به وجود آورد .ا ّول َم َّر ٍة :بار اول ،مرتبه نخست.

توضیحات:

در ایــن آیــات پاســخ قاطعــی بــه شــبهه منکــر معــاد -کــه در آیــات قبــل
بیــان شــد -داده می شــود.
پاســخ قاطــع بــه انــکار معــاد :خداونــد در ایــن آیــات بــا برهانــی قاطــع
و گویــا ،آن منکــر معــاد را گیــج و مبهــوت ســاخت و گفــت« :بگــو:
همــان كســى آن اســتخوان های پوســیده را زنــده مىكنــد كــه آن را از
هیــچ خلــق کــرد و از عــدم بــه دایــره وجــود آوردّ .
«ابــى بــن خلــف» بــا
شــنیدن ایــن جــواب ،حیــرت زده و مبهــوت شــد و از ســخن بــاز ایســتاد.
گفتنــی اســت بخــش اول آیــه ،تبییــن می کنــد کــه وقتــى خــدا ،انســان و
اســتخوان هاى او را قبــل از خلقــت نخســتین ،بــه وجــود آورده اســت،
دیگــر چــه اســتبعادی دارد كــه بعــد از پوســیدن اســتخوان ها ،آن
را یکبــار دیگــر زنــده نمایــد .بخــش دوم آیــه نیــز ،ایــن نکتــه را روشــن
می ســازد کــه علــم خداونــد بــه کیفیــت آفرینــش و اجــزاء مخلــوق در بــار
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
ـود دارد« :أ َی ْح َسـ ُـب
قدرت َــش َو هــر دو ویژگــی نیــز در خداونــد وجـ
خــدا و
ْ ْ ُ َّ
َ َ َْ َُ ّ َ َ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
قاد ِر یــن عــى أن نسـ ِـوی بنان ـه»
ِال نســان ألــن جنمــع ِعظام ـه بــى ِ
(قیامــت ،آیــات  3و )4

آموزه ها:

ْ

ُْ

ْ

 معاد جسمانى استُ « .ی ْحی ال ِع َظام»«قل ُحیی َ
هیا»
ِ
ِ
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙ
همـان كسـى كـه بـراى شـما از درخـت سـبز ،آتش آفرید و شـما بوسـیله
آن ،آتـش مىافروزیـد!» ()80

واژگان:

ً
نارا :آتش.
َّ َ ْ َ ْ َ
الشج ِر الخضر :درخت سبز.
ُت ُ
وقدون َ(وقد :برافروختن آتش) :آتش می افروزید.
ِ

توضیحات:

فنــا و حیــات در موجــودات طبیعــت :نمونــه دیگــری از زنــده شــدن
مــردگان ایــن اســت کــه در دل چــوب درختــان تــر و تــازه ،قابلیــت
آتش افــروزی قــرار داده اســت .آری! همان طــور كــه خداونــد از درخــت
تــر ،آتــش بیــرون مــىآورد ،از خــاك مــرده نیــز می توانــد انســان زنــده بــه
وجــودآورد .بســیاری از مفســران ،ایــن آیــه را اشــاره بــه دو نــوع درخــت
در حجــاز بــه نام هــای َ«مــرخ» و َ
«عفــار» دانســته اند كــه اگــر دومــى را در
پائیــن گذاشــته و اولــى را بــر آن بســایند ،ســریع آتــش مىگیــرد.

آموزه ها:

 معــاد از نظــر عقلــی بــرای مشــرکان هــم غیرقابــل انــکار بــود .مهم تریــندلیــل انــکار معــاد از ســوی آن هــا ،تردیــد دربــاره قــدرت پــروردگار بــود.
بــه همیــن دلیــل ،در قــرآن بــرای اثبــات معــاد و رفــع اســتبعاد مشــرکان،
بیشــتر بــر ارائــه نمونه هــای عینــی از قــدرت خداونــد تأ کیــد شــده اســت.
 خداونــد جمــع میــان اضــداد مىكنــد ،آب و آتــش را در کنــار هــم قــرارً
َّ
َْْ َ
داده اســتِ « :مـ َـن الشـ َـج ِر الخضـ ِـر نــارا»
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ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ
آیـا كسـى كـه آسـمان ها و زمیـن را آفریـد ،نمىتوانـد هماننـد آنـان
[انسـان هاى خـاك شـده] را بیافرینـد؟! آرى (مىتوانـد) ،و او آفریـدگار
داناسـت! ()81

واژگان:
َّ

الخ ل ق (صیغه مبالغه از خلق) :بسیار خلق کننده.

