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همقدم

 ماه در سال هر تا داد توفیق حقير بنده اين به متعال خداوند
 و رفتهگ نظر در را نآقر سوره هاي از يکي رمضان مبارک
 اين حاصل که کنم؛ بيان را آن عرفاني و تربيتي نکات

 براي ساده به زبان که است تفاسير از مجموعه اي توفيقات
 که کتابي مي گيرد. قرار قرآن دوستداران عموم استفاده

 حاصل که است روم مبارکه سوره تفسير داريد، رو پيش
 رمضان مبارک ماه در روزانه به صورت که است جلسات همان

برگزار  شده بود. 
 عزيزان شما روي پيش «درون در تأملی فطرت؛» عنوان با تفسیر این اکنون،

 شوید. بهره مند آن تأمل قابل نکات و  هاآموزه از امیدوارم که مي گيرد قرار

 اين در کفر و ايمان اهل گوهاي وگفت و معاد و مبدأ سوره، اين اصلي موضوع

زمينه است.

ازجمله سرفصل های مهم این کتاب می تونا به موارد ذیل اشاره کرد:

 رخ آينده در که جنگي در «ايرانيان» بر «روميان» پيروزي از ييپيشگو▪

 مي دهد؛
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 الهي هايکيفر و  هاعذاب بيان و بي ايمان افراد حاالت و فکرت چگونگي▪

. براي آناندر رستاخيز

 وجود در و زمين ،آسمان در خداوند عظمت آيات از مهمي بخش به اشاره▪

 از انسان خلقت حيات، از مرگ و مرگ، از حيات خروج مانند انسان ها

 در مودت رابطه و انسان ها، براي همسران آفرينش و زوجيت نظام خاک،

 و شب در خواب نعمت زبان ها، اختالف زمين، و آسمان آفرينش آنها، ميان

 تدبير مرگ، از بعد زمين حيات باران، و برق و رعد ظهور روز، در جنبش

امر آسمان و زمين به امر خدا.

 در فساد ظهور و گنهکار، و بي ايمان افراد حاالت درباره ينيتب و شرح▪

زمين بر اثر گناهان آنها. 

 مربوط به معاد.مسايل توحيد و نشانه هاي حق و داليل بيان دوباره▪

 متعال خداي شناخت به رسیدن جهت در گامي باشم، توانسته اميدوارم

 فقير عبد اين از را ناچيز تالش اين که دارم الهي رحمت به اميد و باشم برداشته

قبول فرمايد و توشه اي براي يوم الينفع مال و ال بنون قرار دهد.



بسم ا� الرحمن الرحيم

وُم ُغِلَبِت (١) الم  (٣) َسَيْغِلُبوَن َغَلِبِهْم َبْعدِ ِمنْ َوُهْم االْ�ْرِض ا�ْدَني ِفي (٢) الر�

 (٤اْلُمْؤِمُنوَن( َيْفَرُح َوَيْوَمِئٍذ َبْعدُ َوِمْن َقْبلُ ِمنْ االْ�ْمُر �ِ�ِ ِسِنيَن ِبْضِع ِفي

ِحيُم( (5ِبَنْصِر ا�ِ� َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الر�

 به [خود سرزمين نزديك ترين در شدند،«2» مغلوب روميان

 مغلوب از پس آنان و است]، شام نواحي كه حجاز

 ظرف در [البته] «3» ؛شد خواهند پيروز زودي به شدنشان

 [از پيش كار نتيجه و عاقبت كه] است [روشن سال. چند

 در فقط روميان] پيروزي [از پس و روميان] شدن مغلوب

 روميان [كه روز آن و خداست، فرمان و اراده سيطره

 سبب به شد،«4» خواهند خوشحال مؤمنان شوند] پيروز

 ياري بخواهد را هركس او] [آري خدا، ياري و نصرت

مي دهد، و تنها او تواناي شكست ناپذير و مهربان است.«5» 

محتواي سوره روم 

 سه و کلمه نوزده و هشتصد ،آيه شصت داراي و شده نازل مكه در روم سوره
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 مکي، سوره هاي از بسياري همانند و است. حرف چهار و سي و پانصد و هزار

 اين در کفر و ايمان اهل گوهاي وگفت و معاد و مبدأ سوره، اين اصلي موضوع

زمينه است.

 مبارزه و توحيد اسالمي، اصيل اعتقادات آموزش دوران مکه دوران که چرا

 مباحث اين اليه الب در و بود. رستاخيز دادگاه و معاد به توجه و شرک، با

 مطالب ،حقيقت در است. شده مطرح نيز آنها با ارتباط اين در ديگري مطالب

:در هفت بخش خالصه کردمي توان اين سوره را 

 رخ آينده در که جنگي در «ايرانيان» بر «روميان» پيروزي از ييپيشگو .1

 مي دهد.

 الهي هايکيفر و  هاعذاب بيان و بي ايمان افراد حاالت و فکرت چگونگي .2

. براي آناندر رستاخيز

 در و زمين ،آسمان در خداوند عظمت آيات از مهمي بخش به اشاره .3

 از انسان خلقت حيات، از مرگ و مرگ، از حيات خروج مانند انسان ها وجود

 ميان در مودت رابطه و انسان ها، براي همسران آفرينش و زوجيت نظام خاک،

 در جنبش و شب در خواب نعمت زبان ها، اختالف زمين، و آسمان آفرينش آنها،

 زمين و آسمان امر تدبير مرگ، از بعد زمين حيات باران، و برق و رعد ظهور روز،

به امر خدا.

 شناخت براي انفسي، و آفاقي ليدال بيان از بعد فطري، توحيد از سخن .4

خدا.
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 در فساد ظهور و گنهکار، و بي ايمان افراد حاالت درباره ينيتب و شرح .5

زمين بر اثر گناهان آنها. 

القربي و نکوهش از رباخواري.  مالکيت و حق ذيمسئله اشاره به .6

 مربوط به معاد.مسايل توحيد و نشانه هاي حق و داليل بيان دوباره .7

 و عاطفي و استداللي مسايل قرآن، ديگر سوره هاي همچون سوره، اين در

 و هدايت براي کاملي مجموعه که، است شده ختهيآم هم هب چنان خطابي

فراهم ساخته است.را تربيت نفوس 

 زمين و آسمان در الهي نعمت هاي ذکر به سوره، اين آيات عمده بخش ،پس

 و زن پيوند و خاک از انسان آفرينش حيوانات، و گياهان در زوجيت نظام و

 از پس حيات و باد وزش و باران بارش شب، در خواب و روز در تالش مرد،

مرگ مي پردازد.

ثواب قرائت

 در را روم و عنکبوت سوره کس «هر است: آمده ◌صادق امام از حديثي در

 هيچ و است بهشت اهل سوگند خدا هب ،بخواند رمضان ماه بيست وسوم شب

 پروردگار نزد مهمي موقعيت سوره دو اين و نمي کنم... استثنا سخن اين در

دارند». 

 االجر من له کان قرئها من» :است آمده چنين ◌پيامبر از ديگري حديث در

 في ضيع ما ادرک و االرض و السماء بين ا� سبح ملک کل بعدد حسنات عشر
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 هر تعداد به حسنه ده معادل پاداشي بخواند را روم سوره کس هر ؛ليلته و يومه

 آنچه و داشت خواهد مي گويد خدا تسبيح زمين و آسمان ميان در که فرشته اي

.«را در روز و شب از دست داده جبران خواهد کرد

 خدا توحيد و درس سراسر که ،را سوره اين محتواي که کسي است بديهي

 پروردگار مراقبت و دهد جاي خود جان و روح در ،است قيامت بزرگ دادگاه و

 بداند، مسلم را الهي عدل محکمه و جزا روز و ببيند خود در لحظه هر در را

 1تقواي الهي چنان قلبش را پر مي کند که شايسته چنين پاداش بزرگي است.

ن نزولأش

 به و مي شود آغاز جنگ در ايرانيان بر روميان پيروزي پيشگويي با سوره اين

 دارند اتفاق همگي بزرگ، مفسران است. گرفته نام «روم» سوره مناسبت، همين

 و بود مکه در ◌پيامبر وقتي که شد نازل بدين سبب سوره اين نخستين آيات که

 نبرد اين در درگرفت. روميان و ايرانيان ميان جنگي بودند، اقليت در مؤمنان

 دليلي را آن و گرفتند نيک فال به را مسئله اين مکه مشرکان شدند. پيروز ايرانيان

بر حقانيت شرک خود دانستند.

 روميان اما ؛(پرست(دوگانه  مشرک و هستند مجوس انايراني گفتند: آنان

 کردند، غلبه روميان بر «ايرانيان» که همان گونه .کتاب اهل و مسيحي اند

 .شد خواهد پيچيده زوديه ب اسالم طومار و است شرک آن از يينها يپيروز

، ج16، ص375.تفسیر نمونه .1
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 روز آن جاهل مردم ميان در اما ؛نداشت پايه اي ها گيريجه نتي اينگونه چهگر

اين امر بر مسلمانان گران آمد.بود و  گذارثيرأت

 ؛شدند پيروز نبرد اين در ايرانيان گرچه :شد نازل فوق آيات که بود اينگونه

 اين زمان حتي .خورد خواهند شکست روميان از که نمي گذرد چيزي اما

 وقوع به سال چند طول در فقط امر اين گفت و داشت بيان نيز را ييپيشگو

مي پيوندد.

يات آتفسير تربيتي و عرفاني 

بسم ا� الرحمن الرحيم 

 مهرباني اش و است  بي اندازه رحمتش كه خدا نام به

هميشگي.

 هنگام را خدا پاک ذات از استمداد که کار هر براي است آغازي سر ا�:بسم 

شروع در هر کار بما مي آموزد.

 و تربيت و خلقت اساس که مي کند بازگو را نکته اين الرحيم: الرحمن

 جهان تربيتي نظام اصلي محور و است رحمانيت و رحمت پايه بر او حاکميت

را همين اصل تشکيل مي دهد.

 فراموش را تو !خدايا .اوست به وابستگي و خدا بندگي نشان :ا� بسم

کنم و به کمک تو از شيطان فرار مي کنم. ام و با نام تو خود را بيمه مي نکرده

 دري هيچ که همان گونه .درها کليد مثل خداست؛ کتاب کليد :ا� بسم



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 18

 سوره چون و نيست. ا�» بي «بسم هم قرآن در دستوري هيچ نيست، بي کليد

. بسم ا� ندارد،توبه سوره کيفر است

 «بسم ا�» کلمه امان و رحمت است.: مي فرمايد◌امام علي

 و محبت اظهار با است، کفار از بي زاري و برائت المعا چون سوره اين و 

 رد باشد الرحيم» الرحمن ا� «بسم اولش که ييدعا و 2نيست. سازگار رحمت

ط موجود باشد].ينمي شود [اگر شرا

ن در توضيح الم اسخنان مفسر

(1) الم

 شده نقل عباس ابن از .است پيامبرش و خدا بين رمز مقطعه حروف .1

 که است صفتي به اشاره حرفي هر و ا� رباني نهيآ مقطعه حروف که است

 از الم الوهيت، از کنايه «الم» در الف گفته اند: نيز .گويند را پروردگار ثناي آن به

. استلطف، و ميم از ُملک

 (محمد باسم ميم و «جبرائيل» بنام الم و «ا�» اسم به اشاره الف .2

 وحي فرستاد.◌ يعني خداوند توسط جبرائيل به محمد؛(ا� صلي

 اسرار و بحقايق کسي که بدانند مردم که است اين براي مقطعه حروف .3

اين کلمات راه نبرد.

 يعني ؛است «مجيد» به ميم و «لطيف» به الم و «ا�» به اشاره الف .4

تفسیرهاي مجمع البیان و فخررازی. .2
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 .مگذار فرو اخالص عبادت در ،منم «لطيف» .آر بمن اطاعت روي ،منم «ا�»

مسّلم مدار.را  بزرگي ديگران ،«مجيد» منم

 حروف چون لکن شده؛ نقل «الم» توجيه در مفسران از نيز ديگري آراء و

3مقطعه از متشابهات قرآن بشمار ميرود سکوت در آن اولي است.

(27 تا )آيات تفسير 

وُم ُغِلَبِت  (٣) َسَيْغِلُبوَن َغَلِبِهْم َبْعدِ ِمنْ َوُهْم االْ�ْرِض ا�ْدَني ِفي (٢) الر�

 اْلُمْؤِمُنوَن َيْفَرُح َوَيْوَمِئٍذ َبْعدُ َوِمْن َقْبلُ ِمنْ االْ�ْمُر �ِ�ِ ِسِنيَن ِبْضِع ِفي

(4).

ي عجيب ييک پيشگو

 در بارها که ،مي شود آغاز مقطعه حروف با که است سوره اي 29 جزء سوره اين

. استتفاسير به آنها اشاره شده

 از بسياري خالف بر که است اين ،مي کند توجه جلب اينجا در که چيزي تنها

 عظمت از سخن آن سر پشت و مي شود آغاز مقطعه حروف با که ييهاسوره 

 شکست از سخن بلکه ؛نمي يابيم قرآن عظمت از بحثي اينجا در ،است قرآن

 اين که مي شود روشن دقت با البته ؛است آينده در آنها مجدد پيروزي و روميان

 آينده به مربوط غيبي خبر اين چراکه است، قرآن عظمت بيان نيز بحث

نشانه اي از اعجاز و عظمت اين کتاب آسماني محسوب مي شود.

، ج10، ص72 و 73. تفسير مخزن العرفان .3
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 و ،(الروم (غلبت شدند مغلوب روميان مي فرمايد: مقطعه حروف ذکر از بعد

 شما هب نزديک ؛(األرض ادني (في شد واقع نزديکي زمينسر در شکست ناي

اهل مکه، در شمال جزيره عرب، در اراضي شام.

 در محلي شما، به نزديک از منظور که داده اند احتمال نامفسر از بعضي

 که مي شود واقع محلي در يعني ؛است بوده ايرانيان زمينسر نزديکي

نزديکترين نقطه ميان ايران و روم بود.

 در آنها يعني ؛است روم زمين سرزمين، اين از منظور ،شده گفته همچنين،

 ،األرض» ادني «في جمله شدند. شکست گرفتار ايران با مرزهايشان نزديکترين

 طرف پيروزي از پيشگويي طبعًا است. شکست اين عمق و اهميت به اشاره اين

 قابل اعجاز طريق از جز که دارد بيشتري اهميت ،آينده سال چند در مغلوب

 پيروز زوديبه  شکست از بعد روميان که مي کند اضافه سپس .نيست پيش بيني

.شدخواهند 

 بعد «من تعبير ولي بود، کافي مقصود بيان براي «سيغلبون» جمله اينکه با

 غالب چراکه گردد، آشکارتر پيروزي اين اهميت تا مي کند اضافه آن به را غلبهم»

 يک در مرزهايش نيرومندترين و نزديکترين در هم آن مغلوب جمعيت يک شدن

 خبر منتظره غير حادثه اين از صريحًا قرآن و است منتظره غير ،کوتاه مدت

مي دهد.

 مي کند. مشخص سنين» بعض «في عبارت با هم را آن سال هاي سپس

 مي بينيد اگر مي فرمايد: ادامه در مي باشد. سال 9 حداکثر و 3 حداقل «بضع»
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 من و قبل من االمر � «و که است اين خاطر به مي دهد، خبر آينده از خداوند

 پيروزي از بعد چه و پيروزي از قبل چه اوست؛ دست به همه کار و همه چيز بعد»،

 بلکه نيست؛ انسان اختيار از مانع خدا أراده اين البته خورده. شکست قوم اين

 و است او علي االطالق مالک و بالذات قادر که کند روشن را نکته اين مي خواهد

هر کس هر چيزي دارد از او دارد.

 خوشحال مشرکان خوردند، شکست روميان که امروز اگر مي افزايد: سپس

 آري، شد. خواهند خوشحال مؤمنان شدند غالب روميان که روز آن در شدند؛

خوشحال مي شوند به نصرت الهي «بنصرا�». سپس مي فرمايد: 

ِحيُم (٥) َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز الر�

 او و مي کند، ياري بخواهد را که هر خداوند

شکست ناپذير و مهربان است.

 گفته اند جمعي چيست؟ روز آن در مسلمانان خوشحالي از منظور اينکه در

 چون اما بودند، کفار صف در نيز آنها چند هر است، روميان پيروزي از منظور

 پيروزي از مرحله يک مشرک، مجوسيان بر آنها پيروزي بودند کتاب اهل

«توحيد» بر «شرک» به شمار مي رود. 

 بر دليلي و گرفتند نيک فال به را حادثه اين و شدند خوشحال مؤمنان

 شادي که کرد بيان نيز اين گونه مي توان دانستند. مشرکين بر آنها پيروزي

 خود که آن قاطع پيشگويي صدق و قرآن عظمت که بود جهت آن از مؤمنان

 ظاهر روز آن در ،مي شد محسوب انانمسلم براي معنوي مهم پيروزي يک
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گشت.

 بود مقرون حديبيه» «صلح يا «بدر» و پيروزي با روميان پيروزي همچنين،

 به تعبير خصوصبه  مي شد محسوب پيروزي يک خود نوع در هم آن که

 آن در مسلمانان خوشحالي خالصه، دارد. معني اين با تناسب نيز «نصرا�»

 :را مي توان از چند جهت دانستروز 

 بر خداپرستان غلبه از صحنه اي که مجوسيان بر کتاب اهل پيروزي از .1

؛شرک بود

؛2. از پيروزي معنوي به خاطر اعجاز قرآن

 فتوحات از ديگر يکي يا حديبيه» «صلح احتماًال که آن مقارن پيروزي از .3

ن بود.انامسلم

 «َوْعَد ا�ِ�و باز هم براي تاکيد بيشتر مي فرمايد: «

پيام ها 
 است. آن محقق و صادقانه پيشگويي هاي قرآن، اعجاز نشانه هاي از يکي .1

 ديگر سال چند که مي کند پيشگويي قرآن ولي خوردند، شکست ايرانيان از روميان،

.«ُغلبت ـ سيغلبون» :روميان غالب خواهند شد و چنان شد

.«ُغلبت ـ سيغلبون» :2. با يک شکست مأيوس نشويد

 االمر «� :نشود فراموش توحيد محوريت شکست ها، و پيروزي ها در .3

من قبل و من بعد».

. «بنصر ا� ينصر»:4. هم پيروزي را از او بدانيم و هم ساز و برگ نظامي را
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4وهو العزيز الرحيم».  «ينصر...:5. دليل نصرت الهي، عزت و رحمت اوست

نا پذير است  وعده الهي تخلف
در آيه بعد مي فرمايد: 

(٦) َيْعَلُموَن الَ الن�اِس ا�ْكَثَر ِكن�َال ُيْخِلُف ا�ُ� َوْعَدُه َوَل

 چند هر کرد؛ نخواهد تخلف وعده اش از هرگز خداوند و

بيش تر مردم نمي دانند.

 هب او مشيت و بخواهد او که را کس هر و است حق خدا وعده فرمايد: مي

 وعده خلف خداوند شد. خواهد منصور و مظفر باشد، گرفته تعلق  اشياري

 از يکي .مي کند خوشحال ها رومي بر پيروزي به را نامؤمن و کرد نخواهد

 شدن مغلوب از پس ،فارس بر روم شدن غالب همان متعال خداوند وعده هاي

آنها بود.

 آن از ؛دارد الهي وعده هاي عموم به اشاره شايد و است مطلق آيه اما

 آن نيز و داده، وعده نامؤمن هب که خود مغفرت و رحمت و بهشتي هاي نعمت

 تمامٌا که گردانيده مهيا منکرين و کفار براي که هاي عذاب و تهديدات و وعيد

 مي فرمايد: آيه ادامه در و 5بود نخواهد  پذيرخالف و بود خواهد محقق و حق

 .َيْعَلُموَن الَ الن�اِس ا�ْكَثَر ِكن�َوَل
 قدرت و علم و وندخدا به نسبت معرفتشان عدم مردم، آگاهي عدم علت

، ج9، ص178ـ180.تفسیر نور .4

، ج10، ص76.تفسير مخزن عرفان .5
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 که است محال او که قتحقي اين از و نشناختند درستي هب را خدا آنها اوست.

 جهل خاطر به يا وعده از تخلف زيرا .نداشتند يآگاه ،کند تخلف اشوعده  از

 و است آگاه مورا عواقب از که خدايي اما ؛ناتواني و ضعف خاطر به يا و است

اش تخلف نخواهد کرد. هرگز از وعده  ،هاست هم قدرتش مافوق همه قدرت

غفلت از آخرت بر اثر جهل

 از و مي بينند دنيا زندگي از ظاهري تنها بين کوتاه مردم «اين مي فرمايد: سپس

6خبرند. آخرت و پايان کارها بي

ْنَيا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن (٧) َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الد�

 و مي شناسند را دنيا زندگي از [محسوس] ظاهري [تنها]

 جاوداني نعمت هاي داراي و ابدي سراي [كه آخرت از آنان

و حيات سرمدي است] بي خبرند.

 ظاهري به نيز زندگي اين از تازه و آگاهند، دنيا زندگي از تنها آنها مي فرمايد:

 و ها خواب ،گذرزود لذت هاي و  هاسرگرمي از مجموعه اي اند،کرده  قناعت

 اين در که غفلتي و غرور مي دهد، تشکيل دنيا زندگي از را آنها برداشت ها خيال

برداشت نهفته است بر کسي پوشيده نيست.

 آخرت شناخت براي ،مي دانستند را دنيا زندگي اين درون و باطن آنها اگر

 از است حلقه اي که مي دهد نشان گذرزود زندگي اين در دقت چراکه بود، کافي

، ج16، ص359ـ364.تفسیر نمونه .6
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 در دقت که همان گونه .بزرگ مسير يک از است مرحله اي و طوالني، سلسله يک

 اين بلکه ؛نيست زندگي اين خود ايينه هدف که مي دهد نشان جنيني زندگي

 از ظاهري تنها آنها ،آري . ترگسترده زندگي يک براي است مقدماتي مرحله يک

اين زندگي را مي بينند و از محتوا و مفاهيم و مکنون آن غافلند. 

 اين علت که مي کند اشاره حقيقت اين به «هم» ضمير تکرار با اينکه جالب

 از مرا بگويد: ما به کسي اينکه مثل درست هستند، آنها خود خبري بي و غفلت

 سبب يعني ؛شدي غافل خودت تو يم:يبگو جواب در ما و کردي، غافل امر اين

غفلت خودت بودي.

 مؤمن الهي با فرد مادي غير الهي تفاوت

 ،اولي دارد. بسيار  هايتفاوت مشرک يا مادي فرد با الهي مؤمن يک بينش اصوًال

 تمام که مي داند آگاهي و حکيم خداوند مخلوق را جهان توحيدي عقيده طبق

 جهان که است معتقد دليل همين به و است برنامه و حساب روي افعالش

 نيست، ساده عالم اين در چيزچ هي دقيق، رموز و اسرار از است مجموعه اي

 او به توحيدي بينش اين است. معنا پر و محتوا پر کتاب اين کلمات همه

 است ممکن زيرا د،نگذر ساده موضوعي هيچ و حادثه هيچ کنار از د:مي گوي

 مي نگرد جهان اين عمق به هميشه او باشد. آنها  ترينپيچيده مسايل،  ترينساده

 او .است خوانده توحيد مکتب در را درس اين او .نيست قانع آن ظواهر به و

ره آن هدف مي بيند. يچيز را در دايل است و همه براي عالم هدف بزرگي قا

 و مي شمرد، بي هدف و کر و کور حوادث از مجموعه اي را دنيا ،مادي فرد اما
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 مگر .نيست قايل عمقي و باطن آن براي اصًال نمي انديشد. آن ظاهر به جز

 با کودکي که است چيزي همان ،آن خطوط مجموعه که کتابي براي مي توان

 عمقي و اهميت است آورده وجود به کاغذ روي به خود دست بي هدف حرکات

!ل شد؟يقا

دارند؟آيا دانشمندان اعتقاد مذهبي 

 از بشر انديشمندان تمام ،طبيعي علوم بزرگ دانشمندان از بعضي گفته به حتي

 بر مذهبي تفکر نوعي از ،شيده انداندي جهان نظام درباره که گروه و قشر هر

(اند. (دقت کنيدخوردار بوده 

 ميان در مي توان سختي به د:مي گوي معاصر معروف دانشمند «آينشتاين»

 مذهبي حساسا نوع يک داراي که يافت را کسي جهان متفکر مغزهاي

 فرق عادي شخص يک مذهب با مذهب اين نباشد، خود به مخصوص

 کائنات دقيق و عجيب نظام از آورشعف  تحيري ،دانشمند اين مذهب]دارد...

 ها تالش تمام آن با مقايسه در که برمي دارد اسراري روي از پرده گاه گه که است

7قابل بيش نيست]. ناو تفکرات منظم بشري انعکاسي

 متفکران و دانشمندان شد سبب که چيزي «اصًال د:مي گوي ديگري جاي در

 اسرار مطالعه به ييتنها گوشه در عصارا و قرون طول تمام در مکتشفان و

8 همين اعتقاد مذهبي آنان بود».،دقيق جهان هستي بپردازند

، ج16، ص368.تفسیر نمونه؛ به نقل از: دنیایی که من می بینم .7

همان. .8
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 هدف و يينها مرحله را دنيا اين که کسي است ممکن چگونه ،ديگر سوي از

 زندگي براي آزمودگي» «ميدان و «مزرعه» را آن که کسي با مي شمرد، اصلي

 نمي بيند بيش ظاهري آن از او ببيند؟ يکسان مي داند است آن دنبال که جاوداني

عماق ژرفش مي انديشد.او اين به 

 را انفاق «ظاهربين» آن گذارد.مي  اثر آنها زندگي تمام در ديدها اختالف اين

 سودپر تجارتي را آن «موحد» که حالي در مي شمرد، زيان و خسران سبب

 جهاد ديگري و نابودي، معني به را شهادت و دردسر مايه را جهاد يکي مي داند.

 تنها بي ايمان افراد آري مي شمرد. جاوداني حيات را شهادت و سربلندي رمز را

9ظاهري از زندگي دنيا را مي بينند و از آخرت غافلند.

کارانعاقبت بد

 افق تنها که بود بينانيظاهر از سخن ،گذشته بحث آيه آخرين در خالصه:

 ماوراء عالم و قيامت از و دارد تعلق ماده جهان و دنيا محدوده به فکرشان

خبرند. طبيعت بي

 و باطن در و ندارند باطن چشم اينان که آمدهبر کفار مذمت در هآي اين

 که آخرت و است باطن رقيقه که دنيا ظاهر در اينکه تا نمي کنند نفوذ حقيقت

 بنگرند. ،است پنهان دنيا اين در شير در روغن مثل و است دنيا حصلما و جوهر

 آن تعمير بر همت و مي کنند نظر است آخرت قشر که دنيا به فقط اينان بلکه

تفسیر نمونه، ج16، ص364ـ368 به طور خالصه. .9
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 غافل آخرت از و بازمانده حقيقت و حق طريق از که است اين .گمارده اند

اند.شده 

پيام آيات

 :است جهل نوعي ماديات، ماوراي به نکردن توجه و نگري سطحي بيني، کوته .1

 و باشد نبيق عمي بايد انسان .«ظاهرًا... يعلمون يعلمون... ال الناس اکثر لکن»

بين و غافل نباشد.ظاهر

 بدون مادي دنياي ظواهر به علم است. بد آخرت از غفلت نيست، بد دنيا .2

توجه به آخرت مورد انتقاد است.

 دنيا ظاهر به توجه دنياست. باطن آخرت و دارد باطني و ظاهر دنيا .3

.«يعلمون ظاهرًا...هم عن االخرة هم غافلونسبب غفلت از آخرت است. «

(10 تا8) آياتتفسير 

ر رسيدن به حقيقت با تعقل و تفک

 و ءامبد درباره متنوعي مطالب ذکر به آينده آيات و سوره اين هشتم آيه در

.پردازد مي آيات آفاقي و آيات انفسيمعاد و 

َماَواِت ا�ُ� َخَلَق َما ا�ْنُفِسِهْم ِفي َيَتَفك�ُروا ا�َوَلْم  ا�ال� َبْيَنُهَما َوَما َواالْ�ْرَض الس�

ي َوا�ن� َكِثيًرا ِمَن الن�اِس ِبِلَقاِء َرب�ِهْم َلكَاِفُروَن  (٨) ِباْلَحق� َوا�َجلٍ ُمَسم�
 خدا [كه] نكرده اند؟ انديشه خود درون [خلوت] در آيا

 و حقّ به جز آنهاست، ميان را آنچه و زمين و آسمان ها



 29 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 مردم از بسياري همانا و است؛ نيافريده معّين مدتي براي

به لقاء پروردگارشان كافرند.

 منکر که کفار اين چرا .مي آورند تقرير براي را انکاري استفهام همزه «اولم»

 عجيب خلقت و فرونمي روند خود در و نمي کنند رجوع خود نفس به معادند

 کوهها و زمين از جهاني مجلل دستگاه اين و آسماني اوضاع و کرات و آسمان ها

 که بدانند اينکه تا نمي نگريد است زمين و آسمان ها بين آنچه و اقيانوس ها و

.ء حکيم اينها را بيهوده نيافريده استامبد

 غايت بلکه نکرده؛ خلق بي فايده بشر نوع بقاء و پيدايش براي را اينان نيز،

 10است. نظر در آنها بقاي مدت در هم و آنها وجود اصل در هم بزرگي فايده و

 ،کنند مراجعه عقلشان داوري و خود وجدان به و بينديشند درست اگر آنها يعني

 شده، آفريده حق ساسا بر جهان ،اوًال که: مي شوند آگاه امر دو اين از خوبي به

 اين خالق در کامل قدرت و عقل وجود بر دليل که است حاکم آن بر نظاماتي و

جهان است.

 ممکن حکيم خالق که آنجا از و مي رود فنا و زوال  سويبه جهان اين ،ثانيًا

 بقا سراي که است ديگري جهان بر دليل ،باشد آفريده را آن بيهوده نيست

 و طويل خلقت اين و نداشت، مفهوم جهان اين آفرينش گرنهو ،بود خواهد

 پي آخرت وجود به اينجا از و بوده، بي معني دنيا روز چند اين براي تنها عريض

 است ءامبد وجود بر دليل جهان اين حقانيت و نظم در دقت ،بنابراين مي برند.

، ج10، ص76.تفسير مخزن العرفان .10
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 (و دقت در داشتن «اجل مسمي» دليل بر معاد است (دقت کنيد

 پروردگارشان لقاي به مردم از «بسياري مي کند: اضافه آيه پايان در ازاين رو،

 مشرکان قول از قرآني آيات در مکرر که همان گونه معادند، منکر اصًال يا کافرند».

 زندگي به مجددًا شديم، خاک ما که هنگامي آيا مي گفتند: که شده نقل

 جنون دليل اين است! ممکن غير اين است؟ عجيبي حرف اين بازمي گرديم؟

گوينده آن است! چنانکه در آيه ديگر مي فرمايد:

 ِئَكا�ولَ َجِديٍد َخْلٍق َلِفي ا�ا�ن�ا ُتَراًبا ُكن�ا ا�ا�َذا َقْوُلُهْم َفَعَجٌب َتْعَجْب َوا�ْن

 الن�اِر ا�ْصَحاُب ِئَكَوا�وَل ا�ْعَناِقِهْم ِفي االْ�ْغَالُل ِئَكَوا�وَل ِبَرب�ِهْم َكَفُروا ال�ِذيَن

11(٥) ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

 منكران گفتار از تعجب پس كني، تعجب بخواهي اگر

 از را آنان كه خدا قدرت به توجه [بدون كه است لجوج

 از [پس كه هنگامي ما آيا مي گويند]: آورد، پديد خاك

 قرار جديدي آفرينش در راستي به شديم، خاك مردن]

خواهيم گرفت؟! 

 گردنشان در و شدند، كافر پروردگارشان به كه اينانند

 آخرت] در عذاب و دنيا در گمراهي [ي زنجيرها و بندها

.است، و به يقين اهل آتش اند و در آن جاودانه اند

 و آلوده آنچنان عملشان اما نيستند منکر زبان با اينکه با (زني بسياري يا (و

رعد، 5. .11



 31 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 معتقد اگر چراکه ندارند، معاد به اعتقادي آنها مي دهد نشان که است ننگين

12بودند نبايد اين چنين فاسد و مفسد باشند.

شناسيد خداشناسي کليخود

 وجدان» و عقل طريق از جان درون در «آنها که است اين انفسهم» «في تعبير

 چنين انفسهم» «في از مقصود شايد و بينديشند. زمين و آسمان ها آفرينش به

 خود در را الهي خلقت آثار و نميروندفرو خود نفس در ناناي چرا ،باشد

 در چنانچه بشناسند. را خدا شناسيخود از و بشناسند را خود نکهاي تا نمي بينند

 شناسيخود ،آري .ربه» عرف فقد نفسه عرف «من :فرموده معروف حديث آن

 پيشواي است. موجودات مراتب تمام جامع ،انسان و است شناسيخدا دکلي

عارفان فرموده:

ک فيک و ما تبصرـو دوائ  ا تشعر ـدائک فيک و م

و فيک انطوي العالم االکبر  رم صغير   ـاتزعم انک ج

مرـمضـر الـه يظهـاحرفـب        فانت الکتاب المبين الذي

 بسياري ،(َلكَاِفُروَن َرب�ِهْم ِبِلَقاِء الن�اِس ِمنَ َكِثيًرا َوا�ن�) نمي دانند را اين چون

 شان ّهم تمام و مي نگرند، را دنيوي اشکال و الوان مثل عوارض فقط مردم از

 و ،گرديده سبعيه حظوظات و بهيميه شهوات پيروي و طبيعي مورا مصروف

 از که است اين ؛نموده اند دنيوي و مادي مورا مصروف را خود عقالني ادراکات

، ج16.تفسیر نمونه .12
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 و جسم از مبرا و منزه چون خود مربي و ءامبد هب و افتاده دور حقيقت

 تاريکي در هميشه که چشمي ،است مسلم اند.ده گردي کافر ،است جسمانيات

 شود؛ باز ييروشنا و نور طرف هب ندارد قدرت هرگز ،است شده باز مادي مورا

د.مجرد مختصري از اشعه نور کور خواهد گرديه بلکه ب

 که آخرت عالم و است ظلمت و تاريکي عالم طيبعت، عالم و دنيا عالم

 و است صمداني نور تجلي محل و حقيقي عالم ،است مبداء سويه ب بازگشت

اسرائيل مي فرمايد:  ست که در سوره بني اندارد. اين آن را هر چشمي تاب ديدن

(٧٢)ًَسِبيال َوا�َضل�ي ا�ْعَم اْآلِخَرِة ِفي َفُهَوي ا�ْعَم ِذِهَوَمْن كَاَن ِفي َه

 كوردل هم آخرت در باشد، كوردل دنيا اين در كه كسي و

و گمراه تر است.

 لقاء هب البته کسي چنين ،ندارد نوري چنين با اييآشن هيچ که کسي

 به اشاره ربهم» «لقاء مي کند. انکار همين براي 13بود. خواهد کافر خود پروردگار

 خدا باطني شهود با انسان و رود مي کنار ها حجاب که است رستاخيز و قيامت

را به عظمت مي شناسد.

 جهان اين زندگي حال هر به که است حقيقت اين بيانگر مسمي» «اجل

14پرستان.ا ندارد و اين هشداري است براي همه دنياييدوام و بق

پيام آيات

، ج10، ص77.تفسیر مخزن العرفان .13

، ج16، ص372.تفسیر نمونه .14



 33 ) تفسير آيات (30 تا 32)

.«هم غافلون او لم يتفکروا» : «تفکر» داروي بيماري غفلت است.1

 بر و منفي ثيراتأت و هياهو از دور که است سازنده و مفيد زماني تفکر، .2

 .«في انفسهم» :اساس عقل و فطرت باشد

 و است آخرت و هستي داري هدف و حقانيت به ايمان سالم، فکر نتيجه .3

.«يتفکروا ـ لکافرون» :نتيجه بي فکري، کفر و انکار معاد است

 آن بيني،آنچه ناديدني استچشم دل باز کن که جان بيني    

نشانه هاي خدا در وجود انسان است

15ي ا�ْنُفِسُكْم ا�َفَال ُتْبِصُروَن َوفِ*آَياٌت ِلْلُموِقِنيَن َوِفي االْ�ْرِض 

 و ربوبيت توحيد، [بر نشانه هايي يقين اهل براي زمين در

 [نشانه هايي شما وجود در [نيز] و (20) ست. خدا] قدرت

 آن به را شما آنچه و شما رزق (21) نمي بينيد؟ آيا است]

 به سوگند پس است«22» آسمان در مي دهند، وعده

 وعده شما به را آنچه كه زمين و آسمان پروردگار

 سخن [وقت شما كه همان گونه است، يقيني مي دهند،

(23) گفتن يقين داريد] سخن مي گوييد.

 اين کليد و است تکليف اين به يقين با او محبت و خدا شناخت تکليف ،پس

 را خود نوراني جنبه تا است آن راه نفس تزکيه و شناسيخود ،خداشناسي

هويدا کند. 

ذاريات، 20 و 21. .15
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عبرت از اقوام گذشته 

 كَاُنوا َقْبِلِهْم ِمنْ ال�ِذيَن َعاِقَبُة كَاَن َكْيفَ َفَيْنُظُروا االْ�ْرِض ِفي َيِسيُروا ا�َوَلْم

ًة ِمْنُهْم ا�َشد� ا ا�ْكَثَر َوَعَمُروَها االْ�ْرَض َوا�َثاُروا ُقو�  َوَجاَءْتُهْم َعَمُروَها ِمم�

َناِت ُرُسُلُهْم  َيْظِلُموَن ا�ْنُفَسُهْم كَاُنوا ِكْنَولَ ِلَيْظِلَمُهْم ا�ُ� كَاَن َفَما ِباْلَبي�

(9) 

 در و] مي برند سر به بي خبر و مي خورند ناني غفلت [به آيا

 كه كساني سرانجام بنگرند تأمل با تا نكرده اند گردش زمين

ًة ِمْنُهْم ا�َشد� كَاُنوا شد؟ چگونه بودند اينان از پيش  آنان ،ُقو�

 هدف هاي [براي را زمين و بودند، اينان از نيرومندتر

 آبادش اينان آنچه از بيش را آن و كردند رو و زير گوناگون]

 آنان براي روشن داليل پيامبرانشان و نمودند، آباد كردند،

 تعالي حق امر مخالفت و پيامبران تکذيب اثر در اما آوردند؛

بچه عذاب و بلياتي مبتال گرديدند.

اند.خ آورده جا براي انکار و توبين همزه استفهام است و اي(همزه (اولم

 زمين در که مي کند اييراهنم را آنها کافران به ارشاد مقام در احديت ذات

 آفرينش در اگر نمي کنند؟ گردش شهرها در اينها آيا مي پرسد: اينگونه کنند. سير

مل کني و چشم بصيرت خود را باز کني خواهي ديد که:أموجودات ت

ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند



 35 ) تفسير آيات (30 تا 32)

تا تو ناني بدست آري و بغفلت نخوري

ر گسته و فرمانبردارـو سـر تـه از بهـهم

شرط انصاف نباشد که تو فرمانان نبري

 خرابي و ويراني اثر هنوز ◌خاتم نبي بعثت عصر تا شود مي معلوم

 متنبه و بنگرند را آنها عبرت نظر به بايد که بوده باقي ثمود و عاد شهرستان

ًة ِمْنُهْم ا�َشد� كَاُنوا» فرمايد: مي 16شوند.  در ،«َوَعَمُروَها االْ�ْرَض َوا�َثاُروا ُقو�

 و بودند اينها از شديدتر و قوي تر بسيار شدت و قوت حيث از آنها که صورتي

 و زمين نمودن تعمير و کشاورزي و زراعت زمين در هم عمل حيث از نيز

 بوده بقدري آنها قدرت و کردند بنا مجلل قصرهاي و بناهاي و محکم عمارتهاي

که از کوه سنگ مي کندند و خانه مي ساختند. 

نشدعذاب مانع قدرت 

 آنها قدرت و قوت شد، جاري آنها بعذاب حکم وقتي ،شدت و قوت اين با

 ويران را آنان مملکت و شدند هالک را آنها کند جلوگيري خدا فرمان از نتوانست

 به كه نبود آن بر خدا پس شدند]؛ هالك پيامبرانشان تكذيب سبب به آنها] 17.شد

 ادامه در و د.مي كردن ستم خودشان به كه بودند آنان ولي كند، ستم آنان

َناِت ُرُسُلُهْم َوَجاَءْتُهْم» مي فرمايد:  كَاُنوا ِكْنَولَ ِلَيْظِلَمُهْم ا�ُ� كَاَن َفَما ِباْلَبي�

، ج10، ص78.تفسير مخزن العرفان .16

همان. .17
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.«َيْظِلُموَن ا�ْنُفَسُهْم

 و آمدند بسيار معجزات با پيامبراني مردمان چنين ارشاد و هدايت براي

 و نپذيرفتند آنها ولي .آوردند بود تعالي حق سويه ب آنها هدايت براي آنچه

شد.عمل آنان منجر به عذاب الهي اينکه  تا ؛نسبت به پيامبران الهي ستم کردند

نواع عذابا

 ،بود خودشان اعمال نتيجه که توفان، صاعقه، سرسر، باد صيحه، از

 فضل و رحمت روي از را مخلوقات همه که مهربان خداي .بازگشت خودشانه ب

 مبتال که کساني .نمي دارد روا خود بمخلوق نسبت ظلم و ستم ،آفريده احسان و

.مي آمد آثار ناشي از اعمال خودشان بر خودشان وارد  مي شوند،بعذاب

 عمل به و زبان به را خدا آيات که است کسي براي جهنم و دوزخ ،خالصه

18مقدسات شرع استهزاء نمودند.ه  ب،اضافهه تکذيب کردند و ب

نکته هاي تربيتي

 پيروي و ايمان در بلکه ؛نيست آباداني و قدرت در تنها خوشبختي و سعادت .1

انبياست.

 آنها خود پيشين، اقوام هالکت عامل و است، مهربان و عادل خداوند، .2

.«َيْظِلُموَن ا�ْنُفَسُهْم كَاُنوا ِكْنَفَما كَاَن ا�ُ� ِلَيْظِلَمُهْم َوَلهستند: «

 انفسهم» :است عذاب سبب ،نفس به ظلم و انبيا دستورات از پيچيسر .3

همان، ص78. .18
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.«يظلمون

 عذاب جز کارشان از بهره اي هيچ کنندگان،مسخره  و ب کنندگانتکذي .4

سوء ندارند.

 مراد فرمودند: األرض» في يسيروا «اولم معناي درباره ◌صادق امام .5

 با آشنايي لزوم بارهدر 19.است قرآن در گذشته اقوام تاريخ در سير ،تدبر از

 چه گر» فرمايد:مي  فرزندش به خطاب ◌علي حضرت آن، در تدّبر و تاريخ

 تاريخ عمر گويي که هستم آشنا چنان گذشتگان تاريخ با ولي ندارم، زيادي عمر

20.«را دارم

پيام ها 

 است شناخت راه هاي از ديگران، تجربة از استفاده و سفر سير، تاريخ، مطالعة .1

و ترک آن مورد توبيخ است: «اولم يسيروا».

 :مي دهد نجات بينيظاهر از ار انسان پيشين، اقوام سرنوشت از آگاهي .2

 .«يعملون ظاهرا...اولم يسيروا»

است. بلکه در آنها عبرت ها ؛قصه هاي قرآن بي هدف نيست .3

 زندگي از نه گرفت، درس گذشته اقوام سرنوشت از بايد اينکه: خالصه

 اسالم از قبل .عاقبت...» کان «کيف و  آنها روزمره جلوه هاي و ظاهري

 پايدار ها قدرت نه وصف، اين با) .ه اندشد نابود و بوده اند بزرگي هاي قدرت

 .تفسیر نورالثقلین .19

، ص182.تفسیر نور، نامه 31. به نقل از: نهج البالغه .20
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 .هستندغرور هستند و نه سبب 

تأثير گناه بر جان انسان 

در آيه بعد مي فرمايد: 

وا�ي ا�َساُءوا ال�ِذيَن َعاِقَبَة كَاَن ُثم� ُبوا ا�نْ الس�  ِبَها َوكَاُنوا ا��ِ ِبآَياِت َكذ�

 (١٠) َيْسَتْهِزُئوَن
 به چرا؟ ،بود بدتر [بسي] كردند بدي كه كساني فرجام آنگاه

 مسخره به را آنها همواره و تكذيب را خدا آيات اينكه سبب

مي کردند.

 و خورد مي را ايمان روح و مي افتد، انسان جان به خوره بيماري مانند ،گناه

 الهي آيات تکذيب از سر که مي رسد اييجه ب کار سپس، .مي برد بين از

 و وامي دارد الهي آيات و پيامبران استهزاي به را او ،اين از باالتر و درمي آورند،

 تازيانه جز و نيست، مؤثر اندرزي و وعظ هيچ ديگر که مي رسد مرحله اي به

 وارونه کاسه مانند را انسان قلب ،گناه نمي ماند. باقي راهي الهي دردناک عذاب

ها مؤثر نمي شود و اثر نمي کند.  يا آبکش مي کند که ديگر حرف حق بر اين قلب

نکته قابل توجه 

 آنگاه و ،تکذيب بعد و ،گناه اول دارد: مراحلي انسان، سقوط کنيم، توجه

 21اليم. عذاب نهايت در و آرامش و سعادت از دوري مراحل، اين نتيجه استهزاء.

 و کاميابي در چيز، هر از پيش که صفاتي جمله از و

، ص182.تفسیر نور .21
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 از باطن و نفس کردن پاک است، مؤثر انسان سعادت
 و خوي و ُخلق نمودن طرف بر و زشت، افکار و عقائد

اخالق بد و ناپسند مي باشد.
قرآن مي فرمايد: 

 َزك�اَها َمنْ ا�ْفَلَح َقدْ (٨) َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفا�ْلَهَمَها (٧) َاَهاَسوّ َوَما َوَنْفٍس

اَها (١٠) (٩) َوَقْد َخاَب َمْن َدس�

 (8)كرد. الهام او به را پرهيزكاري اش و بزه كاري پس

 داد، رشد و] كرد پاك آلودگي [از را نفس كه كسي ،بي ترديد

 كسي و (9) شد. پيروز آخرت و دنيا مشكالت و موانع بر

 [از بيالود رشد] از بازدارنده امور و آلودگي ها [به را آن كه

(10) رحمت حق] نوميد شد.

 کفر از را خويش وجود که کسي شد رستگار و کامياب يقين هب فرمايد:مي 

 هب را خويشتن که کسي شد دبختب و کاران زي و ،کرد پاک ها پليدي و گناه و

کفر و گناه آلوده ساخت.

 و «گناه مي نويسد: انگليسي بزرگ دانشمند و روانشناس ،«لردآويبوري»

 ما، بدبختي منبع که کنيم اعتراف بايد است...» روحي آالم سرچشمه بدکاري،

 به بتوانيم اگر ماست. اطراف در که دنيايي نه داريم، سينه در که است دنيايي

 ولي ميشود، آسان ما براي مشکالت همه کنيم، پيدا تسلط خود هاي هوس

تسلط بر هوس يک عمر زحمت دارد. 
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کليد خوشبختي 

 اسب عنان که هستيم کسي مانند ما .«اماره» و است سرکش «نفس» آري

 با کند؟ غفلت آن مواظبت از دقيقه اي تواند مي آيا دارد، دست هب را سرکشي

 بدين و بگيرد؛ دست هب را خويش هوس هاي زمام مي تواند کس هر ،اين وجود

 22وسيله کليد خوشبختي را در اختيار خود داشته باشد.

سوي خدا ه گشت همه بباز

 مي فرمايد: .است و همه بسوي او باز خواهند کردمبداء موجودات خد

ُثم� ا�َلْيِه ُتْرَجُعوَن (١١)ا�ُ� َيْبَدا� اْلَخْلَق ُثم� ُيِعيُدُه 

 از [بعد را آنان ،سپس .مي آفريند را مخلوقات خدا

 او سوي به را شما گاه آن برمي گرداند، حيات به مرگشان]

بازمي گردانند«11»

 و معاد مبداءراه بين 

 مرا خدا چرا چيست؟ من وظيفه معاد و مبداء اين بين ست،ا اين سوال ،حال

 چيست؟ من خلقت از هدف ًاصال ؟بميرم بعد و باشم دنيا در مدتي که کرد خلق

 ؛اين الي و اين في و اين من عرف من ا� «رحم مي فرمايد: ◌علي امام

.«خدا رحمت کند کسي را که بداند از کجا و در کجا و به کجا خواهد رفت

روم آخر ننمايي وطنم کجا ميه ب      ام آمدنم بهر چه بود از کجا آمده 

، ص15ـ22.در جست وجوی خوشبختی .22
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 و کرد آماده طوالني سفري براي را خود و دانست، را خود خلقت از هدف بايد

 خود روح و گمارد، همت نفس تزکيه و نفس معرفت و معاد و مبداء معرفت براي

 شود. اشاره مسئله سه به آيه اين در دارد جا برساند. تکامل به تا داد پرورش را

 (براي معاد و مبدأ بين ما و مي روم)، کجا (به ترجعون اليه آمده ام)، کجا (از مبدأ

چه هدفي آمده ام و وظيفه ام چيست؟)

 هر از شما زندگي براي را زمين است:  کرده اشاره مسئله اين به قرآن آيات

 و آفريده ام، الزم استعدادهاي تمام با را شما روح ضمن، در کرده ام. آماده جهت

 بنابراين، کرده ام. الهام شما به را امور قبح و حسن و داده، شما به بيدار وجدان

 تزکيه را خويش نفس چگونه حال، اين با نداريد. سعادت راه براي کمبودي هيچ

23نمي کنيد؟ و تسليم دسيسه هاي شيطاني مي شويد؟

 آفرينش مسايل مهمترين از يکي به خداوند ،کريم قرآن آيات در همچنين،

پرداخته مي افزايد: 

 کرد الهام او به را «تقوي» و «فجور» آدمي، جان و جسم ا،قو تنظيم از پس

 او «هستي» و شد، تکميل خلقتش که هنگامي ،آري .«تقواها و فجورها فالهمها»

 ،ترتيب اين به داد. تعليم او به را نبايدها» و «بايدها خداوند يافت، تحقق

 نظر از و الهي» «روح و بدبو» «ِگل از مجموعه اي آفرينش، نظر از شد وجودي

تعليمات «آگاه بر فجور و تقوي».