توضیحات:

ایــن آیــه نیــز بــه تردیــد کافــران دربــاره قــدرت خــدا در زنــده کــردن
مــردگان پاســخ می دهــد.
آفرینــش شــما ســخت تر اســت یــا آســمان ها :ایــن ســؤال در چنــد
جــای دیگــر قــرآن نیــز آمــده تــا بــا روش َجـ َـدل بــه منکــران معــاد بگویــد که
شــما در آفرینــش دوبــاره انســان و قــدرت خداونــد تردیــد داریــد؛ درحالــی
راحتــی َ می بینیــدَ .آیــا
کــه اگــر کمــی اندیشــه کنیــد َمظاهــر قــدرت او را به
َ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ ْ ً
آفرینــش آســمان و زمیــن ســخت تر اســت یــا شــما؟ «أأنــم أشــد خلقــا أ ِم
َّ
السـ ُ
ـماء َبناهــا» (نازعــات )27،پــس خدایــی كــه آســمان ها و زمیــن را
بــا ایــن عظمــت و شــگفتی آفریــده اســت ،مىتوانــد مــردگان را نیــز زنــده
نمایــد و ایــن کار آســان تر اســت( .البتــه بــراى وجــودى كــه قدرتــش
بىنهایــت اســت ،ســخت و آســان هیــچ تفاوتــى نــدارد و این گونــه
ســخن گفتن فقــط از دریچــه دیــد مشــرکان اســت).
ـود انســان دوبــاره خلــق می شــود یــا مثلــش؟ در برخــی آیــات قــرآن،
خـ ِ
تصریــح شــده کــه خداونــد در روز قیامــت خــود انســان ها را از قبــر بیــرون
آورده و دوبــاره زنــده می کنــد .در برخــی آیــات دیگــر -هماننــد آیــه مــورد
بحــث -ســخن از ایــن اســت کــه مثــل او را زنــده می کنیــم .جمــع ایــن
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دو دســته آیــات ،بــه این صــورت اســت کــه حقیقــت و هویــت انســان بــه
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
ّ
ً
بافــت ســلولی او -مطابــق یافته هــای نویــن پزشــکی -کامــا دگرگــون
ِ
شــده باشــد .بــر ایــن اســاس ،قــرآن در آیاتــی کــه تصریــح می کنــد عیــن
انســان دوبــاره زنــده می شــود ،بــه همــان هویــت درونــی انســان اشــاره
دارد و منظــور از زنده شــدن «مثــل» انســان نیــز ،اجــزای تغییرپذیــر
اوســت؛ ماننــد صــورت و اندام هــا و اجــزاء فیزیکــی کــه در همیــن دنیــا
نیــز بارهــا تغییــر می کننــد .امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد« :انســانی کــه زنــده
می شــود ،هــم عیــن اوســت و هــم مثــل او؛ ماننــد خشــتى كــه از هــم
متالشــىشــود و خــاك آن را جمــع کــرده و بــار دیگــر آن را بــه صــورت گل
در آورده و در قالــب بریزنــد».

[األمالــی للطوســی :ص]185

آموزه ها:

 دلیــل معــاد ،عــاوه بــر حكمــت و عدالــت الهــى ،داشــتن قــدرت و علــمُ ْ خَ َ
الـ ّـا ُق ْال َع ِلـ ُ
ـم»
او بــر اعمــال انسانهاســت« .هـ َـو
 دســتگاه خلقــت حـ ّـد نــدارد .هــر لحظــه و هــر آن ،خلقتــی صــورت مــیگیــرد .حتــی تغییــرات بــدن هــر کــس و اعمــال و رفتــار هــر کــس نیــز ،بــا
ُ َ ْ خَ َّ ُ
الــا ق»
نــگاه دقیــق ،نوعــی خلقــت لحظه بــه لحظــه اســت« .هــو
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ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ
فرمـان او چنیـن اسـت كـه هـر گاه چیـزى را اراده كنـد ،تنهـا بـه آن
مىگویـد« :موجـود بـاش!» ،آن نیـز بىدرنـگ موجـود مىشـود! ()82

واژگان:
ُ

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

توضیحات:

موضــوع دو آیــه پایانــی ســوره یــس ،تأ کیــد بــر قــدرت و مشــیت الیــزال
الهــی اســت کــه بــاور بــه آن تأثیــر بســیار زیــادی بــر ایمــان و عمــل هــر فــرد
خواهــد داشــت.
هم زمانــی اراده خداونــد بــا تحقــق آن :عبــارت آیــه  82در چنــد جــای
قــرآن آمــده و مفــاد آن ایــن اســت کــه میــان خواســت و اراده خداونــد
ّ
و تحقــق آن هیــچ فاصلــه ای نیســت؛ یعنــی خــدا هــر چــه اراده کنــد،
ُ
همــان لحظــه صــورت می گیــرد( .حتــی نیــازی بــه گفتــن واژه «کــن» نیــز
وجــود نــدارد و ایــن تعبیــر از بــاب کوتاهــی لفــظ در برابــر معناســت؛ چــون
كوتاه تــر و كوچكتــر و ســریع تر از ایــن لفــظ تصــور نمىشــود).

آموزه ها:

ُ َ ُ
 -براى ارادهى خداوند ،هيچ مانعى نيست« .ك ْن ف َيكونُ»

 چگونــه دربــارهى معــاد شــك مىكنيــم ،بــا آنكــه هــر چيــزى بــا يــكارادهى خداونــد خلــق مىشــودُ « .كـ ْـن َف َي ُكـ ُ
ـون»
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ﯵﯶﯷ ﯸﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽ
پـس ّ
مالكیـت و حا ّ
ّ
كمیـت همـه چیـز در
منـزه اسـت خداونـدى كـه
دسـت اوسـت؛ و شـما را بـه سـوى او بازمىگرداننـد! ()83

واژگان:

ُس َ
بحان :پاک و منزه است.
َ ُ
َملكــوت :قــدرت بــر تصــرف ،حاکمیــت و تدبیــر( .ایــن واژه بــه همــان
معنــای ُملــک اســت ،ولــی در معنــای ُملکیــت از آن شــدیدتر اســت).

توضیحات:

َ
َ
تفــاوت میــان عالــم ُ«ملــک» و «ملکــوت» :عالــم دو قســم اســت-1 :
َ
َ
عالــم ُملــک :یعنــی ظاهــر ایــن عالــم؛ از آســمان ها و زمیــن گرفتــه تــا
انســان ها و دریاهــا و حیوانــات و  . ...خداونــد در قــرآن تصریــح می کنــد
َّ
َ
ُْْ ُ
عالــم در اختیــار اوســتَ « :تبـ َ
اللــك»
کــه ُملــک
ـار َك الــذی ِب َیـ ِـد ِه
َ
َ
َ
(ملــک -2 )1،عالــم ملکــوت :منظــور از عالــم ملکــوت ،باطــن ایــن عالــم
اســت کــه از دیــد ظاهــری مخفــی اســت و خداونــد ،قــدرت دیــدن آن را
بــه برخــی اولیــاء خــاص خــود -نظیــر حضــرت ابراهیــم؟ع؟ -بخشــید.
َْ
َ َ َ
ـوت َّ
ـم َم َل ُكـ َ
ـك ُنــری إ ْبراهـ َ
ـماوات َو ال ْر َض» (انعــام)75،
السـ
ذلـ
ِ
«و ك ِ
ِ
َ ُ
و از همــه بنــدگان خواســته تــا بــه آن توجــه کننــد« :أ َو ْل َی ْنظـ ُـر وا یف
َْ
َ
َم َل ُكــوت َّ
ـماوات َو ال ْرض» (اعــراف )185،ملکــوت عالــم؛ یعنــی
السـ
ِ
ِ
رابطــه ای کــه همــه موجــودات هســتی بــا خداونــد دارنــد و اگــر کســی
چشــم حقیقت بیــن داشــته باشــد ،ایــن رابطــه را در همــه َ اجــزای هســتی
َ ً َّ
َمی بینــد؛ همان گونــه کــه امــام علــی؟ع؟ فرمــودَ « :مــا َرأ ْیـ ُـت شـ ْـیئا إل
َ
ُ
َرأ ْیـ ُـت َ َ َ ُ
الل ق ْبلــه َو َم َعــه َو َب ْعــد ُه؛ مــن چیــزی را ندیــدم؛ مگــر ایــن كــه
خــدا را قبــل از آن و همــراه آن و بعــد از آن دیــدم».
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آموزه ها:

َ
َ
ُ ُّ َ
ـوت ك ِل ش ٍء» آری!
 همــه عالــم نشــانه خداســتِ « :ب َیـ ِـده َملكـبیچــاره کســی کــه کــور باشــد و نقــش واقعــی هســتی را نبینــد:
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی

و خوشا به حال کسی که جز خدا نبیند:

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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روش حفظ قرآن کریم

الف) تعریف و ویژگی ها

حفــظ کل قــرآن مطلوب تریــن گونــه حفــظ قــرآن کریــم اســت ،ولــی بــه
جهــت نیــاز بــه حافظــه مطلــوب و فراغــت کافــی ،رســیدن بــه ایــن افتخار
َ
بــرای همــگان میســور نیســت .امــا همان گونــه کــه در َمثــل معــروف نیــز
آمــده اســت« :آب دریــا را اگــر نتــوان کشــید ،هــم بــه قــدر تشــنگی بایــد
چشــید».
َ
پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود«ِ :ا َّن ّالــذی َلیـ َـس یف َج ِوفــه َش ٌء ِمــنَ
ُ
َ
القــرآن َک َ
ـت الخ ـ ِـرب؛ کســی کــه در ســینه اش چیزی از قرآن نیســت،
البیـ ِ
ِ
ماننــد خانــه ویران اســت».
از ایــن رو ،مناســب اســت کســانی کــه از توفیــق حفــظ کل قــرآن
بازمانده انــد ،عطــش خــود را بــا جرعــه ای از اقیانــوس بیکــران معــارف
قرآنــی ســیراب نماینــد« .حفــظ ســوره های پرفضیلــت قــرآن» بهتریــن
راه کار بــرای انــس ایــن افــراد بــا قــرآن کریــم اســت .در روایــات اســامی،
ســفارش بســیاری بــه حفــظ ایــن ســوره ها شــده اســت.
در اینجــا بــه مختصــری از شــیوه حفــظ قــرآن اشــاره می کنیــم .پیــش از
آن ،ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مهمتریــن مقدمــات الزم بــرای
حفــظ قــرآن ،عبــارت اســت از :نیــت خالــص و انگیــزه کافــی ،تصمیــم و
اراده قــوی ،نظــم و برنامه ریــزی مطلــوب ،دعــا و توســل ،ایجــاد فراغــت
و فرصــت کافــی و انتخــاب اســتاد و راهنمــا .ضمــن آنکــه حافــظ قــرآن
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:
مرحله یکم :گوش دادن

در ایــن مرحلــه ،حافــظ آیــات مربــوط بــه هــر روز را چنــد بــار اســتماع
می کنــد .گــوش دادن بــه ترتیــل آیــات ،فوایــد زیــادی دارد .از جملــه،
موجــب رفــع اشــتباهات احتمالــی در قرائــت شــده و فصاحــت و لحــن
عربــی و نیــز محل هــای صحیــح وقــف و ابتــدا و بــه طــور کلــی ،شــیوه
ترتیــل خوانــی را در وی تقویــت می ســازد.
در ایــن مرحلــه می تــوان بــا دو یــا ســه بــار گــوش دادن آیــات بــه نتیجــه
مطلــوب دســت یافــت .البتــه بهتــر اســت ،نخســتین بــار فقــط بــا دقــت
آیــات را اســتماع کــرده و در مراتــب بعــد ،همــراه قــاری آن را زمزمــه کنــد.