، ج27، ص50.تفسیر نمونه .23
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انسان در قوس صعودي و نزولي 

 فرشتگان از برتر صعودي قوس در مي تواند که است موجودي انسان ،نتيجه در

 از نزولي قوس در و شود، آن نايد وهم اندر آنچه و شود، پران ملک از و گردد،

 اين و برسد. اضل» هم «بل مرحله به و گردد منحط تر نيز درنده حيوانات

گري خويش کدام مسير را برگزيند. منوط بر آن است که با اراده و انتخاب

 به را انسان ما 24؛الن�ْجَدْيِن َوَهَدْيَناُه» مي فرمايد: بلد سوره در که همانطور

 وجدان و عقل و تشخيص قدرت آنچنان خداوند .«کرديم هدايت شر و خير

 در «فطرت» و «عقل» طريق از را «تقوي» و «فجور» که داده او به بيدار،

 داده، قرار بشر اختيار در فراواني هاي نعمت خداوند ،اينکه توجه قابل مي يابد.

 درک و تقوي و فجور ،الهام» مسئله روي اينجا در نعمتها اين تمام ميان از ولي

 زندگي مسايل سازترينسرنوشت  مسئله ناي چراکه ؛کرده تکيه «قبح و حسن

بشر است.

تزکيه چيست؟ 

 تزکيه .است» رستگار کند تزکيه را خود نفس کسي هر که «سوگند فرمايد: مي

 است. آمده نيز کردن پاک و تطهير معناي هب و «رشد و نمو» معناي به اصل در

سازي از آلودگي سبب رشد و نمو است.  شايد به اين مناسبت که پاک

 نمو و رشد و کند تربيت را خويش نفس که است کسي آن از رستگاري ،آري

بلد، 10. .24
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 و سازد. پاک کفر و عصيان و گناه و شيطاني خوي و ُخلق به آلودگي از و دهد،

 باشد اگر و است، «تزکيه» همين نيز انسان زندگي اصلي مسئله حقيقت در

 و نوميد مي فرمايد: و بينوا. و بدبخت صورت، اين غير  در ،است سعادتمند

 محروم گشت هر کس نفس خود را با معصيت و گناه آلوده ساخت.

 دنيا زندگي صحنه در خوردگانشکست  و سعادتمندان ،ترتيب اين به

 نمو و نفس «تزکيه جز چيزي گروه دو اين ارزيابي معيار و ،مي شوند مشخص

 گناهان و معاصي انواع به «آلودگي يا خداوند» اطاعت و تقوي روح رشد و

 جسم و روح و نفس به همه از فراتر و کرده ياد سوگند خداوند، ،پس نيست».

انگيزتر است.زتر و شگفت آميانسان که از همه اسرار

تهذيب نفس وظيفه اي الهي

 تعالي و ،سازي پاک گرو در انسان خوشبختي و فالح قرآن نظر از ،حقيقت در

 نيز انسان شکست و بدبختي است. صالح عمل و ايمان پرتو در و جان و روح

 و گناه به آلودگي خاطر به تنها و تنها بلکه ست؛ني اجباري قدر و قضا در

25انحراف از مسير تقوي است.

 مبادرت فالح، و سعادت به رسيدن براي شريفه آيات اين اساس بر بنابراين،

 دفع حيوانات ساير بر آدمي شرافت زيرا است. ضروريات از نفس تزکيه به

 اخالقي فضايل و حميده اخالق به تحلي و اخالقي، رذايل و حيواني صفات

 که کرد الهي انوار آماده را آن بايد است رحمن عرش انسان قلب چون و است.

، ج27، خالصه ای از تفسير سوره شمس.تفسیر نمونه .25
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.«روي جانان طلبي آينه را قابل ساز»  اند:گفته

 بتواند تا بداند را آن امراض و نفس قواي و بشناسد را خود انسان بايد ،پس

 ابدي سعادت به سليم قلب با و بپردازد، خود رواني و روحي امراض معالجه به

  چنانکه قرآن مي فرمايد:.نائل آيد

26ي ا�َ� ِبَقْلٍب َسِليٍما�تَ َمنْ ا�ال� * َيْوَم َال َيْنَفُع َماٌل َوَال َبُنوَن

 كه كسي مگر نمي دهد، سود اوالدي و مال هيچ كه روزي

.دلي سالم [از رذايل وخبايث] به پيشگاه خدا بياورد

 جانب در که شکل صنوبري گوشت تكه آن شريفه آيه اين در قلب از مقصود

 اين هب که است روحاني و رباني لطيفه اي آن بلکه ؛نيست دارد قرار سينه چپ

 قلب و روح. به هم گاهي و نفس به گاهي و قلب به گاهي .مي کنند تعبير قلب

سليم در مقابل قلب مريض است.

 انسان وظيفه پس ،«مرضي قلوبهم في» مي فرمايد: عده اي درباره قرآن

 و نفس هواي و شرک از خالي قلبي ؛ است سليم قلب به مريض قلب تبديل

 که ا� رسول اخالق .کرد رذيله صفات از پاک را قلب کرد سعي بايد .معاصي

 براي بايد است، مهم قلب تصفيه و تزکيه به اهتمام چون و بود آنيقر اخالق

 کرد، مالقات مسلي قلب با را خود خداي بود، مراقب و کوشيد نفس اصالح

مهم غافلند.امر چه اکثر مردم از اين گر

 است الزم حاال .رديمک اشاره خالصه به طور نفس، امراض از بعضي به ما

. شعراء، 88ـ26.89
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 حشر، مرگ، درباره آيات اين چون شود. بيان مقدمه اي شناسي،خود درباره کمي

 خوب دارد، انسان عقيده و اعمال به اشاره نيز و است قيامت و معاد برزخ،

است اشاره اي به تسويه نفس در قرآن داشته باشيم.

تسوي نفس در قرآن

 قسم چند از بعد شمس سوره در ،بشريت و انسان خالق ،متعال خداوند

 ملك جهان چكيده و خلقت عالم عصارة انسان ،سّواها» وما «ونفس مي فرمايد:

 از مملو كه بديع خلقت اين است. آفرينش عالم سبدسر گل و ملكوت و

 خالقش و خودش به خداوند كه دارد اهميت آنقدر ،است اسرار و ها شگفتي

 اينجا در نفس چيست؟ نفس از مقصود اينكه در .است كرده ياد قسم جا يك

هر دو است.و يا روح انسان، يا جسم و روح 

 سواها از مراد ،باشد روح منظور اگر .ه اندداد گوناگون  هايياحتمال مفسران

 ظاهر حواس از انسان، روحي قواي تعديل و تنظيم همان (تسويه ماده (از

 مانند و تصميم»، اراده، عشق، ابتكار، تخيل، «حافظة، ادراك، نيروي تا گرفته

النفس مطرح است. آنها که در علم

 و بدن  هاينظام هاي شگفتي تمام باشد، هردو جسم و روح منظور اگر

 طب ،(االعضاء (وظايف فيزيولوژي و تشريح، علم در را آن مختلف دستگاهاي

شود.  شامل مي.عجائب خلقت اعضاء و.. و

نفس در قرآن
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 «روح» مورد در .است شده اطالق مجيد قرآن در معني دو هر به نفس

ي ا�ُ� مي فرمايد:  مرگ هنگام به را ارواح خداوند 27؛َمْوِتَها ِحيَن اال�ْنُفَس َيَتَوف�

.«مي گيرد

 َفا�َخاُف َنْفًسا ِمْنُهْم َقَتْلُت ا�ن�ي َرب� َقالَ» است: آمده چنين ،«جسم» مورد در و

 ام كشته را فرعونيان) (از را آنها از يكي من !پروردگارا :گفت موسي 28؛َيْقُتُلوِني ا�ْن

 روح» و «جسم دو هر اينجا در گفت، بايد ولي .«برسانند قتل به مرا ترسم مي و

 است «روح و جسم» شامل خداوند قدرت هاي شگفتي كه چرا ؛شودمي  شامل را

اختصاص به يكي از اين دو ندارد. و

 و «عظمت به اشاره توان مي كه آمده نكره اينجا در نفس اينكه جالب

 را آن که ابهام با آميخته و تصور فوقما عظمتي ؛باشد» آدمي نفس اهميت

 از بعضي که همان گونه .کند مي  معرفي ناشناخته موجود يک به صورت

 امام 29مي کنند. تعبير ناشناخته موجود به انسان از امروز دانشمندان ترين بزرگ

 مي فرمايد:◌علي

فيك انطوي العالم األكبر و   اتزعم أنك جرم صغير     

 بزرگ عالمي تو در که] حالي [در ،هستي کوچکي جرم تو که مي پنداري آيا

نهفته است

زمر، 42. .27

قصص، 33. .28

، ج27، سوره شمس.تفسیر نمونه .29
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 شامل كه باشد «كّلي نفس» شايد نفس از مقصود :است آمده العرفانكنز در

 و بشر، و جن نفوس و حيوانات نفوس و مالئكه نفوس از نفوس تمام گردد

 و ،هناطق نفس وجود استحكام و باشد. آدميان نفوس فقط مقصود شايد

 ياعضا توازن به اشاره آن تسويه و است. وي جسماني و نفساني قواي تعادل

 دارد، انساني ناطقة نفس فضيلت و شرافت به اشاره نيز و است، وي جسماني

 آمده فرود طبيعت عالم تعمير براي مجردات عالم و الطبيعة فوقما عالم از که

.است

سوي خداست ه  ب،معاد

مبداء موجودات از خدا است و همه به سوي او باز خواهند گشت. مي فرمايد:

َيْبَدا� اْلَخْلَق ُثم� ُيِعيُدُه ُثم� ا�َلْيِه ُتْرَجُعوَن (١١)ا�ُ� 

 از [بعد را آنان سپس .مي آفريند را مخلوقات خدا

 او سوي به را شما گاه آن برمي گرداند، حيات به مرگشان]

.بازمي گردانند

 است همان وندخدا ،بدانند که مي دهد تذکر مردم به آيه اين در متعال ذات

 پس و آورده پديد و نموده ابداء وجود و هستي به عدم و نيستي از را خلق که

 از ظاهر هب وقت آن .است مرگ آن که اول تحال به برمي گرداند را خلق آن از

 ،بود نخواهد نمايان آنان از اثري و مي گردند مفقود عالم اين موجودات و اشياء

چه در عوالم ديگري که فوق عالم زمان است موجود خواهند بود.گر
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 در مدتي بشر افراد آنکه از پس که معناست اين به شريفه آيه اين در «ثم»

 پروردگار به سوي خلق شد، پا بر قيامت عالم اينکه از بعد و ماندند، برزخ عالم

باز خواهند گشت. 

 در همواره سرمدي الطاف لواي زير و او رحمت به سوي يا آنان ،سرانجام و

 آنها بازگشت ـ با� نعوذ ـ يا و مي نمايند. جاوداني حيات امرار امان و امن مهد

 30بدترين عذاب خواهند گرديد.ه  مبتالء ب( غضب و اسم (المنتقمبه سوي

(11 تا 16)آيات تفسير 

 بعد و مي کند اعاده سپس و نموده آغاز را آفرينش خداوند ،مي فرمايد اول

 اين در .«ُتْرَجُعوَن ا�َلْيِه ُثم� ُيِعيُدُه ُثم� اْلَخْلَق َيْبَدا� ا�ُ�» :مي گرديد باز او سويبه 

 ديگر آيات در که شده بيان معاد مسئله براي معني پر و کوتاه استدالل يک آيه

 که کسي همان اينکه: آن و است. شده تکرار ديگري  هايعبارت به نيز نآقر

 و عدالت قانون دارد. هم را معاد بر قدرت داشت، را نخست آفرينش بر قدرت

31.همچنين حکمت خداوند ايجاب مي کند که اين آفرينش مجدد تحقق يابد

حقيقت انسان از نظر قرآن 

 انسان حقيقت به ،حال .شد بيان انسان به مربوط مسايل از بعضي به پيش تر

 كه مادي ُبعد يكي است، ُبعد دو از مركب آدمي .مي کنيم اشاره قرآن نظر از

، ج10، ص79.تفسير مخزن العرفان .30

، ج16، آیه 377.تفسیر نمونه .31
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 و عقل و جان و روح را آن كه نفس ديگر و است. بدن و جسم آن و است ظاهر

 مالئكه جنس از و مجرده، جوهري و ملكوت، عالم از آن و ند،مي گوي نيز دل

 دارد. برتري حيوانات ساير بر كه اوست ملكوتي ُبعد ،همين سبب به باشد. مي

که هر يك از اين دو جزء، «جسم و روح»، المي و لذتي دارند.

مراقب باش روحت آلوده نگردد

 اما فرمودند، بيان نفس تزکيه در را بدبختي و خوشبختي شمس، سوره در قرآن

 که «شما د:مي گوي ـ اييآمريک ماردن» «اسورت دکتر ـ دانشمندان از يکي

 به روحتان که دباشي مراقب هستيد، خاطر آسايش و خوشبختي جوياي

 خار و نگيرد خانه دلتان در پرستيخود ودي و نشود، آلوده زشتکاري

32ي در مزرعه روحتان ريشه ندواند.يجونه کي

 مال، حب غريزه تأمين مانند هدف؛ يک يا غريزه يک تأمين مي گيريم، نتيجه

 معنوي و مادي نيازمندي هاي و حوائج تحصيل يا و جنسي، غريزه تأمين يا

 خوشبختي بلکه نمي کند؛ فراهم را بشر سعادت موجب تنهايي، به هرکدام انسان

 بر صعود و رفتن باال براي که است، کوهي بلند و رفيع قلعه مانند بشر، زندگي در

 وسايل همه اگر که است، مقدماتي و وسايل مجموعه و سلسله يک به احتياج آن،

 اين هم باال بررسي از همچنانکه مي گردد، حاصل صعود آيد، گردهم مقدمات و

 يک انسان سعادت براي کريم قرآن که کرديم مشاهده و شد روشن حقيقت

 26 حدود آن مجموع که مي کند، معرفي را معنوي و مادي عوامل و علل سلسله

، ص103.اسرار نیکبختی .32
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صفت است، و مي توان آن را در سه مرحله خالصه کرد و به هم مربوط هستند.

 عقيده و قلب سليم داشتن؛ ، ايمان.1

؛ انجام دادنايي اعمال عبادي و خد.2

 و با اخالق و صفات نيک براي ديگران مفيد و خيرخواه بودن..3

 قرآن آيات نظر از که را صفاتي و اعمال و ديعقا مجموعه ،خالصه به طور

 .2 .خدا هب ايمان .1 از: عبارتند  ،گردند مي خوشبختي و سعادت موجب مجيد

 با انسان ارتباط هک خدا راه در انفاق .4 .معاد به عقيده .3 .نبوت به عقيده

خلق و خدا است.

  و بي خياليم؟فلاغچرا 

 اندازه هر انسان مي شود. محسوب شرک عامل مهمترين غفلت حقيقت در ،پس

 از كند باور را عقايد اين و ،كرده تقويت برهان و دليل با را خود عقيده كه

سپري خواهد كرد.با بصيرت بيشتري خواب غفلت بيدار شده و زندگي خود را 

 الخالقين احسن که داشت که خلقتي آن با آدم بي خياليم؟ و غافل چرا پس

 وسوسه را او شيطان داشت که علمي و جايگاه و فطرت آن با و ،آفريده را او

 غافل چرا ما پس .کرد نزول داشت که رفيعي مقام و بلند جايگاه از و کرد

 قابليت خود، تالش و استعداد اندازه به يانسان هر !؟بي خيال و هستيم

 حضرت وقتي .(القابليات بقدر (العطيات دهد نعمت او به خداوند که دبايمي 

 نتوانست ،داشت جاي هم بهشت در و داشت هم علم ،بود انسان اولين که آدم

 اين در که ضعيف انسان هاي ما چگونه ،دياب رهايي شيطان وسوسه از
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 کار چه بايد بمانيم؟ سالم مي توانيم مي بريم، سر هب هم فاسد ماع هايجتا

که امور اخروي حتمّا مهمترند.  بايد بدانيم يم؟کن

مراحل تزکيه نفس

 از انسان كه است معنا اين به و است «يقظه» نفس تزكيه مرحله اولين ،يقظه .1

 خدا متوجه انسان دل و كند تدبر الهي آيات در انسان اگر گردد. بيدار غفلت خواب

 از آن در كه آياتي ديد. خواهد مكان و كون همه در را خداوند جالل و جمال ،باشد

 كه است اين براي ،شده استفاده «تتفكرون لعلكم» و «تعقلون لعلكم» واژه هاي

 انسان شود.و بيداري باعث يقظه 

 پيدا علم نفس معرفت درباره کمي چون .تجليه و تحليه .3 .تخليه .2

 سير ادامه براي روح تکامل و نفس اصالح براي کنيم سعي بايد حاال ،کرديم

ا� و براي آمادگي خروج از عالم مادي به عالم برزخ و قيامت. الي

 معاد تامبدا از انسانسير 

 براي و روحاني سيري و جسماني سيري ؛دارد سيري يک معاد و مبدأ بين انسان

 انسان، دنيوي زندگي مراحل مانند ؛جسماني سير کند. تالش بايد سير دو هر

 روحاني سير ولي و... کهولت پيري، ((شاب جوان نوجوان، کودک، طفل، جنين،

 نوعي و طبيعي رشد يک انساني هر .طبيعي سير اول، .دارد مرحله دو انسان

 .چهل سالگي تا سنبچه مثل سير تکاملي يک تکامل عقلي پيدا مي کند، 

 بايد و دارد منازلي و مراتب هم آن که است اختياري تکامل و سير يک اما
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 که کند زندگي طوري بايد و است مسافري مثل و آمده دنيا هب که بداند انسان

 آخرت براي دنيا دار در يعني ؛است آخرت مزرعه دنيا .تاجر هم باشد مسافر هم

 ؛فرزند نه و دارد نفعي مال نه که روزي براي که بفرستي پيش از بايد را اعمالي

 صالح وارد به آن عالم شود.يمگر کسي که با قلبي سليم و اعمال

 را خلق که است همان وندخدا ،بدانند که مي دهد تذکر مردم به متعال ذات

 آن از پس و گردانده، پديدار و نموده ابداء وجود و هستي به عدم و نيستي از

 به حالت اول که آن مرگ است.خلق را برمي گرداند

 رسيدن به مقام انساني راه هاي

است: راه ممکن دو ابدي از رسيدن به مقام واالي انساني و سعادت 

 خداوند؛ شناخت واقعي حقيقت مطلق هستي يعني.1

 َواالْ�ْنَس اْلِجن� َخَلْقُت َوَما» :او درگاه به نيايش و مقدس ذات آن پرستش .2

.«جن و انس را جز براي اينكه مرا بپرستند نيافريديم؛ 33ا�ال� ِلَيْعُبُدوِن

 را خود خداي دارد وظيفه عقل حکم به انساني هر ،اول قدم در بنابراين

 محور دو همين اطراف در نيز اانبي دعوت شود. آشنا دين معارف با و بشناسد

 خداوند بي همتا. ذات پرستش سپس و حق. شناخت اول شود: مي خالصه

 مي فرمايد: ◌متعال به رسول اکرم

َها َيا ًرا َشاِهًدا ا�ْرَسْلَناَك ا�ن�ا الن�ِبي� ا�ي�  ِبا�ْذِنِه ا��ِ ا�َلي َوَداِعًيا * َوَنِذيًرا َوُمَبش�

ذاریات، 56. .33
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34.َوِسَراًجا ُمِنيًرا

 و امت] [بر شاهد را تو ما راستي به پيامبر! اي

 كننده دعوت را تو و فرستاديم. بيم دهنده و مژده رسان

 هدايت [براي فروزان چراغي و او فرمان به خدا سوي به

 .جهانيان] قرار داديم

 نخست، انبيا، اصلي غرض پس، بود. ا�» اال اله ال «قولوا انبياء دعوت شعار

 به را مردم معرفتي و نظري جنبه در آنها همه که است توحيدي جامعه يک ايجاد

 اجتماعي عملي توحيد جنبة در دوم، و است يکتا آفريدگار آن و مي خوانند يک سو

 قافله تا است ا�» «قانون آن و باشد حاکم جامعه در قانون يک بايد که است

بشريت را به سوي تکامل راهبري کنند.

 العباده افضل» و «المعارف اعلي تعالي ا� معرفة» ازاين رو،

 و مي خوانيم ◌بيت اهل احاديث در را عبارات اين که ،است «با� العلم

.«اول العلم معرفة الجبار مي فرمايد: «◌چنانکه امام علي

 اهّم ،ديعقا معرفت به تکليف که بدان ،مي دارد بيان ◌شوشتري شيخ

 باعث ندانستن که چون نيست مهمتر او از خدا احکام در يعني ؛35است تکاليف

 معرفت تحصيل بايد واجبات همه از پيش بنابراين، است. عذاب در بودن مخّلد

کرد.

احزاب، 45ـ46. .34

، ص4.رساله منهج الرشاد .35
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معاد 

 قيامت در دنيا عالم از بعد که است اين به اشاره ترجعون» اليه «ثم جمله

 اين از .مي گرديد باز او ثواب و جزا ،پاداش و پروردگار دادگاه سويبه  همگي

 تکامل در همچنان ،گرفته اند قرار الهي تکامل خط در که مؤمناني ،فراتر

 بايد اما مي رود. پيش پروردگار پاک ذات به و بي نهايت سويبه  شخوي

 مي فرمايد: . دارند مختلفمردم حال هاييدانست که 

اَعُة ُيْبِلُس اْلُمْجِرُموَن (12) َوَيْوَم َتُقوُم الس�

 و سختي شدت [از گنهكاران شود برپا قيامت كه روزي

 نشدن پذيرفته علت به و گردند اندوهگين آن هولناكي

.بهانه و عذرشان از رحمت خدا] مأيوس مي شوند

ََلْم َيُكْن َلُهْم ِمْن ُشَركَاِئِهْم ُشَفَعاُء َوكَاُنوا ِبُشَركَاِئِهْم كَاِفِريَن(١٣) و

 براي مي پرستيدند] كوركورانه را آنها [كه معبودانشان از و

 روي [از را معبودانشان آنان و بود، نخواهد شفيعاني آنان

د.واقعيت] انكار مي كنن

اَعُة َيْوَمِئٍذ َيَتَفر�ُقوَن (١٤)و 36ََيْوَم َتُقوُم الس�

 جدا هم از [همه] روز آن ،شود برپا قيامت كه روزي

.مي شوند

روم، 12ـ14. .36



 55 ) تفسير آيات (30 تا 32)

است ةساعهاي قيامت  چرا يکي از نام

 ؟است شده ساعت» «قيام تعبير قيامت بحث در قرآن آيات از بسياري در چرا

 وقوع چراکه .است گذرزود لحظاتي يا زمان از ييجز حقيقت در «ساعة»

 بودن الحساب» «سريع مقتضاي به همچنين و است، آسا برق و ناگهاني قيامت

 مورد در تعبير اين .مي رسد سرعت به روز آن در را بندگان حساب خداوند،

قيامت به کار رفته تا مردم موقعيت قيامت را همواره در نظر داشته باشند.

 زده جهان پايان هصيح که است زماني اسم «ساعة» د:مي گوي عرب

 قيامت در مردم که است وقتي نام ،نيز .مي ميرند همگي ناگهان و مي شود

اشاره دارد.اينچنين صيحة نخستين قرآن به   مي شوند.برانگيخته

 َعَلي َحْسَرًة َيا (٢٩) َخاِمُدوَن ُهمْ َفا�َذا َواِحَدًة َصْيَحًة ا�ال� كَاَنْت ا�ْن

37اْلِعَباِد

 آن از [پس ناگهان كه نبود مرگبار فرياد يك جز [كيفرشان]

 اين بر افسوس  اي شدند! خاموش و بي حركت همه فرياد]

 مگر ،نمي آمد هدايتشان براي پيامبري هيچ كه بندگان

.اينكه او را مسخره مي كردند

 همه ناگهان ،دوم نفخه در و مي ميرند همگي ناگهاني طوره ب اول صيحة در

 سه گونه «ساعة» که شده نقلهمچنين،  شود.مي  برپا قيامت و مي خيزند، بپا

یس، 29. .37



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 56

است: 

«ساعت کبري» روز قيامت و زنده شدن مردم براي حساب.  .1

 و الهي مجازاتهاي (به زمان يک اهل ناگهاني مرگ روز وسطي» «ساعت .2

 .(عذابهاي استيصال

38«ساعة صغري» روز مرگ هر انساني. .3

سير انسان در عوالم ديگر

 مشيت طبق بر و او، طبيعي سير و عالم نظام قانون مطابق که معاد مسئله

 حق قول دارد مطلب اين هب اشاره چنانچه نيست.  پذيرتخلف ،است الهي

 االْ�وَلي الن�ْشا�َة َعِلْمُتُم َوَلَقْد» فرمود: واقعه سوره در تعجب روي از که تعالي

 است] فعلي جهان [كه را نخستين پيدايش راستي به و 39َتَذك�ُروَن َفَلْوَال

؟�«شناختيد، پس چرا متذّكر [پديد شدن جهان ديگر] نمي شويد

 مراحل هب باريک اشاره هاي و فلطي بسيار نکته هاي مبارکه آيه اين در

 و نمود نظر خلقت شالوده به که کسي ميباشد. نهفته و مندرج انساني سير

 اول از عميق فکر با و داد قرار بازرسي و تدبير تحت را بشر دنيوي نشآت

 ترقياتي و استکمال و نمود، دقت خوب را خود امر انتها تا خلقت آغاز و تکوين

 که مي نمايد اعتراف تأمل بال داد، قرار تدبر و نظر مورد گشته ميسر را وي که

امر است. به آن بشر براي امر بزرگي خلق شده و غايت و کمال وي در رسيدن

، ج16، ص380ـ381.تفسیر نمونه .38

واقعه، 61. .39
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 منازل و مراحل از يکي که عالم اين در ماييمي نم مشاهده چنانچه زيرا

 وجود بر يفايده ا و غايت و نمي رسد، اتمام به وي ارک مي رود بشمار وي سير

 نشده مترتب انسان براي عالمي عالم اين وراي اگر و نمي گردد مترتب وي

 وجود کالبد در قدرت دست که رموزي همه اين با بشر وجود مي آيد الزم باشد،

 بلکه ؛نقل و عقل مخالف اين و بماند بيهوده و بي ثمر و لغو ،نموده تعبيه وي

مخالف وجدان است. 

 هب الدوام علي انسان که مي بينيم عيان و تجربه و مشاهده هب که زيرا

 سعادت به نيل از بشر افراد از بسياري ماندن باز و ميرود، فعليت و کمال طرف

 شياطين و اماره نفس و گشته اند هوس و هوي خوشدست  که است ناي براي

غايت کمال انساني برسند. ه آنان را سد نموده و نمي گذارند پيش بروند و براه 

 برداشته ما پاي از دراز و دور آرزوهاي و آمال زنجير و شيطان هاي دام اگر

 آخر تا پيدايش هنگام از موجودات همه (که تکاملي سير در است ممکن شود،

 اييج هب هم ما (برسند خود اليق کمال به آنکه تا مي کوشند هميشه بقاء

 دو به اشاره با ادامه در گردانيم. خود امر مسخر را موجودات تمام که برسيم

ن مي فرمايد ان و کافراگروه مؤمن

اِلَحاِت َفُهْم ِفي َرْوَضٍة ُيْحَبُروَن(١٥)ف ا ال�ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص� َا�م�

 انجام شايسته كارهاي و آورده ايمان كه كساني اما

 و مسرور خرم] و [سرسبز بوستاني در را آنان داده اند،

. مي دارند شادمان
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اَو ُبوا َكَفُروا ال�ِذيَن ا�م�  اْلَعَذاِب ِفي ِئَكَفا�وَل اْآلِخَرِة َوِلَقاِء ِبآَياِتَنا َوَكذ�

(١٦) ُمْحَضُروَن

 را آخرت ديدار و ما آيات و ورزيده كفر كه كساني اما

تكذيب كرده اند، احضارشدگان در عذاب اند.

تنزل روح از عالم علوي 

 طريق هب ما براي علوي هب سفلي از و سفلي هب علوي عالم از بشر سير

 خود تامه مشيت و کامله بقدرت متعال خداي که شده ثابت برهان و وجدان

 گذارده عالم اين در پا اينکه تا داده تنزالتي روحاني و علوي عالم از را بشر روح

 جنبه اعتبار هب بشر نفس نزول قوس اين سير در و گرديده. ماده قرين و

 و مي نمايد. جلوه طوري و دارد مقامي وجود مراتب از مرتبه هر در وي روحاني

 وي از و رود مي شماره ب ماديات و طبيعيات عالم جزء بدن که ن طورهمي

 بدن هب افاضه مجردات و روحانيات عالم از بايستي هم روح مي نمايد، تغذيه

شده باشد.

 آدم بدن خلقت از بعد که باشد تعالي حق قول به اشاره شايد بيان اين

 هب منسوب که روحي از آدم در دميدم يعني ؛روحي» من فيه نفخت «و فرمود:

 نموده خود هب منسوب را وي که است روح عظمت جهت از آن و است. من

.است

 قوس در را او قدرت، دست رسيد، پايان به او تنزالت آنکه از پس و

 هر دل در که تکامل، قانون و الهي مشيت و حکمت مطابق که ـ صعودي
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 سوق کمال طرف به ـ است آن به منوط عالم نظام و است جاري ذره اي

مي دهد تا آنکه اطوار خلقت او را به پايان رساند و به کمال اليق خود برسد.

انسان در قوس صعود

 و نمود تنزالتي علوي مرتبه از انسان يعني ؛رسيد پايان به دوره اين آنکه از پس

 قوس در قدرت بيد االطالق علي حکيم و متعال قادر رسيد، خاک مرکز هب

 وجود پايه بلندترين در تدريجه ب هستي مرتبه  ترينپست از را وي صعود

 بشر که زيرا گرداند. مي نشينصدر را وي ،بزرگواري و رفعت اوج بر و مي رساند

 جماد ماده و هيوال رسانيد، اتمام هب را خود طبيعي مراحل آنکه از پس

 به صورت و شده نبات عناصر و مي نمايد، ظهور عناصر شکل هب و شود مي

نباتي غذاي انسان مي گردد.

 آنکه تا نموده بروز و ظهور مادر رحم در جنين و نطفه ،مراحلي طي بعد و

 خارج زندگي و حيات آماده را خود و رساند پايان هب را نشأء آن تکامل اطوار

 و کهولت تا کودکي از را مراحلي نيز و نمايد. تظاهر طفل به صورت و نمايد،

 گرديد موفق اگر و نمايد، بروز و ظهور گذارده وي نهاد در آنچه تا بگذراند پيري

 از و ملکوتي هب ملکي از و ملکي هب بشري مرتبه از شد، او نصيب سعادت و

 بنده يعني ؛رسيد خواهد ربوبيت هب ،عبوديت رتبه از و الهوتي، به ملکوتي

 مي کند. اييخالص و مظهر و نماينده صفات الهي مي گردد و کار خد

 به سرانجام استکمالي سير از پس آنکه تا مي کند طريق طي بشر  طورهمين

 سير غايت و انساني کمال مرتبه آخرين بياسايد. آنجا در و برسد خود وجود مرکز
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 احاديث و قرآن در و است ما عقايد اصول از يکي که نامند قيامت و معاد را وي

 که است اين براي سماوي کتب انزال و رسل ارسال بلکه است. شده آن ذکر بسيار

 عوالم از هريک در انسان حال، علي اي گردانند. آشنا خود معاد و مبدأ به را مردم

 خلقت اطوار در را وي ازلي قدرت دست و دارد مقامي و مرتبه ملکوت و ملک

 در آنچه آنکه تا مي برد باال سفل از گاهي و مي آورد فرود سفلي به علو از گاهي

 جهانيان به خود کامله قدرت و گردد آشکار است پنهان وي حقيقت و باطن

40بنمايد.

خداوند متعال و خالق انسان مي فرمايد: 

 ُثم� َرَدْدناُه ا�ْسَفَل ساِفِليَن*ْنساَن ِفي ا�ْحَسِن َتْقِويٍم ال�َلَقْد َخَلْقَنا ا

 آن ديم.آفري اعتدال و نظم نيكوترين در را انسان ما كه

[مرحله] پست تريِن بازگردانديم.به گاه او را 

 رفتهگ قرار سافلين اسفل در آنگاه و شده خلق تقويم احسن در انسان

 حقيقت زيرا بكشد. باال السافلين اسفل از را خود كه كند تالش بايد و .است

 دنيا بيکران درياي در بايد كه ملکوت عالم از است يّرُد و گوهر مانند انسان

 انا و � «انا ميشود. آغاز او معاد حقيقت در سانيان هر مرگ با يابد. پرورش

 به صعودي سير در حال ،بود دنيا عالم تا او نزولي سير ،ابتدا در ؛الراجعون» اليه

. خدا مي رويم»به سويايم و  همه از خدا آمده» :رسد عالم برزخ و به معاد مي

(18  و17)آيات تفسير 

، خالصه ای از ص7ـ20.معاد یا آخرین سیر بشر .40
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 ِفي اْلَحْمُد َوَلهُ (١٧) ُتْصِبُحوَن َوِحيَن ُتْمُسوَن ِحيَن ا��ِ َُسْبَحاَنف

ا َوِحيَن ُتْظِهُروَن (١٨)  َماَواِت َواالْ�ْرِض َوَعِشي� الس�

 كه هنگامي و مي شويد شب وارد كه هنگامي را خدا پس

 در ستايش ها همه .گوييد تسبيح درمي آييد صبح به

 وارد كه گاه آن و شب و اوست ويژه زمين و آسمان ها

ظهر مي شويد [نيز خدا را تسبيح گوييد.]

 .است تعالي حق تنزيه و تسبيح به امر معني در و است مصدر ،«سبحان»

 و آيه اين نامفسر اکثر است. صبح نزديک «تصبحون» و شام نزديک «تمسون»

 و قدرت ساعات اين در که زيرا ؛نموده اند پنجگانه نمازهاي بر حمل را بعد آيه

عظمت و نعم حق تعالي ظاهرتر خواهد گرديد.

 حق تنزيه و تسبيح هب به دو اين در که شب و شام هب اختصاص شايد و

 که باشد اين براي ،فرموده او امکاني نواقص از او گردانيدن مبّرا و تعالي

 او هب و مي کنند سجده خورشيد هب ،غروب و طلوع هنگام پرستاندخورشي

 دو اين در را خدا که مي نمايد امر ناموحد هب آنها مقابل در مي گردند. ملتجي

 دو اين در فقها از بعضي که است همين هب نظر و نمايد ستايش و تنزيه وقت

دانند.وقت و حين برآمدن خورشيد و غروب آن نماز و سجده را مکروه مي 

حمد و تسبيح تفاوت ميان 

.صفات جالل الهي استدرباره  و تسبيح ، صفات جمالدربارهحمد 
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ا َوِحيَن ُتْظِهُروَن (١٨)َو َماَواِت َواالْ�ْرِض َوَعِشي� َلُه اْلَحْمُد ِفي الس�

 و شب و اوست ويژه زمين و آسمان ها در ستايش ها همه

آن گاه كه وارد ظهر مي شويد [نيز خدا را تسبيح گوييد.]

 لکن ؛است تعالي حق عظمت اظهار و ستايش دو هر تسبيح و تحميد

 صفات درباره تسبيح و جمال صفات درباره حمد و تحميد شده بيان چنانچه

 تنزيه را سرمدي ازلي ذات ،«ا� سبحان» گفتيم ستايش در وقتي .است جالل

 و مي کنيم تبرئه مي شود امکاني موجودات در که عيبي و صفت هر از را او و

 از مشرکين آنچه از احدي بي زوال و بي نظير خداوند مي داريم: اظهار چنين

 نسبت او هب است خودشان در آنچه از و آن، غير و ولد و شريک نسبت

 قدوس «سبوح :يميمي گو ستايش مقام در و بود خواهد منّزه و مبّرا مي دهند

رب المالئکه و الروح».

 آن ،جالل به و نموديم تخليه نقايص از را الهي مقدس ذات آنکه از پس و

 يميمي آ بر «تحليه» مقام در وقت آن ،نموديم ستايش را پاک حقيقت

 اوصاف به متصف ما پروردگار که ماييمي نم اظهار و �» الحمد» يميمي گو

 ،کمال است

 وجود آن از نمونه اي و پرتو ،مي شود ديده ممکنات در که کمالي صفت هر

 و تسبيح را او آنکه از پس و (سائر الحقائق کل في (جمالک بود خواهد سرمدي

 ستايش را او است، وحدت که اوصافش باالترين هب ،نموديم تحميد

 منحصر مبدئيت و الوهيت و وحدت .«ا� اال اله ال» يميگومي  و ماييمي نم
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الوجود تعالي است. عارفي گفته: زوال واجب ذات بي ه ب

 رخ کثرت ديگر تابي ندارد         چه ذات از روي وحدت جلوه آيد 

 استقالل و مؤثرّيت و شيئّيت بلکه ،الوهّيت سزاوار آنچه «نافيه الء» به و

 خود العيننصب  را «ا� االّ الوجود في مؤثر ال» و مي نمايد نفي نيست

 وجود بلکه مؤثرّيت ،عالم در که مي کنيم اثبات «ا� االّ» به و ماييمي نم

 عالم است.مبداءحقيقي منحصر به ذات کبريايي اله و 

 و کمال صفات تمام به مّتصف احدّيت ذات که نموديم اظهار آنکه از پس و

 يميگومي  و مي کنيم اقرار خود نقص به است، امکاني نقايص تمام از خالي

 هب را احدّيت بي زوال ذات اوصاف بتوانيم که آنيم از کوچکتر ما »؛اکبر ا�»

 ستا آن از بزرگتر او و گردانيم، محدود خودمان ناقص گفتار به يا و خود فهم

عقل بشر يا هر ممکني بگنجد.ه که در وهم يا ب

 و بزرگي شايسته که طوري آن را عالم مبداء نيست ممکن بشر چون و

 و فهم قدر هب مگر نمايد ستايش و توصيف را است حقيقي وجود آن عظمت

 را تعالي حق نماز در که داده اند دستور ما پيشوايان که است اين ،خود استعداد

 باالتر از و مايينم ستايش و حمد ،است ما فهم خور در که اوصافي اين هب

 ؛ماييبست را تو بتوانيم ما که آني از بزرگتر تو يميگوب و مايينم عجز اظهار

قدر فهم ناقص خودمان است.ه يم بيآنچه گو

 بر که  اييافته چيزي قرآن در آيا ،گفتند عباس ابن به گويد خبر راوي

 مي نمايد قرائت را آيه دو اين و ،آري :گويد ؟باشد داشته داللت پنجگانه نمازهاي
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 حين و» ،عصر نماز «عشّيا» و صبح نماز ،«تصبحون» ،مغرب نماز ،«تمسون»

41 نماز ظهر.،«تظهرون

 و است بخش هستي خالق و خداوند معرفت ،انسان خلقت از هدف ،آري

 به ديگر بار بعد آيه در است. متعال خالق با عبد ارتباط نماز و خدا، عبادت

 معاد و قدرت حق تعالي اشاره کرده و مي فرمايد: مسئله

ِت ِمنَ اْلَحي� ْخِرُجُي َت َوُيْخِرُج اْلَمي�  َبْعدَ االْ�ْرَض َوُيْحِيي اْلَحي� ِمنَ اْلَمي�

(١٩) ُتْخَرُجوَن ِلَكَمْوِتَها َوَكَذ

 خارج زنده از را مرده و مي آورد بيرون مرده از را زنده

 و مي نمايد؛ زنده مردگي اش از پس را زمين و مي كند،

.اين گونه شما را [از گورها] بيرون مي آورند

زنده را از مرده بيرون مي آورد!

ِت ُيْخِرُج اْلَحي� ِمَن اْلَمي�

 مثل  ايد.صادق ،است حيات قابل هرچه بر و است مبالغه صيغه ،«ميت»

 و روح نفوذ قابل که اينها مثالا و حبوبات و مرغ تخم و حيوان و انسان نطفه

 پديدار آنان در حيات و روح آثار و ند امّيت ًقبال و مي باشد ارتقاء و نشوه قوه

 آنها در حياتي آثار روح نفوذ هب متعال پروردگار رادها و قدرت هب و نيست

 :آورده بيرون ميت از را زنده که آيد صادق اعتبار اين هب و مي گردد ظاهر
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 65 ) تفسير آيات (30 تا 32)

َت ِمَن اْلَحي�» «َوُيْخِرُج اْلَمي�

 مي آورد، بيرون مرده از را زنده الهي ازلي بقدرت که طوري هماي و

 براي دنيا عالم اين در موت زيرا مي آورد بيرون زنده از را مّيت  طورهمين

 گرفته مرده اشياء از آنچه و (اصله الي يرجع شيئي (کل است حتمي زندگان،

 و حيات عالم که قيامت در مييدا حيات و برگشت خواهد خود باصل شده

، بروز و ظهور خواهد نمود. عالم حقيقت است

 و آورده بوجود عدم از را اشياء که آفرينش مبداء است بزرگوار و بزرگ

 غير لطف و رحمت و علم و قدرت کمال آنکه تا برمي گرداند، عدم هب را وجود

 مندبهره  خود ازلي وجود فيض از را آنان و بنمايد جهانيان به را خود متناهي

گرداند.

 مرده مانند زمستان فصل در زمين ،«َمْوِتَها َبْعَد االْ�ْرَض َوُيْحِيي»

 مبداء قدرت هب بهار فصل در و نيست پديدار آن در حيات آثار هيچ که مي ماند

 و مي گرداند پديد آن در ميوه ها و حبوبات و گياهان و مي آيد جنبش به متعال

 گرديده محظوظ آن رنگارنگ گلهاي از و مي شوند منتفع آن از انسان و حيوانات

.«ُتْخَرُجوَن ِلَكَوَكَذ» :و لذت مي برند

 زمين زنده شدن به تشبيه را معاد روز در مرده ها زنده شدن آيات از بسياري در

 در که همان طوري که باشد اين به اشاره شايد و مي نمايد، آن مردن از پس

 پس هم انسان نيست، پديدار آن از نباتي آثار و است باقي عينه به زمين زمستان

 تظاهر او از عملي نه لکن بود، خواهد باقي خود انسانيت حقيقت به مرگ از
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 وي به نويني حيات موعد روز در و است هويدا وي عمل بر آثاري نه و مي نمايد

 اين و مي شود ظاهر آن کيفر و پاداش با وي گذشته اعمال بر آثاري و بخشيده

 قرار هم عقب را حيات و مرگ که دارد متعال ايزد قدرت عموم به اشاره آيات

 عالم اين در ببيند و بنگرد ظاهر در را غالب که مي گرداند متنبه را انسان و داده

 اين با که بداند اينکه تا مي آورد بيرون زنده از را مرده و مرده، از را زنده چگونه

 حالت به را وي و آورد بيرون مرده از را زنده موعود روز در مي تواند قدرت سعه

اول برگرداند.

دنيا هم بهاري دارد 

در اين باره دانشمندي مي نويسد: 

 .دارد پي در را بهاري قطعًا که مي ماند زمستاني فصل همچون بشر دنياي

 بساچه  ،مي گيرند جان قيامت بهار در الهي بفرمان جهان اين بي جان ذرات

 آن در و مي پندارد شده گم و جان بي و مرده را آنها بشر که ملکاتي يا و اعمالي

 حقيقت به انسان دارد نام حساب و است مجدد زندگي يا و بعث روز که روزي

اشتباه خود خواهد رسيد.

 باب در انسان ها، فطري حساسا کامل هدايت منظور هب مقدس قرآن

 و شک هر گونه که دارد گوناگون زمينه در فراواني آيات قيامت و آخرت ئهنش

 هب مربوطه کيفيات با آخرت ئهنش و قيامت وجود باب در را گمراهي و ترديد

 تحت آفرينش سراسر که مي نمايد بيان آياتي ضمن و مي زدايد ها دل از را آن
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 ييسو هر از و باشد مهمل و عبث نمي تواند بشر خلقت است حساب و نظام

حساب منتهي نشود.ه ب

 يرهايذتن ،بعث و حشر ،مردگان ساختن زنده شگفتي ،ديگر آياتي ضمن و

 آيات ضمن و زند. مي کنار ها دل از را شک ،است کنندهقانع  نبراهي و روشن

 و است عالم اين پايان و آمدن سر جمله از که معاد و قيامت ظهور ميعال ،ديگر

 اجرام اين که زند مي تخمين و... سيارات و ماه و خورشيد عمر نيز بشري علم

 ساير و شد خواهند متالشي و آمد خواهد سر هب عمرشان تاريخي چه در

بيان مي دارد. را م ديگريعال

پيام آيات 

 ارايه با است. کردن زنده و برانگيختن و ميراندن خداوند کار زيرا نکنيد؛ شک معاد در

.«ُتْخَرُجوَن ِلَكَوَكَذ...َوُيْحِيي االْ�ْرَض َبْعَد َمْوِتَهانمونه هايي مي فرمايد: «

 تعالي قوله از را آيات اين کس هر که نموده نقل ◌اکرم نبي از عباس ابن

 آخر با «تخرجون کذالک و» فرموده که آنجا تا «تمسون حين ا� سبحان»

 و المرسلين علي سالم و يصفون عما العزه رب ربک سبحان» «والصافات» سوره

 در اعمالش وقتي قيامت در ،کند قرائت و نمايد ضميمه «العالمين رب الحمد�

 روايت هب و کنند. مي وزن تمام تر کيل هب شود مي سنجيده حساب ميزان

 وي از مستحبات و نوافل از آنچه بخواند را آيات اين شام و صبح در ديگر:
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42. تالفي مي کند،فوت شده

(22  تا20) اتآيتفسير 

(َِمْن آَياِتِه ا�ْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثم� ا�َذا ا�ْنُتْم َبَشٌر َتْنَتِشُروَن (۲۰و

 َبْيَنُكْم َوَجَعَل ا�َلْيَها ِلَتْسُكُنوا ا�ْزَواًجا ا�ْنُفِسُكْم ِمنْ َلُكمْ َخَلَق ا�نْ آَياِتِه َوِمْن

ًة َوَرْحَمًة ا�ن� ِفي َذِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفك�ُروَن (۲۱) َمَود�

َماَواِت َخْلُق آَياِتِه َوِمْن  ِفي ا�ن� َوا�ْلَواِنُكْم ا�ْلِسَنِتُكْم َواْخِتَالُف َواالْ�ْرِض الس�

(۲۲) َذِلَك َآلَياٍت ِلْلَعاِلِميَن

 پس ،آفريد خاك از را شما كه است اين او نشانه  هاي از و

.ناگاه شما [به صورت] بشري هر سو پراكنده شديده ب

 شما براي همسراني خودتان [نوع] از اينكه او نشانه  هاي از و

 .نهاد رحمت و دوستي ميانتان و گيريد آرام بدانها تا آفريد

 ًقطعا ؛مي انديشند كه مردمي براي [نعمت] اين در ،آري

.نشانه  هايي است

 و زمين و آسمان ها آفرينش او [قدرت] نشانه  هاي از و

 اين در ًقطعا ؛شماست رنگ هاي و شما زبان هاي اختالف

.[امر نيز] براي دانشوران نشانه  هايي است

گانه آفرينش بر حکمت و قدرت الهي يم شش عال

، ج10، ص87ـ89.تفسير مخزن العرفان .42
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مي فرمايد: بيستم در آيه 

آَياِتِه ا�ْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثم� ا�َذا ا�ْنُتْم َبَشٌر َتْنَتِشُروَن (٢٠) َوِمْن 

 از را شما كه است اين او ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از

 [روي كه هستيد بشري اكنون پس آفريد؛ [بي جان] خاكي

.زمين] پراكنده و پخش هستيد

مراحل خلقت انسان 

 همچون تعابيري با و مي داند خاک از را انسان مادي ُبعد خلقت چگونگي نآقر

 و خالص) ِگل يا ِگل (عصاره 44«طين من ساللة» و کهنه)، لِ(گ 43«مسنون حماء»

 موجودي را انسان اعتباري هب مي کند. بيان گري) کوزه (ِگل 45«کالفخار صلصاٍل»

 اطوار و انسان خلقت مراحل مؤمنون سوره در و مي داند. خاک از برآمده و خاکي

:وجود، و سر انجام او را چنين بيان مي دارد

ْنَساَن َخَلْقَنا ََلَقدْو  َقَراٍر ِفي ُنْطَفًة َجَعْلَناُه ُثم� (١٢) ِطيٍن ِمنْ ُسَالَلٍة ِمنْ االْ�

 اْلُمْضَغَة َفَخَلْقَنا ُمْضَغًة اْلَعَلَقَة َفَخَلْقَنا َعَلَقًة الن�ْطَفَة َخَلْقَنا ُثم� (١٣) َمِكيٍن

 َلْحًما اْلِعَظاَم َفَكَسْوَنا ِعَظاًما

.يقينًا ما انسان را از چكيده اي از ِگل آفريديم

 رحم [چون استوار قرارگاهي در نطفه اي را آن ،سپس

حجر، 26. .43

مؤمنون، 12. .44

الرحمن، 14. .45



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 70

مادر] قرار داديم.