مرحله دوم :خواندن

در ایــن مرحلــه آیاتــی را کــه بــرای حفــظ یــک روز در نظــر گرفته ایــم ،چنــد
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
گــردد .البتــه مطلوب تریــن حالــت آن اســت کــه تفســیر مختصــر آیــات،
مطالعــه گشــته تــا حافــظ ،درک مناســبی از مفاهیــم دریافــت نمــوده و بــا
ســاختار آیــات نیــز آشــنا گــردد.
در ایــن مرحلــه ،ترجمــه هــر آیــه بــا خــود آیــه و الفــاظ نورانــی آن تطبیــق
داده می شــود .بــه گونــه ای کــه حافــظ ترجمــه تــک تــک مفــردات آیــه را
بیامــوزد .بســیاری از اشــتباهات حافظــان ،ناشــی از عــدم توجــه آنــان بــه
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ترجمــه آیــات در هنــگام حفــظ و قرائــت می باشــد .از ایــن رو ،مناســب
اســت تــا توجــه بســیاری بــه ترجمــه و مفهــوم آیــات -و به ویــژه ارتبــاط
مقاطــع هــر آیــه بــه یکدیگــر و نیــز ارتبــاط آیــات بــه هــم -مبــذول گــردد.

مرحله چهارم :تقطیع و تکرار

در ایــن مرحلــه کــه مهم تریــن مرحلــه اســت ،حافــظ یــک آیــه بلنــد را بــه
بخش هــای کوچک تــر و قابــل حفــظ تقطیــع مــی کنــد .ســپس بخــش
اول را چنــد بــار (حداقــل ســه بار) از روی قــرآن خوانــده و ســر را از روی
مصحــف بلنــد مــی کنــد تــا از حفــظ نیــز تــاوت کنــد .اگــر از صحــت و
اتقــان حفــظ بخــش اول ،خاطرجمــع شــد ،بــه ســراغ بخــش دوم رفتــه و
آن را نیــز مطابــق همیــن شــیوه حفــظ می کنــد .آن گاه ایــن دو بخــش
را بــا تکــرار زیــاد بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد .بــه عنــوان مثــال ،آیــه 8
ســوره یــس را بــه ســه بخــش تقســیم کنــد:

َّ

َْ

ْ

ََْ ً َ

ْ َْ َ

َ

ُْ

ََ َ
َ ْ
ان ف ُهم ّمق َم ُحو ن»
« ِإنا جعلنا ِىف أعن ِاق ِهم أغل ل ف ِه َى ِإ َىل الذق ِ
َّ

ْ

َْ

ََْ ً

بخش یکمِ « :إنا َج َعل َنا ِىف أع َن ِاق ِه ْم أغل ل»

ْ َْ َ

َ

ان»
بخش دوم« :ف ِه َى ِإ َىل الذق ِ

َ

ُْ

بخش سوم« :ف ُهم ّمق َم ُحون»

روشــن اســت کــه ایــن مرحلــه در مــورد آیــات کوتاهــی کــه هــر یــک از آنهــا
خــود یــک مقطــع قابــل حفــظ بــه حســاب می آیــد ،الزم نیســت و حتــی
ممکــن اســت همیــن آیــه بــرای کســانی کــه انــس بیشــتری دارنــد ،در
یــک یــا دو بخــش قابــل حفــظ باشــد.
ذکــر ایــن نکتــه ،ضــروری اســت کــه پایــه ریــزی حفــظ قــوی و بــدون هــر
گونــه اشــکال و فراموشــی ،از همیــن مرحلــه آغــاز می گــردد .از همیــن رو،
افــرادی کــه بــا بــی حوصلگــی ،شــتاب زدگــی و بــدون دقــت کافــی ایــن
مرحلــه را طــی می نماینــد ،در موفقیــت کامــل و چشــم گیر بــه مشــکل
برمــی خورنــد.
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مرحله پنجم :پیوند محفوظات