 را علقه آن ،پس .گردانديم علقه را نطفه آن گاه آن

 را پاره گوشت آن و درآورديم، پاره گوشتي به صورت

.استخوان هايي ساختيم و بر استخوان ها گوشت پوشانديم

و مي فرمايد: تغيير مي کند لفظ  ،سپس

 46(١٤) اْلَخاِلِقيَن ا�ْحَسُن ا�ُ� َفَتَباَرَكُثم� ا�ْنَشا�َناُه َخْلًقا آَخَر 

 هميشه آورديم؛ پديد ديگر آفرينشي با را او سپس

 آفرينندگان نيكوترين كه خدا است بابركت و سودمند

است.

مي فرمايد: و و سپس به دو مرحله ديگري اشاره کرده 

ُتوَن ِلَكُثم� ا�ن�ُكْم َبْعَد َذ 47ُتْبَعُثوَن اْلِقَياَمِة َيْوَم ا�ن�ُكْم ُثم� (١٥) َلَمي�

 در مسلمًا شما گاه آن مي ميريد. اين از بعد شما همه سپس

روز قيامت برانگيخته مي شويد.

 مرحله يک دارد. اشاره انسان سرنوشت از مرحله چهار به آيات اين در

 مرگ به اشاره نيز و ديگر، خلق انشاء آن و باالتر مرتبه اي و انسان، جسم خلقت

 که است اول آيه چند اين در ما کالم ًفعال دارد. قيامت روز در او بعثت و

 اين مي دارد. بيان خالص ِگل از را انسان خلقت آيات اين در متعال خداوند

مؤمنون، 12ـ16. .46

مؤمنون، 12ـ16. .47
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 آن خداوند که رسد مي مرحله اي هب مختلفي، مراحل طي از پس خاکي موجود

 را الهي روح پذيرش آمادگي که مي رسد مرحله اي به و مي نامد، «انشاء» را

 ؛ستا ديگري مرحله اين و شود مي دميده او بر روح اين ،ترتيب بدين بيابد.

زيرا تمام مراحل قبل را با فعل «خلق» به يکديگر متصل نموده است.

 مشخص «انشاء» فعل با را شدن» «انسان يعني ؛آخر مرحله ولي

 موجودي پيدايش بر تأکيد نامفسر نظر بنابر ،لفظ تبديل اين و مي فرمايد.

 است موجودي آن و دارد خود قبل ما مراحل با ذاتي و اساسي تفاوتي که است

 در مراحل اين است، گفتني مي باشد. خود براي انسان، نام کسب شايسته که

: استدهشبه صورتي ديگر نيز ذکر قرآن 

 َمْسُنوٍن َحَما� ِمنْ َصْلَصاٍل ِمنْ َبَشًرا َخاِلٌق ا�ن�ي ِلْلَمَالِئَكِة َرب�َك َقالَ َوا�ْذ

(٢٨)

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن 48(29)  َفا�َذا َسو�

 من گفت: فرشتگان به پروردگارت كه هنگامي كن] [ياد و

 تيره و متعّفن لجني از برگرفته كه خشك ِگل از بشري

 آراسته و معتدل را او چون ،پس مي آفرينم. است رنگ

 كنان سجده او براي بدمم، او در خود روح از و گردانم

بيفتيد (پس او را سجده کنيد).

حجر، 28ـ29. .48
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شرافت انسان و انسانيت او 

 که مي داند «روحي» به را او انسانيت و انسان شرافت خداوند ،آيات اين در

 انسان زماني را موجود اين يعني است. الهي صفات داراي و بوده خدا به متعلق

 در (آَخَر َخْلقًا ا�ْنَشا�ناُه ُثم�) آخر خلق به صورت مادي، مراحل از پس که مي داند

 انطباق با است. شده بيان «ُروِحي ِمنْ ِفيهِ َنَفْخُت» تعبير حجر سوره در که آمده،

 خلقي انشاء از ستا عبارت روح، دميدن که شود مي روشن يکديگر بر آيه دو اين

 مالصدرا جوهري حرکت نظريه در نکته اين و .خود قبل ما خاکي وجود از جديد

شود.   ميديدهنيز به خوبي 

 که «اييخد «روح داشتن با که است موجودي انسان ،عقيده اين بر بنا

 انسانيت شرف مي کند، ياد من» روح «از يعني «روحي» لفظ با آن از خداوند

49يافته و با اين شايستگي، سمت اشرف مخلوقات را تصاحب نموده است.

حقيقت انسان ُبعد ملکوتي اوست

 روح از چون فرمود: فرشتگان به آدم خلقت از بعد خداوند که دانستي چون

 آدم جسم خلقت براي مالئکه سجده ن کنيد. سجده او بر دميدم او در خود

.بوداو  نفخه الهي عظمت روح و بلکه براي ؛نبود

 اال�ْسَماء آَدَم َوَعل�َم» فرمود: حق حضرت ،او تعليم و هدايت مورد در نيز و 

 (پاک فطرت و يظاهر) لحاظ همه از را آدم خداوند اينکه وجود با ولي ؛«كُل�َها

، ص15ـ16.کلیات روان شناسی .49
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 در را او و آموخت او به نيز را اسما و ددمي او در نيز خود روح از و آفريد کامل

 وجود با اما داشت، نيازي نه و بود فساد نه آن در که جايي ؛داد جاي نيز بهشت

 هاي نعمت و بهشت اولي ترک يک با تنها و خورد را شيطان فريب ها، نعمت اين

آن را از دست داد.

 و رنج به و شود محروم الهي نعمت هاي از که شد باعث ةمسئل همين

 کند. بهشتي را خود باشد مجبور عبوديت و نفس تزکيه راه از و بيفتد، زحمت

 اتفاق کرد گناه اگر که د،کن گمان و دبشمار کوچک را گناه نبايد انسان ازاين رو،

 ؛کند سقوط انسان که مي شوند باعث گناهان از برخي نمي افتد. خاصي

 دشواري و سختي به يا و نباشد آن از هم نجاتي است ممکن اهگ که سقوطي

 از آن نجات پيدا کند.بتواند

 او توبه نيز خداوند و ،کرد توبه زمين به هبوط از پس ◌آدم که کنيد دقت

 راه از بايد يابي راه بهشت به ديگر بار اينکه براي شد: گفته آدم به اما ؛کرد قبول را

 .کني انتخاب را مسير مي دهم قرار تو اختيار در من که را تعليماتي و کتاب

 اما ؛بيفتي فساد به که نبودي هم محيطي در ،داشتي هم علم بود، کامل تو خلقت

بدون تعليمات و راه خدا نمي تواني به بهشت برسي. 

 چگونگي کااليي هر خريد هنگام که دارند را دفترچه اي حکم آسماني کتب

 براي پيامبران توسط را کتاب 104 خداوند د.دارمي  بيان را آن از استفاده

 کريم قرآن يعني ؛است قرآن در کتب آن تمام خالصه و کرد نازل بشريت

 شعار انسان به که است آن پيامبران تمام هدف است. آسماني کتب تمام چکيده
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 که بفهماند او به و کنند آگاه معاد و ءمبدا از را او و بياموزند را «ا� اال اله ال»

 و يابد نجات شرع دستور با بايد و است اسالم مبين دين در احکام ترين کامل

 ُبعد انسان حقيقت که بداند و کند پيدا علم خودشناسي و خداشناسي به

ملکوتي اوست.

 همگي که اوست، نفس و قلب و روح يعني او؛ باطني ُبعد همان انسان حقيقت

به حقيقت واحدي اشاره دارد و آن ُبعد مجرد و حقيقت انسان است.

نکته

 اين در موردش هفت که رفته کار به «آياته من و» تعبير مورد يازده قرآن، در

 سربسته و کلي  طوربه بالعکس و زنده از مرده خروج قبل، آيه در است. سوره

مطرح شد و اين آيه نمونه آن مطلب کلي است. 

 آيات از عالمت شش آيات اين در .است نشانه و عالمت معني هب ،«آيت»

 آنها از يک هر که مي دهد تذکر است نمودار انسان آفرينش در که را الهي بزرگ

 متعال.مبداءنشانه و دليل بارزي است بر حکمت و قدرت 

 و است خاک او غالب عنصر که آمده بر آفرينش اصل و پيدايش مقام در اول

 و پستي و جمود با خاک که است چنين او قدرت نفوذ داليل از اينکه به اشاره

 و داده قرار شريفي موجود چنين وجود ماده و آفرينش اصل را آن بي حرکتي،

 در انساني به صورت را وي خاکي، مرتبه از پس که داده آن به نهضتي و نيرو چنان

 و قوت صاحب و نيرومند مي گردد، انساني جامد، پست خاک همان و مي آورد

 خواهد تصرفي هر گونه خود دل خواه به و مي کند حرکت زمين روي در و شدت
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50مي نمايد. در آن

ام هاپي

 .«و من آياته...» :شناسي، تفکر در آفرينش استن راه خدا بهتري.1

 اربسي از اندکي مي شود گفته آنچه ؛نيست شمارش قابل الهي نشانه هاي .2

اته».«و من آياست: 

 نشانه هاي درباره که آياتي» آنهاست. بارزترين انسان  ها،آفريده ميان در .3

اته خلقکم من تراب». «من آي:قدرت الهي است، از انسان شروع مي شود

اته خلقکم من تراب». «من آي: خودشناسي، مقدمه خداشناسي است.4

 کنار را جا بي تفاخرهاي پس، است خاک انسان ها همه وجودي منشأ .5

.«من تراب» :بگذاريم

 قدرت نشانه اين، و هست انسان در ولي نيست، حرکت و حس خاک، در .6

51.«خلقکم من تراب...تنتشرون» :و عظمت پروردگار است

آيات آفاقي و انفسي

 عالم نظام در را پروردگار نشانه هاي و توحيد داليل از جالبي نکات آيات اين

 ،گفت مي توان .مي کند تکميل را گذشته يبحث ها که مي کند بازگو هستي

 با که مي دهد تشکيل آيات همين را توحيدي آيات از مهمي بخش رفته هم روي

، ج10، ص89.تفسير مخزن العرفان .50

، ج9، ص188.تفسیر نور .51
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 شود. آغاز مي(يکي از نشانه هاي خدا) «من آياته»

 39 و 37) ديگر آيه چهار و سوره همين 46 آيه و سرهم پشت آيه شش

 کامل دوره يک حقًا ،آيه يازده اين مجموع ،(شوري سوره 32 و 29) و (فصلت

توحيد است. 

 انفسي» و «آفاقي آيات نظر از جالبي بندي تقسيم و ترتيب با آيه هفت اين

 سه و (انسان خود وجود در خدا (نشانه هاي انفسي آيات درباره آيه سه دارد.

 و (انسان وجود بيرون در پروردگار عظمت (نشانه هاي «آفاقي» آيات درباره آيه

 از ابتدا آيات اين در د.مي گوي سخن آفاقي هم و انفسي آيات از آيه يک

آفرينش انسان که مهمترين موهبت الهي بر او است مي فرمايد:

 اييانسان ه ،سپس .آفريد خاک از را شما که است اين او نشانه هاي از يکي

 اشاره الهي عظمت نشانه دو به آيه اين در .گشتيد پراکنده زمين در که شديد

 وجود دهندهل تشکي اييغذ مواد که چرا ؛خاک از انسان خلقت يکي است، شده

شود. از خاک گرفته ميهمه  يا به طور غير مستقيم ً مستقيما،انسان

 اين اگر که است زمين سراسر در آدم فرزندان انتشار و انسان نسل تکثير ديگر،

خصوصيت در آدم آفريده نشده بود، به زودي نسل او از ميان مي رفت.

 نه دارد، نور نه خاک کجا؟ ظرافت اين با انساني و کجا خاک ،راستي به

 مايه خمير حال عين در ولي ؛حرکت نه و حس نه و ،اييزيب نه حرارت،

 است.انساني است که داراي اين همه صفات

 محسوب موجودات ترين ارزش کم که مرده اي موجود چنين از که کسآن 
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 ايبر ستايش هر گونه شايسته ،بيافريند شگرفي زنده موجود چنان مي شود،

 احسن ا� تبارک» :است بي حساب دانش و علم و قدرت اين داشتن

.«الخالقين

در دومين آيه در مرحله آفرينش انسان اشاره به همسر مي فرمايد: 

 َبْيَنُكْم َوَجَعَل ا�َلْيَها ِلَتْسُكُنوا ا�ْزَواًجا ا�ْنُفِسُكْم ِمنْ َلُكمْ َخَلَق ا�نْ آَياِتِه َوِمْن

ًة َوَرْحَمًة ا�ن� ِفي َذ  (٢١) َيَتَفك�ُروَن ِلَقْوٍم َآلَياٍت ِلَكَمَود�

 براي كه است اين او ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از و

 كنارشان در تا آفريد همسراني خودتان جنس از شما

 داد؛ قرار مهرباني و دوستي شما ميان در و يابيد آرامش

 براي است نشانه هايي شگفت انگيز] [كار اين در يقينًا

.مردمي كه مي انديشند

زوجين ميان اسرار رحمت و موّدت 

 عمومًا انسان ها همه ميان در و همسران ميان در خصوص به پيوند ادامه چون

 و مودت شما ميان مي فرمايد: ،دارد روحاني و قلبي کشش و جاذبه يك به نياز

دو همسر مکمل يکديگر هستند. چراکه ؛رحمت آفريد

 «بينکم» همسر دو بين ربط و پيوند کار آغاز در ارتباط انگيزه «مودت»

 ،شود ضعيف و ناتوان است ممکن همسر دو از يکي که پايان در اما ،است

 بزرگ آيات يندوم بنابراين، جانبه. يک ايثار يعني ؛مي گيرد را آن جاي رحمت
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 انس او با که آفريده او براي همتا و جفت بشر جنس از که است چنين خلقت

 از انسان جفت اگر زيرا ؛گردد استوار شفقت و محبت و موّدت آنان بين و بگيرد

 بين و نمايند آميزش و بگيرند انس باهم که نبود ممکن هرگز بود او جنس غير

 زمين در بشر افراد و شود مثل توليد آنان از آنکه تا گردد پديد ماليمت آنها

 .« ُکف بودن دو همسر هم باشدمسئلهمنتشر گردند. بلکه 

 متعال مبداء استيال و اقتدار کمال بر بود خواهد روشني و بارز دليل آيات اين

 در که کساني براي است آياتي آن در مي فرمايد: حشر. روز در مردگان احياي بر

.«َيَتَفك�ُروَن ِلَقْوٍم َآلَياٍت ِلَكا�ن� ِفي َذاين آيات تفکر کنند: «

 فضيلت اين و است. وي تعقل و عقل بقوه موجودات باقي بر انسان امتياز

 در نه است موجود فضيلتي چنين حيوانات در نه ؛دارد بشر به اختصاص

 که است ي اقوه و غريزه همان هب مي دهد انجام عملي هر حيوان زيرا مالئکه.

 حيوان اصًال زياد، نه شود مي کم نه گرفته قرار او نفس در خلقت ابتداي در

 شود، مي صادر ((مالئکه ملک از که اعمالي و ندارد. کارش و خوده ب علم شايد

 هم آنها ظاهرًا لکن ،دارند عملشان هب علم روحشان لطافت آن با مالئکه چه اگر

 و باشند مي اله امر به مسخر بلکه ،نيست خودشان رويه و فکر روي از کارشان

 تفکر و فکر به محتاج تا داد نخواهند انجام عملي خود اختيار هب اله امر بدون

 انسان که معتقدند دانشمندان از بعضي که است فضيلت همين به نظر و باشند.

52رود. شمار ميه کامل افضل از مالئکه ب

، ج10، ص90.تفسير مخزن العرفان .52



 79 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 بذکرا�» است: روح و دل آرامش مايه خدا ياد اينکه، مهم نکته

 ازواجًا» است: روان و جسم آرامش ماية هم همسر و 53«القلوب تطمئن

.«لتسکنوا اليها

توجه به پيام هاي آيات 

 «خلق لکم».:دار است  آفرينش هدف.1

 و خرافي عقايد پاره اي خالف بر ؛هستند جنس يک از دو هر مرد و زن .2

 «من :مي پندارند ديگر جنس از يا پست تر موجودي را زن که آميزرتحقي

انفسکم».

3. همسر بايد عامل آرامش باشد نه ماية تشنج و اضطراب: «لتسکنوا اليها».

 آرامش به رسيدن بلکه ؛نيست جنسي غريزة ارضاي تنها ازدواج، از هدف .4

.«لتسکنوا» :جسمي و رواني است

«لتسکنوا». :بخشي استنقش همسر آرام  .5

 د:نمي آي دستبه  زيبايي و مقام و مال با که است الهي هديه اي محبت .6

.(«جعل» (مودت و رحمت هديه خدا به عروس و داماد است

 کند، دارخدشه  را خانواده رحمت و تمود ،آرامش که عملي هر با کس هر .7

.«جعل بينکم» :از مدار الهي خارج و در خط شيطان است

8. مودت و رحمت، عامل بقا و تداوم آرامش در زندگي مشترک مي باشد.

رعد، 28. .53
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 و رحمت بدون مودت .باشد کارساز که باشند دو هر بايد رحمت و مودت .9

 مودة» :ندارد دوام نيز مودت بدون رحمت و مي شود کشيده سردي به خدمت،

.«و رحمة

 «لقوم :ببرند پي ازدواج سازندة نقش به مي توانند فکر اهل تنها .10

54.يتفکرون»

اما در آيه 22 مي فرمايد: 

َماَواِت َخْلُق آَياِتِه َِمنْو  ِفي ا�ن� َوا�ْلَواِنُكْم ا�ْلِسَنِتُكْم َواْخِتَالُف َواالْ�ْرِض الس�

 (َذِلَك َآلَياٍت ِلْلَعاِلِميَن (۲۲

 و زمين و آسمان ها آفرينش او [قدرت] نشانه  هاي از و

 اين در ًقطعا ،شماست رنگ هاي و شما زبان هاي اختالف

.[امر نيز] براي دانشوران نشانه  هايي است

 اول مي فرمايد:؛ پسدر اين آيه معجوني از آيات آفاقي و انفسي است

َماَواِت َخْلُق آَياِتِه َوِمْن»  ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از و ؛«َواالْ�ْرِض الس�

 َواْخِتَالُف» دارد: انفس به اشاره بعد و است. وزمين آسمان ها آفرينش او

 و زبان ها اختالف و) ؛«ِلْلَعاِلِميَن َآلَياٍت ِلكَذَ ِفي ا�ن� َوا�ْلَواِنُكْم ا�ْلِسَنِتُكْم

.رنگ هاي شماست؛ بي ترديد در اين [واقعيات] نشانه هايي است براي دانايان

 از سوم ازاين رو، و داده عطف باال آيه به را آيه .است عطف حرف «واو»

 و آسمان ها بر است الهي اقتدار و قدرت مي دهد تذکر آيات اين در که عالماتي

، ج9، ص189.تفسیر نور .54
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 ترکي، انگليسي، رومي، ،هندي فارسي، زبان ها اختالف و سعه اين با زمين

فرانسوي و غير اينها و اختالف رنگ ها سفيد، سياه، سرخ، زرد و غيره.

 حکمت و عظمت از نشاني که است اختالف ها همين انفسي آيات از يکي و

 لحاظ هر از که کرد پيدا را شخص دو نمي توان عالم تمام در که است خداوند

 از کوچکي جزء انسان اينکه و باشند. يکسان جهات تمام از صدا و صوت ،شکل

 گرفته نتيجه و مي برد، پي جهان ذرات تمام در خداوند قدرت به است جامعه

 ايجاد عمياء ماده و طبيعت از عالم در دقيق اسرار همهن اي که مي شود

 داراي که باشد گرفته سرچشمه ئيامبد از بايد حتمًا مورا همه بلکه ؛نمي گردد

 است نشانه هايي مورا اين مي فرمايد: بنابراين، .است رادها و حکمت و علم

. مي شوندآنها پيش از هر کس از اين اسرار آگاه چراکه براي عالمان و متفکرين،

 و آيت دانايان، و علم اهل براي مردم رنگ هاي و زبان ها در اختالف يعني

 تفکر و فکر مردم تمام در که زيرا عالم؛ اهل تمام براي نه بود خواهد قدرت نشانه

رويه و معمول نيست که در اينها آيات الهي را مشاهده کنند. 

(25  تا23)آيات تفسير 

 َذِلَك ِفي ا�ن� َفْضِلِه ِمنْ َواْبِتَغاُؤُكْم َوالن�َهاِر ِبالل�ْيِل َمَناُمُكْم آَياِتِه َوِمْن

 (۲۳) َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن

ُل َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرَق ُيِريُكُم آَياِتِه َوِمْن َماِء ِمنَ َوُيَنز�  ِبهِ َفُيْحِيي َماءً الس�

 (۲۴االْ�ْرَض َبْعَد َمْوِتَها ا�ن� ِفي َذِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن(

َماُء َتُقوَم ا�نْ آَياِتِه َِمنْو  ِمنَ َدْعَوًة َدَعاُكْم ا�َذا ُثم� ِبا�ْمِرِه َواالْ�ْرُض الس�
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 (۲۵) االْ�ْرِض ا�َذا ا�ْنُتْم َتْخُرُجوَن

 [نيم] و شب در شما خواب او [حكمت] نشانه  هاي از و

 فزون بخشي از را] خود [روزي شما جوي وجست و روز

 مي  شنوند كه مردمي براي نيز] [معني اين در ،اوست

. نشانه  هايي استًقطعا

 و بيم آور شما براي را برق [اينكه] او نشانه  هاي از و

 آبي تدريج به آسمان از و مي  نماياند اميدبخش

 مرگش از پس را زمين آن وسيله به كه فرومي فرستد

 تعقل كه مردمي براي هم] [امر اين در مي گرداند زنده

. نشانه  هايي استًمي كنند قطعا

 فرمانش به زمين و آسمان كه است اين او نشانه  هاي از و

 فراخواند خواندن بار يك با را شما چون پس ،برپايند

.بناگاه [از گورها] خارج مي  شويد

خواب؛ نشانه قدرت خداوند 

 ِلكَذَ ِفي ا�ن� َفْضِلِه ِمنْ َواْبِتَغاُؤُكْم َوالن�َهاِر ِبالل�ْيِل َمَناُمُكْم آَياِتِه َوِمْن

 َيْسَمُعوَن ِلَقْوٍم َآلَياٍت

 شما خواب او ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از و

 است، وروز شب در معاش تأمين براي وجستجويتان

 كه مردمي براي است نشانه هايي [امور] اين در يقينًا
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.گوش شنوا دارند

 باال آيه هب عطف نيز آيه اين درون، و برون در او عظمت نشانه هاي هم باز

 است قيامت وقوع بر يدليل و خداوند قدرت آيات ينچهارم از «خواب» است.

 مشاعر و قوي آسايش و خستگي رفع براي لطف راه از متعال قادر خداوند که

قرار داده است که نياز به تفکر و تأمل دارد.

 خوابمسئلهحکمت خداوند در 

 و رموز خواب در و گردانيده مسلط حيوانات و انسان بر روز و شب در را خواب

 رفع و طبيعي قواي ماللت و خستگي رفع يکي مي باشد. مندرج و نهفته اسراري

 و کسب دنبال روز در و کند استراحت شب در انسان که حسي مشاعر ضعف

 بزرگي فضل اين و نمايد تأمين را خود معيشت مورا الهي فضل از و رود عمل

 باقي او سالمتي و کند حفظ را طبيعي قواي مدتي تا وسيله اين هب که است

 چيزي هر براي خداوندي بحکمت چون ،ديگر و برسد. انسانيت کمال به تا ماند

شود. ب ديده مييغا عالمتي قرار داده که در شاهد /

خواب و اسرار آن 

1. عجيب آنکه اگر بر انسان غلبه کرد قدرت مقاومت را از انسان سلب مي کند.

 مردن که است بزرگي نشانه يک هر ،خواب از شدن بيدار و ديدن خواب .2

 قيامت در شدن زنده و ـ نامند مثال عالم را آن حکماء که ـ برزخ عالم کيفيت و

 خود ازلي علم و قدرت نفوذ و تامه حکمت به جليل خداي .مي دهد نشان را
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 اعمال پاداش براي است، بشر استکمال درجه منتهي که قيامت در را مرده ها

 نه آفريده بقا براي را انسان است بي نهايت او کرم و فضل که زيرا   کند؛مي زنده

.«َيْسَمُعوَن ِلَقْوٍم َآلَياٍت ِلَكا�ن� ِفي َذ». مي فرمايد:  فنابراي

 را الهي آيات و دارند بينا دل و شنوا گوش که کساني هب عالمت اين

کنند، اختصاص داده اند.استماع مي 

 و قرآني آيات استماع براي که افرادي که باشد چنين مقصود شايد و

 توحيد خود گوش و سر گوش هب آنکه از پس و مي گردند حاضر نبوي احاديث

 گوش در بيداري و خواب عالمت همين هب شنيدند، را قيامت وضاعا و مردن و

 مهم تر ديدن از سمع 55کرد. خواهند قبول و مي گردند شنوا و مي کند تأثير آنها دل

 معنا عالم تا سمع ولي .است حسي مشاهدات فکر ديدن چون ،وسيع تر و است

برد دارد. و ماورا کار

اسرار پيچيده عالم خواب 

 نشده روشن خواب پيچيده اسرار هنوز خواب درباره علما ،تحقيقات همه با

 که شود مي ايجاد نفس در انفعاالتي و فعل چه لحظه يک در اينکه است؛

 در وجود، سراسر در تحولي و مي گردد تعطيل بدن و مغز فعاليتهاي از بخشي

 مسئله درباره مختلفي نظريات ازاين رو، ؛مي شود ظاهر جسمش و بدن و روح

 اند.خواب بيان کرده

 از پر جهاني روح، و است، روحي پديده هاي از خواب که آنجا از بنابراين،

، ج10، ص91ـ92.تفسير مخزن العرفان .55
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 باشد. نشده روشن هنوز مسئله اين اسرار که نيست عجيب پس است، اسرار

 آشناتر پديده اين آفريدگار عظمت به مي انديشيم، آن درباره بيشتر هرچه ولي

 مي شويم؛ حال اينکه خود خواب و خواب ديدن و رويا اسرار فراواني را دارد.

سه عالم در کتاب انسان کامل 

 آن به خالصه به طور که است مورد اين در زيباست سخني نسفي عزيز سخن

 :اشاره مي شود

 اکنون دانستي، را عالم معني چون گويند؛ عالم را اعراض و جواهر مجموع

 قسم دو بر اول قسمت دارد. خارجي وجودي است موجود که عالم که بدان

 دو اين اما معقول. عالم و محسوس عالم يعني ؛ملکوت عالم و ملک عالم است:

 عالم و ملک عالم  اند:کرده ذکر مختلف اسامي به اعتبارات و اوصاف با را عالم

 عالم و ظلماني عالم غيب، عالم و شهادت عالم امر، عالم و خلق عالم ملکوت،

 بيش عالم دو همين جمله، از مراد و معقول عالم و محسوس عالم نوراني،

نيست.

 جبروت عالم آنکه جهت از است، ملکوت و ملک قبيل از نه جبروت عالم

 عالم هاي سه هر و عالم اند سه جبروت و ملکوت و ملک ندارد. خارجي وجود

خداي اند؛ هر سه با هم اند و از يکديگر جدا نيستند. 

 وجه ملکوت و ملک عالم و است، ملکوت و ملک عالم ذات جبروت عالم

 کتاب ملکوت و ملک عالم و است مجمل کتاب جبروت عالم است. جبروت عالم
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 و است درخت ملکوت و ملک عالم و است تخم جبروت عالم است. تفصيل

معدن و نبات و حيوان ميوه اين درخت.

 جبروت، عالم که: بدان اکنون است، عالم ذات دانستي را جبروت عالم چون

 کند، مشاهده را خود صفات و ببيند را خود مرآت آن در تا مي خواست ذاتي

 گشتند: موجود دو تجلي، آن از و آمد تفصيل عالم به اجمال عالم از و کرد تجلي

 ظلمت که است نور قرين جهت آن از ظلمت و .ظلمت از يکي و نور از يکي

حافظ و جامع نور است و مشکات و وقايه نور است.

 درياي اين و ظلمت؛ درياي ملک و است، نور درياي ملکوت که: بدان احالي

 ظلمت درياي نسبت به نور درياي اين باز است؛ ظلمت در و است حيات آب نور

 آب به و بگذرد ظلمات از و رود ظلمات در که مي بايد اسکندر همچون، است؛

حيات برسد.

 عالم به نسبت جبروت عالم و است؛ لطيف ملک عالم به نسبت ملکوت عالم

 لطيف لطيف لطيف جبروت عالم به نسبت خداوند و است لطيف لطيف ملکوت

 56.است. و اين است معني اسم لطيف حق تعالي»

 از پر است جهاني و عالمي روح و است، روحي پديده هاي از خواب ،خالصه

 خداوند به رسول اکرم مي فرمايد: ؛اسرار

وِح َعِن ََيْسا�ُلوَنَكو وُح ُقِل الر�  ا�ال� اْلِعْلِم ِمنَ ا�وِتيُتْم َوَما َرب�ي ا�ْمِر ِمنْ الر�

عزیز نسفی. .56
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57.َقِليًال

 پروردگار امر از روح بگو: مي پرسند، روح درباره تو از و

من است، و از دانش جز اندكي به شما نداده اند.

 هرچه ولي باشد. نشده روشن هنوز مسئله اين اسرار که نيست عجيب پس

 حاال مي شويم. آشناتر پديده اين آفريدگار عظمت به مي انديشيم، آن در بيشتر

 اين از کمي فهميدن براي است. فراوان اسرار رويا و ديدن خواب و خواب در که

اسرار نياز به خودشناسي دارد.

انسان و خواب 

 اين ضمن در و ا�،معرفت  براي است انفسي و آفاقي آيات بحث مورد آيات

 ضرورت و شناسيخدا و شناسيخود .است شده کيدأت توجه و تفکر به آيات

 هم و خواب هم و فالح، و سعات و تکامل به رسيدن براي هم نفس معرفت

 و انفسي آيات و انسان خلقت بحث از پس است. الزم قيامت و برزخ و مرگ

 ،است انسان رمز و راز پر و مهم فعالا از يکي که خواب مسئله به حال آفاقي،

اشاره دارد.

 در و دارد؛ سنخيت طبيعت، فوق عوامل با تجردش، واسطه به انسان نفس

 مشابهت آن با که عالمي به ندارد، حسي ادراکات به اشتغال که خواب موقع

مي گردد و طبق استعدادش آن را مشاهده مي کند.دارد بر

 مي بيند سر چشم با وقتي انسان است؛ معرفت راه هاي از ديگر يکي خواب

اسراء، 85. .57
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 ديگر و مي ماند معطل دروني، گانهپنج  حواس آن شنود،مي  سر گوش با و

 مي کند، ملکوت عالم متوجه را انسان که عواملي از يکي .نمي کند درک را مطلبي

 خواب است، روح و نفس و جسم از مرکب انسان که همان گونه است. خواب

هم بر سه قسم است: 

 روحاني..3 . نفساني.2 . جسماني.1

 شب موقع آدمي که هنگامي ماست؛ روزانه اعمال ادامه جسماني: خواب .1

 مثل هستند؛ حرکت حال در او احساسات و عصابا هنوز مي گذارد، بالش بر سر

چرخ لنگري که بعد از خاموش شدن موتور، هنوز چندين دور مي زند.

 مدرسه مدير ًمثال مي شود؛ واقع شب اول ساعات در معموًال خواب اين

 صدا و سر و آمده اند معلمان و شاگردان و است مدرسه در که مي کند حساسا

 را خواب ها نوع اين ديگر شد، سنگين خواب اينکه از بعد ولي فرماست. حکم

نمي بينيد؛ اين خواب مربوط به گذشته است.

 حواس و فرورفته قعمي خواب به انسان که لحظاتي آن نفساني: خواب .2

 از آدمي وجدان در شده کوفته تمايالت و احساسات افتاده، کار از گانهپنج 

 خواب، نوع اين مي دهد. نشان را خود و مي آيد بيرون آگاهناخود رضمي

 اين خواب، در اما باشد؛ روزانه اعمال ادامه اينکه نه است، روزانه عکس العمل

 ظالم از را خود انتقام و مي شود قوي ضعيف فرد اين و مي شکند عقده

مور گذشته است.امي گيرد؛ اين خواب نيز مربوط به 

 به دوباره و مي شود بيدار آدمي که شب نيمه از بعد روحاني: خواب .3
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 شدن آزاد از بعد اين و مي شود شروع ديگري سنگين خواب مي رود، خواب

 خواب اين در است صبح نزديک بيشتر و مي دهد رخ دروني عقده هاي

 آدمي .نيست تحليل قابل منطقي و علم هيچ با که مي آيد وجودبه  پديده هايي

 و حساب هيچ با که آينده اي مي دهد؛ خبر آينده از که مي بيند خواب هايي

 ،بنابراين ندارد. گذشته به ربطي هيچ و کرد پيش بيني را آن نمي توان احتماالتي

 بلکه نفس؛ نه و ماست جسم نه آن که دارد وجود ديگري منبع خواب، اين براي

روح است و روح امر خداست و مانند خدا زمان و مکان ندارد.

 و آينده چه و گذشته چه است؛ تاريخ دوارا همه به آگاهي و علم داراي روح

 براي مکان ها و زمان ها همه کند، برقرار الهامي و اشراقي رابطه روح با که کسي

58او يکسان است و همه آنها را مي فهمد و خبر مي آورد.

 را يمسايل هم بيداري در گاه خدا، اياولي گذشت، که  طورهمان البته

 بوي فرسخي، 60 فاصله از ◌يعقوب حضرت کهچنان  مي کنند؛ إحساس

 اتصال ملکوت و غيب عالم با انسان اگر کرد. استشمام را ◌يوسف پيراهن

برقرار کند، رؤياي او صادق و کشفش رحماني است. 

 فکر به و ديده روز در انسان آنچه واسطة به هم شيطاني خواب هاي البته

 بيمار .مي شود متمثل خواب در دارد، نهفته دل در که آرزوهايي يا و است آن

 غالب او بر حرارت که کسي و د،مي گوي هذيان و مي بيند پريشان خواب هاي

 زياد برودتش که کسي و مي بيند. سياه دود و سوزيآتش  و جدال و جنگ شود،

، شهید دکتر چمران، ص30ـ35.انسان و خدار ک:  .58
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شود، برف مي بيند، و کسي که رطوبتش زياد شود، باران مي بيند. 

 خود مشاهدات در تصّرفي بيننده و است صريح يا خواب حال، هر به

 غير اگر که صريح، غير يا و ندارد. تعبير به احتياج صورت، اين در که نکرده

 (باز تعبير به نياز کرده، تصرفاتي ديده آنچه در نفس يعني بود؛ صريح

 تاريکي علم، به نور تعبير مانند دارد؛ حقيقي) به صورت ذهني صورت گرداندن

 طول به را مرگ چنانکه مي گردانند؛ بر آن ضد به را خواب گاهي البته جهل؛ به

عمر، و ترس را به امنيت، و گريه را به شادي تعبير مي کنند.

 که خواب هايي يکي است؛ قسم دو بر نيز صريح غير خواب هاي البته

 گرداندبر اصل به را آن توانمي  آساني به و است روشن آنها در حکايت و انتقال

 يافتن که است مبهم و پيچيده آنها در نفس تصرف که خواب هايي ،ديگر و

 «اضغاث را خواب ها نوع اين که است سخت کننده،رتعبي براي مشهودات

ند. مي گويأحالم»

 صادقه رؤياي و مکاشفه مي گيرد، روح وسيلهه ب و باال عالم از آنچه انسان

 و است، حالما اضغاث و شيطاني تسويالت مي گيرد، طبيعت از را آنچه و است.

 کهچنان است؛ بوده صادقه رؤياي طريق از پيامبران به الهي وحي از قسم يک

: در خواب ديد که فرزندش را در راه خدا قرباني مي کند◌حضرت ابراهيم

ْرَناُه ا (١٠١) َحِليٍم ِبُغَالٍم َفَبش� ْعَي َمَعُه َبَلغَ َفَلم�  ِفي ا�َري ا�ن�ي ُبَني� َيا َقالَ الس�

 َسَتِجُدِني ُتْؤَمُر َما اْفَعْل ا�َبتِ َيا َقالَ َتَري َماَذا َفاْنُظْر ا�ْذَبُحَك ا�ن�ي اْلَمَناِم

اِبِريَن (١٠٢) ا�ْن َشاَء ا�ُ� ِمَن الص�
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 او با كه هنگامي داديم. مژده بردبار پسري به را او هم ما

 خواب در من همانا پسركم! گفت: رسيد، سعي [مقام] به

 چيست؟ تو رأي بنگر تأمل با پس مي كنم، ذبح را تو ديدم

 خدا اگر .ده انجام شده اي مأمور آن به آنچه پدرم گفت:

بخواهد مرا از شكيبايان خواهي يافت.

انواع خواب

خواب سه دسته است: ،مي توان گفت

 خواب هاي شيطاني که تعبيري ندارد..1

 خواب هايي که از فکر و خيال انسان سرچشمه مي گيرد..2

 مانند است؛ صادقه رؤياهاي از و دارد خاص اهميت که خواب هايي .3

 مي بينند. آن پيوستن وقع به عالئم و ظهور درباره مردم امروزه که خواب هايي

 و شودمي  ظاهر صادق فجر به صورت ابتدا طلوع هنگام در خورشيد چنانکه

کم هوا روشن و روشن تر مي گردد.  قبل از طلوع کم

 کم کم ظهور ميعال چند هر يعني ؛است چنين نيز أعصر امام مقدس وجود

 را حضرت آن  ظهور مقدمات خداوند است ممکن اما مي پيوندد، وقوع به

شبه فراهم نمايد. يک

 من شبٌه فيه االمر هذا صاحب انّ» مي فرمايد: ◌باقر امام
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59؛يوسف يصلح ا� عزوجل امره في ليلة واحدة

 امر خداوند اينکه آن و است يوسف حضرت به شباهتي أمهدي حضرت در

.«فرجش را در يک شب اصالح مي نمايد

 خورشيد اين خويش، رحمت باب از متعال خداوند که روزي اميد به

 جمال به بي فروغمان چشمان و گرداند ظاهر غيبت ابرهاي پس از را ملکوتي

60ش منّور شود.رالهي و پرنو

ها بيان طنطاوي به نقل از فارابي در اقسام خواب

 دارند، بلغمي مزاج انسان ها از بعضي دارد: حالت چند انسان مزاج ،مقدمه يک

 تفسيرش در طنطاوي شيخ ؛سودا يا و صفراء، يا و است بلغم آنان بر غلبه يعني

.به نقل از فارابي رؤيا را دو قسم نموده: رؤياي صادقه و رؤياي کاذبه

 گفته، چنين خالصه  طوربه وي است. شمرده قسم تشه را کاذبه رؤياي و 

بدان که رؤيا اقسامي دارد: 

 گرم غذاهاي از آن و مي گردد ناشي خون غلبه از که است خوابي اول: قسم

 آن از و مي گردد پديد است طبيعت مهيج که حلوا و چرب غذاهاي و مرطوبي

 را حواس فترت و عظيم صداع مرض و مي شود توليد دماغ در رطب حاّر بخار

 نمودار آن از ديگري آثار ،همچنين و... مي گردد زياد گاهي و مي نمايد ايجاب

 اينها امثال و لعاب و حجامت و دماغ خون قبيل از او خواب هاي و... مي گردد.

، ص90.آن عشق جاودانه، ص300؛ به نقل از: منتخب االثر .59

، ص90.آن عشق جاودانه .60
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است.

 غذاهاي نتيجه که است صفرا غلبه از ناشي کاذبه خواب هاي از دوم: قسم

 توليد صفرا شود روي زياده آن در هرگاه که ،گوشت و عسل مثل ؛است خشک

 دماغ به جوف از صفراوي بخارات و مي کند غلبه طبيعت بر حرارت ،مي گردد

.صعود مي نمايد

 ايجاب را اينها امثال و... کم خوابي و شقيقه و سر درد يعني صداع و

 اينها امثال و صاعقه و محرقه شمس و آتش قبيل از او خواب هاي و مي نمايد

است.

 و بارد غذاي زيادتي از است، بلغم از ناشي که است رؤيايي سوم: قسم

 و چشم در فترت و مي شود توليد آن از رطب بخار و مي گردد پديد مرطوبي

 قّلت و روز اول در بي اشتهايي و آن لزوجت و دهن آب زيادي و مفاصل سستي

 و مي نمايد، ايجاب را فراموشي و کسالت و بول سفيدي و معده ضعف و عطش

خواب هاي او از قبيل باران و برف و نهر و بيابان و امثال اينها است.

 غذاهاي زيادتي از و است سودا غلبه نتيجه که است رؤيايي چهارم: قسم

 مي گردد، پديد اينها از سوداوي مرض و بادنجان گاو، گوشت عدس، مثل سوداوي

 مي کند غلبه سوداوي مرض گاهي و خوابي کم و عطش شدت و بدن سستي قبيل از

 امثال و ماليخوليا و دردسر و دماغ خون و سکته و فلج و خارش و جرب ،جذام و

 و خياالت و ترسناک و مهول چيزهاي قبيل از او خواب هاي و مي نمايد، ايجاد اينها

 را اموات و مي کند فرار چيزي هر از و است سوزنده و سياه چيزهاي و ظلمت
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مي بيند.

 ذهن در حواس راه از آنچه به مي گردد مشغول دماغ در متخيله قوه پنجم: قسم

 که است اين عجيب قوه اين خصوصيات از و گرديده مخزون آنها صور و شده وارد

 مثل ،مي آورد تخيل به را آنها مناسب شکل به و مي نمايد تحليل و ترکيب را صور

اينکه به تخيل او انسان بي سري را زنده مي بيند.

 ميول از نفس بر آنچه که است اين متخيله قوه همان از ششم: قسم

 از عجيب چيزهاي قوه اين ازدواج و طعام شهوت مثل ؛گردد غالب شهواني

 ياران و آشاميدني خوراکي نائم نزد و مي نمايد اختراع خواب در شهواني ميول

و آنچه را خواهان بوده نزد او مي نماياند و حکايت مي کند و تخيل مي کند.

 جنگ و قتال آالت متخيله ،گرديد غالب نفس بر غضبيه قوه هرگاه هفتم: قسم

از قبيل شمشير و تير و نيزه بوي مي نماياند که دشمن را دفع نمايد.

 بودن ساکن و سالم و بدن سالمتي حال در که است رؤيايي هشتم: قسم

 و بهيمه شهوت نه اينکه و سوداء و بلغم و خون مثل اخالط بين اعتدال و قوي

 موقعي چنين در نباشد رُپ طعام از معده نيز و نباشد غالب يک هيچ غضبيه نه

 در معاني اين غالبًا و مي گردد وارد وارداتي عقل عالم از وي بر که مي شود بسا

 خالصه اين مي نماياند. محسوس به صورت را معقول و مي گردد مرتسم نفس

 «خواب» موضوع اين درباره طب علم و نفس علم در فارابي که است چيزي

61. استآورده

، ج6، ص333ـ335 (باتلخیص).تفسير مخزن العرفانبه نقل از:  .61
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 آينده و گذشته از امور تمام که مي فهماند ما به صادقه رؤياي موضوع آري!

 در و آفرينش دفتر و محفوظ لوح در و الطبيعه مافوق عالم در همه ،حال و

 و اعيان ها به طبيعت عالم در ظهورش از قبل تعالي حق حضوري علم احاطه

اشخاص ها بدون کم و زياد موجودند. 

 مطلع رؤيا در آنها بعض به تدريجًا ولو انسان چگونه نبودند، موجود اگر

 اين ما به مصر پادشاه خواب و ◌يوسف خواب در کهچنان مي گرديد؟!

 به صورت بوده موجود و واقع را آنچه آنها زيرا ؛مي فهماند کامًال را مطلب

 در مدت هاي بعد اثرش ظاهر گرديد.؛ اگرچهمناسب ديدند

 وجود عالم نماينده و حاوي و جامع را انسان تعالي خداوند اينکه با و

 نيست اين و بسته، بشر روي بر غيب شناسايي درهاي حال اين با گردانيده،

 مقرر او براي ازل در آنچه از انسان اگر زيرا او؛ طرف از رحمتي و لطفي مگر

 به يا زيان، و خسران يا فضيلت و سعادت از نيز و مال، ضيق يا سعه از شده

 نه ديگر ،داشت حالي چه ببين مي گرديد، مطلع خود عزيزان و خود مرگ موقع

 و فضيلت نه و بود جاه و کمال تحصيل مقام در نه و مي رفت عمل و کار دنبال

 و تقديرات از خبر انسان اگر واقعًا مي نمود، تحصيل خود براي سعادتي

62 بلکه عالم انساني فلج مي گرديد.؛واقعيات داشت امور عالم طبيعت

 در آيه 24 مي فرمايد: ،در ادامه آيات الهي

ُل َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرَق ُيِريُكُم آَياِتِه َوِمْن َماِء ِمنَ َوُيَنز�  ِبهِ َفُيْحِيي َماءً الس�

همان، ص335ـ336. .62
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(٢٤)َيْعِقُلوَن ِلَقْوٍم َآلَياٍت ِلَكاالْ�ْرَض َبْعَد َمْوِتَها ا�ن� ِفي َذ

 مايه را برق كه اوست ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از و

 از و مي نماياند، شما به باران] [به اميد و صاعقه] [از ترس

 به مردگي اش از پس را زمين كه مي كند نازل آبي آسمان،

 آفرينش] [شگفتي هاي اين در قطعًا مي كند؛ زنده آن وسيله

نشانه هايي است براي مردمي كه تعّقل مي كنند.

 صدا برق و رعد که موقعي که است اين قيامت وقوع عالمات از ينپنجم

 در طمع ديگر و سوختن، از ترس يکي ،مي گردد پديد حالت دو شما در کرد

 و خشکي از پس زمين باران آب هب که زيرا ؛ارض نباتات نموّ و باران آمدن

 و نيست پديدار آن از آثاري هيچ که مي ماند ي امرده مانند زمستان در که خمود

را زنده مي گرداند. خداي متعال به آب باران آن

 و مي گرداند زنده را وي رحمت، باران هب قيامت در انسان  طورهمين و

.(حيات طيب پاکيزه دائمي بوي کرامت مي فرمايد (هذا من فضل ربي

نکته ها

 «للعالمين»، «يتفکرون»، مي خورد: چشم به تعبير چهار قبل، آيات و آيه اين در

 مرحلة چهار تعبير، چهار اين شدن عملي براي و «يعقلون»، و «يسمعون»

طبيعي بيان شده است: 

 «يتفکرون».: انسان در آغاز، فکر مي کند.1
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 «للعالمين».: سپس مي فهمد و عالم مي شود.2

 سنجينکته  و مي دهد گوش دقت با را حرف ها شد، آگاه که کسي .3

 «يسمعون». :مي کند

 «يعقلون».: در اثر شنيدن عميق، به تعقل و انديشيدن مي رسد.4

خداشناسي بايد بر اساس علم و فکر و تعقل باشد: «اليات لقوم يعقلون».

 آفرينش] [شگفتي هاي اين در قطعًا ؛َيْعِقُلوَن ِلَقْوٍم َآلَياٍت ِلكَذَ ِفي ا�ن�»

.«نشانه هايي است براي مردمي كه تعّقل مي كنند

 قدرت و علم بر دارد داللت که است عالماتي و مي دهد نشان آيات اين تمام

 اعاده بر قدرت ا�سبحان  او نکهاي و خداوندي جالل و جمال صفات تمام و

 الهي آثار در که بود خواهد کساني به مخصوص تذکرات اين و دارد. مردگان

فکر و تعقل مي کنند.

 را کساني مي نمايد ستايش تلويحًا و تصريحًا مکرر در مکرر مجيد قرآن در

 تدّبر تشريعي و تکويني آيات يعني آن قسم دو هر هب الهي آيات در که

 است، بردن مؤثر به پي اثر از که عقلي دليل و فهميدگي روي از آنکه تا مي نمايد

علم يقيني براي آنان پديد مي آيد.