الف) برقراری پیوند میان جمالت هر آیه
بــرای اینکــه حافــظ بتوانــد آیــات را بــه صــورت سلســله وار و پیوســته از
حفــظ قرائــت نمایــد ،الزم اســت بعــد از حفــظ هــر جملــه ،بیــن مقاطــع و
جمالتــی کــه حفــظ کــرده اســت ،پیونــد برقــرار نمایــد .بــرای مثــال بــرای
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
صــورت اطمینــان از کیفیــت بــاالی حفــظ ،می تــوان بــه حفــظ آیــه بعــد،
مبــادرت ورزیــد.
ب) برقراری پیوند میان آیات:
بعــد از حفــظ هــر آیــه ،برقــراری پیونــد میــان هــر آیــه بــا آیــات قبلــی نیــز
الزم اســت .بــه ایــن صــورت کــه پــس از حفــظ آیــه نخســت ،آیــه دوم را
حفــظ می نماییــم .پــس از آن هــر دو آیــه را بــه صــورت پیوســته از حفــظ
تــاوت می کنیــم .ایــن کار باعــث می شــود ،ترتیــب آیــات در ذهــن مــا
جــای بگیــرد.
هم چنیــن الزم اســت حافــظ قــرآن بالفاصلــه بعــد از پایــان حفــظ ،بــرای
حصــول اطمینــان از صحــت و کیفیــت حفــظ و ترتیــب آیــات ،محــدوده
حفــظ شــده را ســه تــا پنــج مرتبــه از حفــظ بخوانــد.

مرحله ششم :تحکیم و تکمیل حفظ

ً
بعــد از گذشــتن چنــد ســاعت از حفــظ اولیــه ،معمــوال بخشــی از
محفوظــات انســان دچــار آســیب شــده و در ذهــن کمرنــگ می گــردد؛ چــرا
کــه آیــات حفــظ شــده ابتــدا در حافظــه کوتــاه مــدت ذخیــره شــده اســت.
بــرای تجدیــد حفــظ و ترمیــم ایــن بخــش از محفوظــات ،الزم اســت
حافــظ در طــول روز چنــد بــار محفوظــات خــود را تکــرار نمایــد تــا کلماتــی
کــه در ایــن فاصلــه فرامــوش شــده اند ،بازیابــی گــردد .پیشــنهاد می شــود
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یک بــار پــس از گذشــت دو ســاعت از حفــظ و مرتبه دیگــر پــس از گذشــت
شــش ســاعت و در مرتبــه آخــر ،پــس از  12ســاعت از حفــظ اولیــه ،دوبــاره
و بــا دقــت آن را خوانــده و در صــورت بــروز اشــکال یــا فراموشــی ،ترمیــم
و بازســازی گــردد.

مرحله هفتم :تکرار محفوظات جدید

بــرای آنکــه محفوظــات انســان در ذهــن مانــدگار گــردد ،الزم اســت تــا
چنــد روز پــس از حفــظ اولیــه ،تکــرار شــود .تعــداد روزهــا متناســب بــا
حافظــه اشــخاص ،قابــل افزایــش یــا کاهــش اســت .مقــدار میانگیــن
بــرای ایــن منظــور ،تکــرار ده روزه اســت .بدیــن منظــور الزم اســت،
حافــظ قــرآن همــه آنچــه را حفــظ کــرده اســت ،بــه مــدت  10روز متوالــی
تکــرار کنــد.

مرحله هشتم :نوشتن محفوظات

یکــی از مراحــل کار حفــظ کــه در برخــی از کشــورها بــه عنــوان اصلی تریــن
مرحلــه ،بــرای حفــظ بــه کار مــی رود ،نوشــتن محفوظــات اســت .نوشــتن
نقــش بســزایی در تثبیــت محفوظــات در ذهــن حافــظ دارد .البتــه بهتــر
اســت بــه جایــگاه آیــات در صفحــه نیــز توجــه شــده و در نوشــتن ســعی
کنیــم ،مطابــق جایــگاه اصلــی کلمــات در مصحــف ،آیــات را بنویســیم.

روش مرور محفوظات:

یکــی از مســائل مهــم ،پیرامــون حفــظ قــرآن ،صیانــت و نگــه داری از
محفوظــات و شــیوه های صحیــح آن اســت.
بایــد دانســت اگــر چــه حفــظ قــرآن هنــر بزرگــی اســت ،امــا ایــن حفــظ تــا
زمانــی ســودمند اســت کــه از آن محافظــت شــود .اگــر چــه حافظــه انســان
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
آن هــا ســایه می افکنــد .از ســوی دیگــر ،هــدف اصلــی از حفــظ ایــن کتــاب
ارجمنــد ،انــس بــا آیــات انســان ســاز آن و اســتفاده از بــرکات معنویــش
می باشــد کــه ایــن مهــم جــز بــا مــرور منظــم و ممارســت بــر آیــات حفــظ
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شــده بــه دســت نمی آیــد.