و در ادامه آيات مي فرمايد:

َماُء َتُقوَم ا�نْ آَياِتِه ِمنَْو  ِمنَ َدْعَوًة َدَعاُكْم ا�َذا ُثم� ِبا�ْمِرِه َواالْ�ْرُض الس�

االْ�ْرِض ا�َذا ا�ْنُتْم َتْخُرُجوَن (٢٥) 

 و آسمان كه است اين او ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از و
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 يك با را شما كه زماني سپس برپايند، فرمانش به زمين

.دعوت از زمين بخواند، ناگاه [از گورها] بيرون مي آييد

قيام آسمان ها و زمين

 ارواح رد بر دارد داللت که متعال خداوند قدرت نشانه هاي و آيات از ششم

 ظاهرًا او. بامر است زمين و آسمان ها ايستادگي جسدهايشان، به قيامت در

 امر نه است تکويني امر زمين و آسمان ها بقيام تعالي حق امر از مقصود

 و عقل صاحب زمين و آسمان ها که مي آيد نظر به چنين زيرا تشريعي؛

 از بعضي عقيده به چه اگر نيستند. مختار خود عمل در نيز و نيستند شعور

 شاهد هم را قرآن آيات بعضي و مي دانند. ذوي العقول را آنان دانشمندان

مي آورند مثل قول تعالي که بعد از بيان خلقت زمين فرمود: 

َماِء يا�لَ اْسَتَوي ُثم�  ا�وْ َطْوًعا اْئِتَيا َوِلالْ�ْرِض َلَها َفَقاَل ُدَخاٌن َوِهَي الس�

 63َكْرًها َقاَلَتا ا�َتْيَنا َطاِئِعيَن

 به صورت كه حالي در كرد، آسمان آفرينش آهنگ گاه آن

 ناخواه يا خواه گفت: زمين به و آن به پس بود، دود

بياييد. آن دو گفتند: فرمانبردار آمديم.

 نمودن العقول ذوي غير به مولوي امر و نموده زمين و آسمان به امر که زيرا

قبيح است.

 پس در ادامه مي فرمايد: 

فصلت، 11. .63
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ا�َذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن االْ�ْرِض ا�َذا ا�ْنُتْم َتْخُرُجوَن (٢٥)ُثم� 

 بخواند، زمين از دعوت يك با را شما كه زماني سپس

.ناگاه [از گورها] بيرون مي آييد

زمين امر مي فرمايد: ه  ب،چون آسمان ها و زمين در قبضه اقتدار اوست

 64َوا�ْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخل�ْت
د.و آنچه را در درون دارد بيرون افكند و تهي گرد

 امر مطيع بيندازد، بيرون را خود سنگيني زمين مي فرمايد: ديگر آيه در و

 اجابت را پروردگار امر و 65«اثقالها األرض وأخرجت» مي گردد تعالي حق

 . مي شوندمي نمايد؛ و نيز افراد بشر براي حضور دعوت
 مي رسد احديت ذات از خطاب رسيد، موعود روز وقتي است، آمده روايات در

 اجابت را پروردگارشان امر و مي گردند زنده مرده ها شويد. خارج قبور اهل  اي که

 براي الهي عدل دادگاه در و مي شتابند ميعادگاه به سرعت کمال با و مي کنند

 ان» رسيد: خواهد خود اعمال کيفر و جزاء به کس هر و مي شوند حاضر حساب

66.«کان خيرًا فخيرًا و ان شرًا فشرًا

 خداوند در قرآن خطاب به انسان مي فرمايد:
َها يا  َمنْ َفا�ّما (6) َفُمالِقيِه ْدحًاک کَرب� يا�ل اِدٌحک کا�ن� ْنساُنال�ا ا�ي�

 َيْنَقِلُبوَ (8) َيِسيرًا ِحسابًا ُيحاَسُب َفَسْوَف (7) ِبَيِميِنِه تاَبُهک ا�وِتَي

انشقاق، 4. .64

زلزال، .65

، ج6، ص92ـ93.تفسير مخزن العرفان .66
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 َفَسْوَف (10) َظْهِرِه َوراَء تاَبُهک ا�وِتَي َمنْ ا�ّماوَ (9) َمْسُرورًا ا�ْهِلِه يا�ل

67(11)َيْدُعوا ُثُبورًا 

 سوي به سخت تالشي و كوشش با تو يقينًا انسان! اي

 مقام كه حالي [در را او پس حركتي، در پروردگارت

 و اوست ويژه چيز همه بر حكومت و مطلق فرمانروايي

.هيچ حكومتي در برابرش وجود ندارد،] ديدار مي كني

 ؛دهند راستش دست به را اعمالش نامه كه كسي اما

 و شود، رسيدگي حسابش به آسان حسابي با زودي به

 باز بهشت] [در خانواده اش به سوي شادمان و خوشحال

گردد

 دهند، سرش پشت از را اعمالش نامه كه كسي اما

 را خود نابودي و هالكت بار، حسرت فريادي با زودي به

.خواهد

نکته ها

 شده شمرده الهي قدرت نشانه خاک، از انسان آفرينش هم آيات، اين در

 انتم اذا االرض من) قبر از خروج و مرگ هم و (تراب من خلقکم)

 را مردم مرتبهپانزده  قبل، آيه پنج و آيه اين در خداوند ضمن، در .(تخرجون

 از يکي روش اين که برشمرده را خود نعمت هاي و است، داده قرار مخاطب

انشقاق، 6ـ11. .67
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شيوه هاي تبليغ است.

پيام ها

 به بلکه ؛ديگران دسته ب نه و است تصادفي نه آفرينش، نظام استواري .1

 .«تقوم...بامره است: «راده الهيا

.دعاکم دعوًة :راده و دعوت خداوند انجام مي گيردا پيدايش معاد، با .2

 درباره بقره سوره در که آنجا ؛مي کند زنده را مرده خدا، پيامبر دعوت .3

حضرت ابراهيم مي فرمايد: 

 َبَلي َقالَ ُتْؤِمْن ا�َوَلْم َقالَ اْلَمْوَتي ُتْحِيي َكْيفَ ا�ِرِني َرب� ا�ْبَراِهيُم َقالَ َوا�ْذ

ْيِر ِمنَ ا�ْرَبَعًة َفُخْذ َقالَ َقْلِبي ِلَيْطَمِئن� َوَلِكْن  اْجَعْل ُثم� ا�َلْيَك َفُصْرُهن� الط�

 َعِزيٌز ا�َ� ا�ن� َواْعَلْم ًَسْعيا َيا�ِتيَنَك اْدُعُهن� ُثم� ُجْزًءا ِمْنُهن� َجَبٍل ُكل� َعَلي

68.َحِكيٌم

 به من! پروردگار  اي گفت: ابراهيم كه هنگامي كنيد] [ياد و

 [خدا] مي كني؟ زنده چگونه را مردگان كه ده نشان من

 ايمان مردگان] كردن زنده به نسبت قدرتم [به آيا فرمود:

 را حقيقت اين كيفيت [مشاهده ولي ؛چرا گفت: نياورده اي؟!

 بگير پرنده چهار فرمود: [خدا] يابد. آرامش قلبم تا خواستم]

 و كن، نزديك خود به يك] هر آفرينش در دقت [براي را آنها و

بقره، 260. .68
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 بر هم] به كردنشان مخلوط و كردن ريزريز و كشتن از [بعد

 سپس .ده قرار را آنها از بخشي منطقه] اين [در كوهي هر

 يقينًا كه بدان و مي آيند؛ سويت به شتابان كه بخوان را آنها

خدا تواناي شكست ناپذير و حكيم است.

 کرد، برپا را هستي نظام که کسي است. معاد به ايمان مقدمه مبدأ، به ايمان .4

.«تقوم السماء...اذا انتم تخرجونشما را نيز پس از مرگ زنده مي کند: «

.«من األرض...تخرجون» : معاد، جسماني است.5

 69.«اذا انتم تخرجون» : پيدايش معاد، دفعي است نه تدريجي.6

(27 و 26)آيات تفسير 

َماَواِت َواالْ�ْرِض ُكل� َلُه َقاِنُتوَن (۲۶و (ََلُه َمْن ِفي الس�

 ِفي االْ�ْعَلي اْلَمَثُل َوَلهُ َعَلْيِه ا�ْهَوُن َوُهَو ُيِعيُدُه ُثم� اْلَخْلَق َيْبَدا� ال�ِذي َوُهَو

َماَواِت َواالْ�ْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم (۲۷) الس�

 را او همه اوست آن از است زمين و آسمان ها در كه هر و

 (۲۶گردن نهاده  اند (

 تجديد را آن باز و مي  كند آغاز را آفرينش كه كس آن اوست

 زمين و آسمان ها در و است تر آسان او بر [كار] اين و مي  نمايد

 اوست  و اوست آن از برتر] صفت هر [ي واال نمونه

، ج9، ص192ـ193.تفسیر نور .69
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.كار ناپذير سنجيده شكست

توحيد مالکيت خداوند

مي فرمايد: 

َماَواِت َواالْ�ْرِض ُكل� َلُه َقاِنُتوَن (٢٦) َوَلُه َمْن ِفي الس�

 مالكّيت سيطره در فقط است، زمين و آسمان ها در هركه

.و فرمانروايي اوست، و همه براي او خاضع اند

 فرمان مطيع که هستند فرشتگاني يا (السموات في من) از مراد ،نکته

 شناخته بشر براي هنوز که ديگري شعور صاحب موجودات يا و خدايند،

نيست.

 و مرده، از زنده آمدن بيرون از به دارد اشاره ،شد گفته باال در که آياتي

 وضاعا و زبان ها اختالف و زمين، و آسمان ها خلقت و خاک از انسان خلقت

 تحت عمومًا ،است زمين و آسمان ها در آنچه و اينها غير و برق و رعد از آسماني

 تمام حقيقي مالک و مي گيرد انجام متعال قادر خداوند خالقيت و اقتدار

 ُكل�» هم، و است. آورده هستي به نيستي از را همه هم که است او موجودات

 او رادها مسخر و فرمان زير و تکويني امر مطيع موجودات تمام و «َقاِنُتوَن َلُه

 تخلف ،مي باشند آن بر موظف آنچه از سوزني سر آنها از يک هر و هستند

بردارند. ورزند و فرماننمي 

و در آيه بعد خداوند خود را چنين معرفي مي کند: 
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 ِفي االْ�ْعَلي اْلَمَثُل َوَلهُ َعَلْيِه ا�ْهَوُن َوُهَو ُيِعيُدُه ُثم� اْلَخْلَق َيْبَدا� ال�ِذي َوُهَو

َماَواِت (٢٧)  َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمَواالْ�ْرِض الس�

 از [پس را آنان سپس ،مي آفريند را مخلوقات كه اوست

 و است. آسان تر او براي [كار] اين و مي گرداند؛ باز مرگشان]

 او و اوست؛ ويژه زمين و آسمان ها در وصف ها برترين

.تواناي شكست ناپذير و حكيم است

 اوست يعني ،«ُيِعيُدُه ُثم� اْلَخْلَق َيْبَدا� ال�ِذي َوُهَو» مي فرمايد: ابتدا در

 .مي گرداند باز مرگشان] از [پس را آنان سپس و مي آفريند را مخلوقات كه

 مالک که کسي آن که ترتيب اين به مي کند معرفي را خود چنين خداوند

 عدم کتم از و بخشيده وجود اينها به که است کس آن است، زمين و آسمان ها

. استبعرصه وجود آورده

 بدواً اي الشيئي بدءا» :است شيئي بروز و ظهور معني هب لغت در ،«ابداء»

 .«ظهر ظهورًا

 و خفا و عدم کتم از را موجودات که کسي آن مي دهد خبر آيه خالصه

 به دوباره هستي، خفاي و مرگ از پس و آورده ظهور و وجود بعرصه نيستي

 «َعَلْيِه ا�ْهَوُن َوُهَو» رداند.گ ميبر است او هاولي پيدايش همان که اول تحال

 يبدؤ» آمده: چنين البيان مجمع تفسير در .است ابداء از آسان تر خداي بر اعاده

 از بعد آن از پس ((ابتدًا يخترعهم و ((انشاًء کرد خلق يعني »؛يعيده ثمّ الخلق

 اعاده از آنچه بر داد قرار دليل را خلقش ابتداي و مي دهد؛ عود ثانيًا را آنها ِافناء
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 هب گردانيده مؤکد را آيه آن از پس بيغا بر شاهد به استدالًال است؛ مخفي

 يعني ؛مي باشد «يعيده» مصدر به راجع «هو» ضمير و «عليه اهون هو و» قوله

 «عليه» در «هاء» است: اين مفسرين اقوال از يکي و است آسان تر اعاده

ه مخلوق. يعني ب،خلقه گردد ب برمي

 ؛است اول انشاء از است آسان تر مخلوق اعاده که مي شود: چنين ،بنابراين

 بايستي اول ئهنش در لکن ،مي شود موجود شيئي (فيکون (کن اعاده در که زيرا

 طي را آن غير و روح» «نفخه و استخوان، و گوشت ،مضغه ،علقه از را مراتبي

 مواد اين به محتاج اعاده در چون لکن .گردد تمام خلقش مراتب آنکه تا نمايد

 تر آسان اعاده يعني ؛بود خواهد آسانتر خلقت از اعاده که است اين نيست

است. 

 فاني مردن هب انسان که گرديد معتقد نقل و عقل دليل هب که کسي

 شيئيت در که تشخصاتي تمام با وي انسانيت حقيقت مرگ از پس [و نمي گردد

 گويند مثال عالم يا برزخ عالم را آن که ديگري عالم در ،داشته مدخليت او

موجود است].

 که چيزي تا است بديهي اعاده بودن تر آسان يعني «اهون» وجه ديگر و

 آن از مشکل تر بسيار شود ابداء و انشاء تازه چيزي اينکه است. نبوده اصًال

 را آن خواهد يعامل و داده رخ آن در تحوالتي و تغييرات که است چيزي

ا کاملتر برگرداند.به حالت اول يو اصالح 

 ؛نمي شود فاني به کلي مردن اب انسان که است مسلم اديان و علما نزد در
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 در که مثالي قالب با مرگ از پس انسان برمي آيد، بسيار احاديث از چنانچه بلکه

 بدمد صور نفخه که وقتي تا است باقي است دنيوي بدن همين به شبيه صورت

 اين .اعمال جزاي براي جسدهايشان به گردندبر متعال القخ قدرت هب رواحا و

 آن از مي آيد نظر به آسانتر البته جسد به روح بازگشت عرفي نظر به که است

 وانگهي آرند؛ وجود هب عدم از روحًا و ًجسما را او و نبوده هيچ که وقتي

 مناسبت هب کسي هر بدن قيامت در شده ثابت نقل و عقل دليل هب چنانچه

 بروز زده سر وي از که اعمالي و اندوخته خود در که اوصافي و اخالق و روحش

 آسان تر بودن اعاده بر ابداء مسلم و واضح است. ، پس.و ظهور مي نمايد

توحيد در ربوبيت و تدبير 

 بقاي و ثبات و زمين و آسمان نظام تدبير زمينه در ،آفاقي آيات از آيه آخرين در

َماُء َتُقوَم ا�نْ آَياِتِه َوِمْن» مي فرمايد: و داده ادامه آنها  يکي .«ِبا�ْمِرِه َواالْ�ْرُض الس�
 او امر به زمين و آسمان كه است اين او ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از ديگر

 بلکه ؛است آيتي شد اشاره آن به قبل آيات در که آفرينش نه تنها يعني ؛برپايند

 اين آنچنان بزرگ پروردگار که است ديگر آيتي نيز آنها نظام ادامه و اييبرپ

 در انحراف کمترين بدون سال ها ميلون که بخشيده سامان را تعادل و نظم

 «توحيد به اشاره گذشته آيه ،ديگر تعبير به و مي کنند گردش خود مسير

 به تعبير و است تدبير» و ربوبيت «توحيد به اشاره آيه اين و بود، خلقت»

 نظم و حيات ادامه براي .است پروردگار قدرت نهايت به اشاره اينجا در «امر»



 107 ) تفسير آيات (30 تا 32)

اين جهان پهناور تنها يک فرمان او کافي است.

 بحث قيامت» و «معاد براي «توحيد» زمينه از استفاده با آيه اين ،پايان در

 ِمنَ َدْعَوًة َدَعاُكْم ا�َذا ُثم�» مي فرمايد: و ساخته منتقل مسئله اين به را

 زمين از دعوت يك با را شما كه زماني سپس ؛َتْخُرُجوَن ا�ْنُتْم ا�َذا االْ�ْرِض

.«بخواند، ناگاه [از گورها] بيرون مي آييد

 نشانه هاي بر تکيه با را «معاد» مسئله قرآن آيات در بارها متعال خداوند

 است. آنها از يکي نيز بحث مورد آيه و مي کند اثبات زمين و آسمان در او قدرت

 همانطوري که است اين به اشاره (مي خواند فرا را (شما «دعاکم» به تعبير در و

 و نشور و بعث براي است، کافي الهي فرمان يک عالم نظم و تدبير براي که

 ا�ْنُتْم ا�َذا» جمله به توجه با به خصوص ؛مي کند کفايت او دعوت يک نيز قيامت

 .«َتْخُرُجوَن

 يک با که مي سازد روشن ،است «مفاجاة» براي اصطالح آن در که «اذا»

 نشانه ،األرض» من دعوة» تعبير ضمنًا مي ريزند. بيرون ناگهان همه او دعوت

 نزمي اين از قيامت و رستاخيز در انسان که است جسماني معاد بر روشني

 آيه آخر قسمت در اما .(است تدبر و تامل قابل ،کنيد (دقت .مي شود خواندهفرا

مي فرمايد: 

َماَواِت ِفيَوَلُه اْلَمَثُل االْ�ْعَلي  (٢٧) َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمَواالْ�ْرِض الس�

 او و اوست؛ ويژه زمين و آسمان ها در وصف ها برترين و

.تواناي شكست ناپذير و حكيم است
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 است بلندي اوصاف تعالي حق براي يعني ؛اعلي» «مثل ند:مي گوي نامفسر

 در او عظمت اوصاف و نمي گردد يافت مخلوقات در او شبيه يا او مثل که

 آن اعاده نه و چيزي انشاء نه که است چنان او قدرت و نمايان زمين و آسمان ها

 حکمت بر منطوي را چيزي هر که است حکيم فعالا در و نمي گرداند عاجز را او

 اال اله «ال قول اعلي مثل که: شده نقل قتاده از و نهاده بنا تدبير و استحکام و

ا�» است.

انسان کامل مثل اعالي حق 

 زيرا ؛است تعالي حق اعالي مثل کامل انسان گفته اند: اسالمي حکماي زا بعضي

 دارد که ي اشخصيه وحدت با و است الهي اوصاف نماينده و تام مظهر که

.او هستندنواع است و جماد و نبات و حيوان تمامًا مشمول اموازي کل 

 لحاظ اين به پس است، جهاني عالم جامعه نسخه کامل انسان چون آري،

 و مظهر يعني است؛ حق» اعالي مثل کامل «انسان شود گفته که دارد جاي

 را وي اعتبار يک به که است وي جامعيت به نظر و است الهي اوصاف نماينده

«عالم صغير» مي گويند و به اعتبار ديگر، او را «عالم کبير» گويند.

 يعني ؛70النجدين» هديناه «و تعالي قوله .است باز او براي راه دو که زيرا

 سويه ب راهي و اعال، مرتبه سويه ب راهي :نمايانديم وي هب را شر و خير

 عالم آن اهل از سرانجام ،نمود اختيار را کدام هر اختيار هب چون طبيعت. عالم

بلد، 10. .70
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مي گردد.

 شياطين که نبود (اگر فرمود: که مي کنند نقل ◌اکرم رسول حضرت از

 نظر زمين و آسمان ملکوت به آينه هر گرفته اند، را بني آدم قلب اطراف

71مي نمودند».

 هانکته

 سپردةسر و تسليم خاضعانه، و آگاهانه هستي، همة الهي، بينيجهان  در .1

.«کّل له قانتون» :خداي متعال هستند

چيز يکتاست: 2. خداوند در همه 

»؛له من في السموات» :توحيد در مالکيت

 »؛کل له قانتون»توحيد در عبادت: 

 »؛هو الذي بيده الخلق ثم يعيده» :توحيد در خالقيت

.«و له المثل االعلي» :توحيد در کماالت

ـ «بيده است: معاد با آشنايي کليد ابتدايي، آفرينش به توجه .3

ثم يعيده».

 کاري هيچ خداوند براي اينکه با بگوييد. سخن مردم فهم مطابق .4

 رفته کار به «اهون» کلمه هم باز ولي نيست، ديگر کار از آسان تر يا سخت تر

 .است

، ج10، ص97ـ99.تفسير مخزن العرفان .71
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 المثل له «و :است برتر انسان، بيان و قلم و تصور از خداوند صفات .5

.االعلي»

6. هيچ کس و هيچ چيز را با خداوند مقايسه نکنيد: «و له المثل االعلي».

 يعيده...هو «ثّم :است معاد پيدايش الهي، قدرت و حکمت مقتضاي .7

72.العزيز الحکيم»

نتيجه آيات 

دوره کامل درس خداشناسي   يکالف)
 که شده مطرح خداشناسي درباره گوناگون يبحث ها ،گذشته شش گانه آيات در

 تا گرفته آسمان ها آفرينش از .مي دهد تشکيل را خداشناسي دوره يک مجموعًا

 در بخشآرام  خواب تا گرفته خانوادگي محبت پيوند از و خاک، از بشر آفرينش

 و باران نزول و آسمان برق تا گرفته باال جهان و نظام تدبير از روز و شب

 يعني مجموعه مناسبي از آيات آفاقي و انفسي.؛اختالف زبان ها و رنگ ها

 شده ذکر توحيدي داليل از بخش دو ،آيه شش اين از يک هر در اينکه جالب

 .کيدأت و تحکم ديگري و ،(محکم دليل و (مقدمه کند سازينه زمي يکي تا

 دوازده مجموعًا که مدعا يک اثبات براي عادل شاهد دو آوردن همانند درست

شاهد صادق را براي قدرت بي پايان حق تشکيل مي دهد! 

 چه کساني از اين آيات الهام مي گيرند؟ب)

، جنهم، ص194.تفسیر نور .72
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 است روشني نشانه هاي مورا اين در که شده تاکيد ،آيه شش از آيه چهار ذيل در

 اين آخر و اول آيه در ولي ؛«عاقالن» «شنوايان»، «عالمان»، «متفکرون»، براي

موضوع ديده نمي شود. 

 آيه اولين در آن ذکر عدم ،مي دهد توضيح اينگونه زمينه اين در رازي فخر

 ،گرفته قرار هم سر پشت که دوم و اول آيه که باشد آن خاطر به است ممکن

 مطلب آيه، آخرين در و است. يکسان و دمي گوي سخن انفسي آيات از دو هر

 و تعقل» بر کيدأت و بيشتر توضيح به نياز ديگر که کرده پيدا وضوح قدري هب

 73. نيست«تفکر

 چراکه .«علم» سپس مي آورد، ميان به سخن «تفکر» از ابتدا ،اينکه جالب

 چراکه ؛است شنوا» «گوش از سخن آن از بعد است. علم سازنه زمي و پايه تفکر

 که همانطور .مي شوند پذيرش و شنيدن آماده انسان آگاهي و علم پرتوي در

قرآن مي فرمايد: 

ِبُعوَن اْلَقْوَل َيْسَتِمُعوَن �ِذيَنال  ا�ُ� َهَداُهُم ال�ِذيَن ِئَكا�ولَ ا�ْحَسَنُه َفَيت�

74(١٨) االْ�ْلَباِب ا�وُلو ُهمْ ِئَكَوا�وَل

 مي كنند، پيروي بهترينش از و مي شنوند را سخن كه آنان

 يقينًا و كرده، هدايتشان خدا كه هستند كساني اينان

خردمندند.

 ،دارند شنوا گوش که آنها چون ،است «عقل» از سخن ،مرحله آخرين در اما

.نفسیر نمونه، ذيل آیات مورد بحث؛ به نقل از تفسیر کبیر فخر رازی .73

زمر، 18. .74
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 است توجه قابل نيز نکته اين رسيد. خواهند کامل» «عقل مرحله به سرانجام

 زمين در او نسل انتشار و انسان آفرينش آغاز از سخن آيه نخستين ذيل در که

 .است

75آَياِتِه ا�ْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثم� ا�َذا ا�ْنُتْم َبَشٌر َتْنَتِشُروَن (٢٠)َوِمْن 

 از را شما كه است اين او ربوبيت] و [قدرت نشانه هاي از

 [روي كه هستيد بشري اكنون پس آفريد؛ [بي جان] خاكي

.زمين] پراكنده و پخش هستيد

 «اذا :است قيامت در انسان ها نشور و خروج از سخن نيز آيه آخرين در و

76 اولي آغاز است و آخرين انجام و معاد..انتم تخرجون»

آنچه بايد بدانيم 
 از خداوند آنهاست. همه خالق خداوند و هستند الوجود ممکن موجودات همه

 است: نکرده خلق عبث را موجودي هيچ و داشته هدفي موجودي هر خلقت

 انسان براي را چيز همه خداوند ،ديگر سوي از و .«عبثا خلقناکم انما افحسبتم»

 چگونه راه خداوند ،اين بر عالوه .«الجلک االشياء خلقت» :است کرده خلق

 داد نشان موجودات همه به را رسيدن تکامل به حقيقت در و کردن زندگي

است.