اصول کارآمدی و اثر بخشی مرور
 -1نظم و استمرار
 -2مرور از حفظ
 -3استفاده از حافظه بصری
هــر چنــد بایــد تکــرار محفوظــات از حفــظ باشــد ،امــا ایــن بــدان معنــا
نیســت کــه خوانــدن قــرآن از روی مصحــف را تــرک کنیــم؛ بلکــه الزم
اســت کــه حافــظ قــرآن هــر از چنــد گاهــی بــه خطــوط و آیــات قــرآن نظــر
بیفکنــد؛ تــا هــم از فضیلــت نــگاه بــه آیــات قــرآن بهــره گیــرد و هــم مــکان
و موقعیــت آیــه در صفحــه ،در ذهنــش ثبــت شــود.
 -4توجه به معانی آیات
توجــه بــه معانــی موجــب می شــود انســان از مــرور آیــات احســاس معنــوی
خوبــی پیــدا کــرده و فراینــد مــرور برایــش لــذت بخــش باشــد.
 -5مدیریت رفع خطاها
یکــی از نــکات مهــم در بهــره وری از مــرور ،ایــن اســت کــه بعــد از هــر مــرور،
حافــظ بایــد مــوارد اشــتباه خــود را ثبــت کــرده و در آن تأمــل نمایــد .یکــی
از اهــداف تکــرار آیــات ایــن اســت کــه حافــظ نقــاط ضعــف و خطاهــای
خــود را شناســایی نمــوده و بــرای رفــع آن برنامه ریــزی نمایــد.
بــرای ســهولت ایــن کار پیشــنهاد می شــود حافــظ در صفحــات قــرآن و
در زیــر کلمــات و یــا جمالتــی کــه در آنهــا دچــار خطــا گردیــده ،عالمتــی
بگــذارد.
در مرتبــه دوم پیــش از آغــاز مــرور آیــات ،بــه تمامــی مــواردی کــه در دوره
قبــل عالمت گــذاری شــده اســت توجــه نمایــد و ســپس آیــات را بخوانــد.
 -6تمرکز و کنترل خیال هنگام مرور
 -7تجسم تصویر آیات
 -8مرور در وقت نشاط
 -9استراحت ذهنی
در میانــه مــرور چنــد دقیقــه اســتراحت کنیــد تــا بتوانیــد بــا تجدیــد قــوا،
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مقــدار بیشــتری از محفوظــات را بــا تمرکــز در مــدت باقــی مانــده بخوانید.
 -10رعایت آداب تالوت
بــه هنــگام مــرور ،بــا وضــو بــوده و رو بــه قبلــه بنشــینید و آداب تــاوت
قــرآن را رعایــت کنیــد؛ از مــرور در حــاالت نامناســب خــودداری کنیــد.
 -11تقدیم ثواب تالوت به معصومان علیهم السالم و اولیاء
 -12تمرکز هنگام مرور.
[مطالــب فــوق برگرفتــه از کتــاب «درســنامه حفــظ قــرآن» نوشــته حجــج
اســام :محمــد حــاج ابوالقاســم ،ســید مصطفــی حســینی ،علــی قاســمی
می باشــد].
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منابع و مآخذ:

 .1قرآن کریم
 .2نهج البالغه
 .3مفاتیج الجنان ،شیخ عباس قمی.
 .4المیزان فی تفسیر القرآن؛ سید محمد حسین طباطبایی.
 .5تفسیر نمونه؛ ناصر مکارم شیرازی.
 .6تفسیر نور؛ محسن قرائتی.
 .7مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ فضل بن حسن طبرسی.
 .8اصول کافی؛ محمد بن یعقوب کلینی.
 .9بحاراألنوار؛ محمد باقر مجلسی.
 .10ذکر مبارک؛ سید مهدی هاشمی و حسین صدیقی.
 .11درســنامه حفــظ قــرآن کریــم؛ محمــد حــاج ابوالقاســم ،ســید مصطفــی
حســینی ،علــی قاســمی.
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