 اختيار داراي چون انسان اما و هستند سير حال در موجودات همه ،پس

روم، 20. .75

، ج16، ص403ـ404. تفسیر نمونه .76
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 با و دارد را تکامل و عروج و آفرينش، عالي تبامر به صعود استعداد و است

 که است رو اين از ،نکند يا کند طي را حقيقت و حق راه تواند مي اختيار همان

 باز سعادت و خلقت هدف به رسيدن و تکامل از و مي کند عصيان گاهي

مي ماند.

تکامل انسان چيست؟

 باالتر مقامي هب و گردد الهي صفات نماي تمام نهآي که است اين انسان تکامل

 وجود آنها در زيغرا که هستند موجوداتي فرشتگان زيرا .شود نائل مالئکه از

 خدا فرمان از گاه هيچ و رسيده فعليت به آنها استعدادهاي تمام و ندارد

 از و ،«يؤمرون ما يفعلون و امرهم ما ا� اليعصون» :نمي کنند سرپيچي

 به گاه هيچ و ،«فوقهم من ربهم يخافون» :دنمي ترس انپرورگارش با مخالفت

 عامل اين اما ،ندارد وجود آنها در فراموشي عامل چون ،نمي شوند مبتال نسيان

در انسان وجود دارد.فراموشي 

 فطري جنبه در که است «طبيعت و فطرت» جنبه دو داراي ،انسان اما

 او طبيعت جنبه چون اما نمي کند فراموش را خدا است الهي جنبه که خويش

 را خدا گاهي دارد، گرايش مادي پست حيات به است بشري و مادي جنبه که

فراموش مي کند.

 او ،شود فرشتگان مانند و کند تقويت را خود معنوي ُبعد انسان هرگاه ،حال

 توحيدي فطرت بر افزون انسان ولي ،نکند سرپيچي خدا فرمان از هرگز هم
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 حب للناس (زين دارد نيز حيواني طبيعت ،(عليها الناس فطر التي ا� (فطرت

.(الشهوات من النساء...

نکته مهم
 و پست حيات به نيز طبيعت راه از و دارد گرايشي حق به فطرت راه از نسانا

 حق به گرايش اوج از طبيعت به گرايش اثر بر چنانچه و دارد کششي مادي

 خداي نگاهآ کند، فراموش ار خود خداي ،کند هبوط مقام آن از و گردد منحرف

توجه به مقام عالي انسانيت را از يادش مي برد. سبحان نيز

 و مي شود. خود نفس فراموشي موجب کرد فراموش را خدا که همان گونه

 چنين به نسيان درباره خداوند مي کند. فراهم نيز را خدا لطف زوال زمينه

 نسيان اين .«کرديم فراموش را شما ما ،نسيناکم انا» :فرمود قيامت در افرادي

 فرمود: دنيا در نسيان درباره نيز و مي شود انتزاع آنها به الهي فيض نرسيدن از

.« آنان خدا را فراموش کردند پس فراموش شدند؛همينسوا ا� فنسي»

فراموشيودپيامدهاي خ

 آگاه دو آن بين مسير و معاد و أمبد به نيست ممکن بشناسد، را خود کسي اگر

 ماندهباز معارف ناي همه از نفس فراموشي با اما نياورد. ايمان نآ به و نشود

 ،«ربه عرف فقد نفسه عرف من» که آمده حديث در زيرا نمي کند! پيدا معرفت

 نفسه عرف من ،پس است. معاد و أمبد معرفت همان رب معرفت از مقصود

 خود پروردگار به ايمان و انجام و آغاز شناخت با معاده. و مبداه عرف فقد
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 متعلق و ،معلوم است (اسالم (دين مستقيم صراط همان که دو آن بين مسير

ايمان مي شود.

راه رسيدن به بهشت

 مهربان و کريم خداوند برسيم؟ بهشت به مي توانيم چگونه ،مهم سوال يک اما

 نعمتهاي همه ناي به وصول، کليد و بهشت به رسيدن راه بسياري آيات در

ا�» است.  کرده و آن «معرفت معرفيبندگان هبهشتي را ب

 آورد؟ دسته ب مي توان را کليد اين چگونه که مي دانيد آيا دوم: سؤال

 .داشت اختيار در توانمي  تقوي و الهي معارف کسب با را بهشت کليد آري،

 خالصانه عبادت و عبوديت و ا�، معرفت ،ها نعمت اين به رسيدن راه پس،

 توحيد و خدا معرفت نعمتها اين به رسيدن راه مي فرمايد: قران لذا است.

 بدون داشتن عقيده راسخ انسان را به جايي نمي رساند.عبادات واست 

 اينچنين نيز و شده آفاقي آيات در تأمل و تدبر به امر فراواني آيات در

 «عالمان»، «متفکرون»، براي است روشني نشانه هاي مورا اين در که فرموده

«شنوايان»، «عاقالن» خدا ما را جزء اين افراد قرار دهد. 

(29  و28)تفسير آيات 

 ُشَركَاَء ِمنْ ا�ْيَماُنُكْم َمَلَكْت َما ِمنْ َلُكمْ َهلْ ا�ْنُفِسُكْم ِمنْ َمَثًال َلُكمْ َضَرَب

 ِلَكَكذَ ا�ْنُفَسُكْم َكِخيَفِتُكْم َتَخاُفوَنُهْم َسَواٌء ِفيهِ َفا�ْنُتْم َرَزْقَناُكْم َما ِفي

ُل  (٢٨) َيْعِقُلوَن ِلَقْوٍم اْآلَياِت ُنَفص�
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 َوَما ا�ُ� ا�َضل� َمنْ َيْهِدي َفَمْن ِعْلٍم ِبَغْيِر ا�ْهَواَءُهْم َظَلُموا ال�ِذيَن ات�َبَع َبِل

َلُهْم ِمْن َناِصِريَن (٢٩) 

 است، زده مثلي شما براي خودتان حال] و [وضع از خدا

 شما به ثروت ها] و نعمت ها [از آنچه در بردگانتان از آيا

 و [نعمت ها آن در شما كه داريد شريكاني داده ايم، روزي

 از كه همان گونه و باشيد، يكسان و برابر هم با ثروت ها]

 مشترك ثروت و نعمت شما از يكي [كه مي ترسيد يكديگر

 در [بي ترديد بترسيد؟ هم بردگانتان از كند] خود ويژه را

 چنين مملوك و مالك و عبد و موال و برده و آزاد ميان

 خدا مملوك است ممكن چگونه پس ندارد، وجود شركتي

 باشد؟!] او شريك مالكّيت و خالقيت ربوبيت، خدايي، در

 بيان مي كنند، تعّقل كه مردمي براي را خود آيات اين گونه

 .مي كنيم

 [با كه آنان بلكه نيست] تعّقل پايه بر مشركان عمل و [اعتقاد

 نفساني هواهاي از ناداني اساس بر كرده اند ستم شرك ورزي]

 از پيروي كيفر [به خدا كه را كساني پس نموده اند؛ پيروي خود

 هيچ آنان و مي كند؟ هدايت كسي چه است، كرده گمراه هواها]

 نخواهند دهد] نجاتشان عذاب و گمراهي از [كه ياري كننده اي

داشت.
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 وجدان خود را قاضي کن !اي بشر

 و ابتدائيه (انفسکم (من اول «من» .است آمده ((من کلمه بار سه آيه اين در

د است.ي زا( سوم (من شرکاء«من» و ، تبعيضيه(دوم (من ماملکت «من»

 اين در است. شده زده مثالي گونه همه بشر تنبيه براي آيات اين در خالصه

 آيا است، پرسيده ،مي نامند يمين ملک را آنها که دارد کنيز و غالم که کسي از آيه

 هرگز چنين نخواهد بود.؟خود را با آنان در مال شريک مي گردانيد

 را خود بندگان شما که که ترتيب اين به ؛است نامشرک به اعتراض آيه اين

 و ملک عالم در را کسي هم تعالي حق ،نمي گردانيد خود شريک ملک و مال در

77ملکوت شريک خود نمي گرداند.

 را امري چنينن اي ،هستند شما مجازي» «ملک که بردگانتان بارهدر وقتي

 هستند خدا حقيقي ملک که را مخلوقات چگونه مي دانيد، غلط و نادرست

 يا خدا، فرشتگان يا مسيح، همچون پيامبراني يا مي پنداريد؟ او شريک

 مي شمريد؟ خدا شرکاي را چوبي و سنگي هاي بت يا و جن، همچون مخلوقاتي

اين چه قضاوت زشت و دور از منطق است؟

 اين واقعي مالک نه شما که است نکته اين به اشاره رزقناکم» «ما به تعبير

 اين با اما است، خدا آن از همه چراکه اموالتان، واقعي ملک نه و هستيد، بندگان

 کنيد واگذار خود مجازي مملوک هاي به را خود مجازي أموال نيستيد حاضر حال

، ج10، ص99.تفسير مخزن العرفان .77
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 الزم محالي و مشکل تکويني نظر از که حالي در بشماريد، خود شريک را آنها و

 مخلوقاتش با خدا تفاوت اما مي زند. دور اعتباريات محور در سخن زيرا نمي آيد،

 است محال آنها دادن قرار شريک و است، تغيير قابل غير و تکويني تفاوت يک

 به يا است، او عظمت خاطر به يا موجود يک پرستش ديگر، سوي از محال.

 ساختگي معبودان اين اما مي رسد، عالم همه به او از که است زياني و سود خاطر

نه آن دارند و نه اين!

تأکيدي بر تعقل و انديشه 

 ،پرسش اين مضمون بر بيشتر هرچه دقت بر تاکيد براي آيه دنباله در و

 مي کنيم تشريح مي کنند تعقل که افرادي براي را خود آيات اين گونه مي فرمايد:

 .((کذالک نفصل االيات لقوم يعقلون

 بازگو را حقايق شما خود زندگي متن از روشن مثال هاي ذکر با ،آري

 خود براي حتي که را چيزي الاقل و اندازيد، کاربه  را خود شهاندي تا مي کنيم

78ل نشويد.ينمي پسنديد براي پروردگار جهان قا

پيام ها 

.«: «ضرب لکم مثًال استفاده از مثال، از روش هاي تبليغ و تربيت است.1

 لکم...من «هل :نپسنديم هم ديگران براي نمي پسنديم، خود براي آنچه .2

شرکاء». 

، ج16، ص412ـ414 (بطور خالصه). نمونهتفسير  .78
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 اّما ،مشابه انسان هاي که شما .بيانديشيد و کنيد قاضي را خود وجدان .3

 او شريک را خدا مشابه غير چگونه يد،نمي دان خود شريک را خود دسترزي

 براي چگونه نمي کنيد، تحّمل را شريک لحظه يک براي که شما مي دانيد؟!

 قبول را رزق از بهره گيري در شريک که شما ؟�دمي پذيري مييدا شريک خداوند

 از که شما مي پذيريد؟! خداوند براي را آفرينش در شريک چگونه نمي کنيد،

 دخالت خدا کار در را چوب و سنگ چگونه بيمناکيد، خود مشابه افراد دخالت

 ،پس ديد.ننمي پس را شدن شريک نيستيد، حقيقي مالک که شما !مي دهيد؟

د؟چگونه سنگ و چوب را شريک آفريدگار و مالک حقيقي قرار مي دهي

79 «شرکاء...تخافونهم».: شريک داشتن، سبب دلهره است.4

 مي فرمايد: بيست و نهمدر آيه سپس، 

 کسي که کرده اند گمان مشرکين که نيست چنين يعني ؛است اضراب ((بل

 خود نفس هواي تابع ستمکاران چون بلکه ؛باشد داشته شرکت خداوند ملک در

 که است اين  اند،داده دست از را خود ادراک و تمييز ةقو ،آن اثر در و گرديده اند

 شريک خدا با پرستش و عبادت در را اشيايي بي خردي و نفهمي روي از

مي گردانند. 

 هدايت به که کسي »؛َناِصِريَن ِمنْ َلُهمْ َوَما ا�ُ� ا�َضل� َمنْ َيْهِدي َفَمْن»

 يافت وي براي ياوري و يار و کنندهت هداي ديگر نگرديد هدايت متعال خداي

 قابل که کسي که نيست چنين ،شد گفته ديگر جاي در چنانچه و گرديد نخواهد

، ج9، ص195.تفسیر نور .79
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 را خود اختيار هب که کسي بلکه ؛گرداند گمراه را وي تعالي خداي باشد هدايت

 که او گردانيدن گمراه و گرديد خواهد گمراه البته نداده، قرار هدايت معرض در

 نشدن هدايت همان ،مي دهد خود هب را گمراهي نسبت آيات از يبعض در

 80هدايت الهي هدايت نگرديد گمراه خواهد گرديد. ه  البته کسي که ب؛است

نکته هايي براي انديشيدن

 الّذين اّتبع بل يعقلون «لقوم :مي کنند ظلم خود به و نمي کنند تعقل مشرکان .1

ظلموا».

 انحرافش چشمةسر و ندارد علمي برهان خود شرک براي مشرک، .2

 «اّتبع...اهواءهم بغير علم».:هوس هاي دروني است

 «اّتبع الذين ظلموا اهواءهم».: شرک، ظلم به خود است.3

 «اهواءهم».: تمايالت انسان، متنوع است.4

 از عقل، و علم از پيروي جايبه  که مي کند گمراه را کساني خداوند .5

 «اّتبع...اهواءهم...اضل ا�».پيروي مي کنند:هوس هاي خود 

 مشخصات مشرک چند چيز است: .6

ستمگري: «ظلموا».

منطقي: «بغير علم». بي

گمراهي: «اضل ا�». 

بي ياوري: «ما لهم من ناصرين». 

، ج10، ص99ـ100.تفسير مخزن العرفان .80
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 من يهدي من «و :نيست هواپرست منحرفان هدايت به اميدي هيچ .7

اضّل ا�». 

 من لهم «ما ماند. خواهند تنها و غريب روزي پرست،هوا ستمگران .8

81ناصرين».

(32 تا 30) اتآيتفسير 

يِن َوْجَهَك َفا�ِقْم  ِلَخْلِق َتْبِديَل الَ َعَلْيَها الن�اَس َفَطَر ال�ِتي ا��ِ ِفْطَرَت َحِنيًفا ِللد�

يُن ِلَكا�ِ� َذ ُم الد�  (٣٠)َيْعَلُموَن الَ الن�اِس ا�ْكَثَر َوَلِكن� اْلَقي�

 بدون و حق گرايانه شرك] بودن بي پايه به توجه [با پس

 روي [توحيدي] دين اين سوي به وجودت همه با انحراف

 آن بر را مردم كه خدا سرشت بر] ثابت و پابرجا [و آور،

 و تغيير هيچ گونه خدا آفرينش براي .باش است سرشته

 مردم بيشتر ولي استوار؛ دين است اين .نيست تبديلي

.معرفت [به اين حقيقت اصيل] ندارند)

 له «کل :است فروتن خدا برابر در هستي همه که خوانديم قبل آيات در

 شرک و اوست، از حکمت و عّزت و اعلي َمَثل ،هستي انجام و آغاز و قانتون»

 خالصانه را خود روي پس مي فرمايد: آيه اين نيست، ظلم و خيال جز چيزي

متوجه دين کن.

، جنهم، ص195ـ196.تفسیر نور .81
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 نتيجه و فرع آيه در کالم که مي رساند ،است آيه ابتداي در که «ف» حرف

 و شد، مي استفاده قبل آيات از معاد و مبداء خصوص در که است مطالبي

 او و خداست، آن از تنها تدبير و خلقت که شد ثابت وقتي که است اين معنايش

 و مي کشد، حساب هب و نمود مبعوث را خلق زوديه ب او و نيست، شريکي را

 غير به رو و باشد، کرده اعراض او از که کسي روز آن در که شد معلوم چون نيز

 باش آن مالزم و کن، دين به سوي دل روي پس ؛ندارد نجاتي راه باشد، آورده او

82که آن همان ديني است که خلقت الهيه بدان دعوت مي کند.

 مشاهده طريق از خداشناسي و توحيد درباره فراواني يبحث ها اينجا تا

 ماوراي در قدرت و علم مبداء يک اثبات براي آن از استفاده و آفرينش نظام

ايم.ن سوره داشته جهان طبيعت با استفاده از آيات توحيدي اي

 فطري توحيد از سخن بحث مورد آيات از آيه نخستين در آن دنبال به و

 ضروري درک و باطني مشاهده و درون طريق از را مسئله همان يعني ؛است

وجداني تعقيب مي کند. 

توجه به خدا فطري است 

 َفا�ِقْم) «کن پروردگار خالص و پاک ينآي متوجه را خود «روي فرمايد: مي
يِن َوْجَهَك  آن بر را انسان ها خداوند که است فطرتي اين چراکه .(َحِنيًفا ِللد�

 الن�اَس َفَطَر ال�ِتي ا�ِ� ِفْطَرَت» نيست. خدا آفرينش در دگرگوني آفريده،
 ِلكَذَ) راستوا و محکم آئين و دين است اين .«ا�ِ� ِلَخْلِق َتْبِديَل الَ َعَلْيَها

، ج31، ص285.ترجمه تفسیر المیزان .82
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يُن  الَ الن�اِس ا�ْكَثَر ِكن�َولَ» :نمي دانند مردم اکثر ولي (ُِماْلَقّي الد�
.«َيْعَلُموَن

 روي و باطني صورت منظور اينجا در و است، «صورت» معنيبه  «وجه»

 تمام با توجه بلکه ؛نيست صورت با توجه تنها منظور ،بنابراين .مي باشد دل

 از «اقم» است. آن سنبل و بدن عضو مهمترين صورت و وجه زيرا است، وجود

 ،«حنيف» است. داشتن پا بر و کردن مستقيم و صاف معنيبه  و قامه»ا» ماده

 دين ،بنابراين است. راستي به کجي از و حق سويبه  باطل از تمايل معنيبه 

 ها گمراهي و خرافه ها و انحراف ها از و  هاکجي تمام از که ديني يعني ؛حنيف

 83 راستي متمايل شده است.به سوي

نمي دانند»،مي فرمايد: «لکن اکثر مردم چون 

 دين بفهمند که ندارند ذکاوتي و فهم چنين مردم بيشتر که است اين به اشاره

 خلق توحيد فطرت به را همه متعال قادر که است بشر اوليه فطرت مطابق اسالم

 اوليه فطرت آن دنيوي آمال و آرزو و نفساني پيروي اثر در مردم اکثر و نموده،

84خود خلل رسانيده و از راه حق منحرف گرديده اند.

◌ از نظر استاد مطهريفطرت

 فلسفه مهم موضوعات .است يفلسف بحث کي طرف کي از فطرت بحث

 است يبحث فطرت، بحث انسان. و جهان خدا، :است موضوع سه از عبارت

، ج16، ص417.تفسیر نمونه .83

، ج10، ص100.تفسير مخزن العرفان .84
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 و است خدا و انسان به مربوط نظر کي از گفت توان يم و انسان به مربوط

 اصل يرو سنت و قرآن در يعني ياسالم منابع در .خدا به مربوط روي، گريد

 که است فطرت به ليقا انسان يبرا نآقر است. شده فراوان هيتک فطرت

 خاص درباره انسان است.نشي نوع بکي

تي و تربفطرت

 در جمله از ؛مي کند دايپ مختلف يجاها در يمختلف يشاخه ها فطرت،  مسئله

 يدارا انسان اگر است. يعيوس اريبس بحث که تيترب و ميتعل بحث

 همان نظرگرفتن در با ديبا او تيترب قطعًا باشد، اتيفطر سلسله کي

 چون است، اساس نيهم بر تيترب ،واقع در .رديگ صورت اتيفطر

 کي قبول بر يمبن نيا و دادن، پرورش  و دادن رشد يعني ؛ت»ي«ترب

 اصل در ييها يژگيو يعني ؛انسان فطرت است. انسان در استعدادها سلسله

خلقت انسان.

في صبغه، حن،تفطر

 مصداق که هستند يمختلف يمفهوم ها يک هر که است آمده لغت سه قرآن در

 انياد به ليقا قرآن .«فايحن نيللد» و «ا� ةصبغ» ،«ا� ةفطر» :دارند واحد

 جمع نيد ثيحد و قرآن در وقت چيه پس، .است قايل نيد به بلکه ؛ستين

 سرشت در يقتيحق ،است راه است، فطرت نيد چون ؛است نشده بسته

 بر ييدستورها ،شانيدستورها تمام آمده اند که هم غمبرانيپ ههم است. انسان
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 است.يرورش دادن حس فطرپ کردن و داريب  واياساس اح

 فطرتزه،ي غرعت،يطب

را پي گيري کنيم:  سه لغت نيامعنا و مفهوم هريک از است مناسب 

 کار به طبع اي عتيطب لغت جانبي  اشياي درباره معموًال :عتيطب .۱

 مثل جاندارها در يعني ،بي جان ريغ در را عتيطب البته مي شود. برده

 با که جنبه هايي آن در يول ؛ميمي بر کاره ب هم انسان و واناتيح و اهانيگ

 دارند، هستند نددار ها بي جان که را آنچه جاندارها چون ،مشترکند ها بي جان

ها ندارند.  دارند که بي جانييزهاي چيول

 در کمتر و مي شود برده کار به واناتيح درباره شتريب لغت نيا :زهيغر .۲

 برده کار به وجه چيه به جماد و نبات مورد در يول ،مي رود کار به انسان مورد

نمي شود.

 آن، موجب به که است واناتيح در آگاهانه اي مهين حالت کي زهيغر

 حالت کي ستين هم ياکتساب حالت نيا و مي دهند صيتشخ را ريمس

 است. ي و سرشتي اکتسابريغ

 مانند فطرت .ميبري م کار به را فطرت لغت انسان درباره :فطرت .۳

 است انسان سرشت جزء يعني ؛است ينيتکو امر کي زه،يغر و عتيطب

 را آنچه انسان .است آگاهانه تر زهيغر از که است يامر و (ستين ي(اکتساب

 دارد اتيفطر سلسله کي انسان يعني ؛مي داند که بداند تواندي م ،مي داند که

 دارد.ياتي فطرنيو مي داند که چن
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 فطرت و غريزه تفاوت

 مربوط انسان در اتيفطر .است وانيح يزندگ يماد مسايل حدود در زهيغر

 ؛مينامي م (يوانيح (ماوراء يانسان مسايل را آنها ما که يمسايل به شودي م

.يني، حس ديخالقا ري، خيخواه قتي حقًمثال

 به تيوهدا يفطر تيهدا هستند: تيهدا دو يدارا انسان ها همچنين،

 تيهدا چراغ يکس تا که ديبگو مي خواهد قرآن .ياکتساب اصطالح

 واقع در نيا ندارد. دهيفا او يبرا ياکتساب تيهدا ،نباشد روشن اش يفطر

 ،باشد نکرده حفظ را خودش يفطر تيانسان تا انسان که است مطلب همان

 کساني يبرا ايبان ماتيتعل يعني ؛ندارد دهيفا او يبرا ايانب ماتيتعل

.ستي ندي مف اند، را از دست دادهخود  تيمسخ شده و انسانکه 

موجود ترين  ناشناخته انسان،

 ريتفس به ازمندين انسان ۀانداز به يموجود جيه جهان موجودات انيم در

 ميمي گوي که دارد يازيامت چه جهان ياجزا انيم در انسان .ستين

 با جزء نيا يول بله، ست؟ين جهان جزء انسان مگر «انسان»؟ و «جهان»

 شتريب جهان گريد يزااج ۀهم از که دارد ييتفاوت ها گريد يهاءجز ۀهم

 است. هي و توجري به تفسازمندين

 است گريد ياياش شناخت عامل خودش انسان نکهيا با که است تعجب

 که است يمدع اًانياح و است شناخته را خود از دور اريبس ياياش و
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 که خودش، به موجودات نيکترينزد مورد در ،ندارد آنها مورد در يمجهول

 از يکي دارد. ياديز مجهوالت ،باشد انسان يعني ييشناسا عامل همان خود

 دو در که است او اتيفطر مسئله و فطرت نيهم ،انسان مورد در مجهوالت

قسمت است:

.ها افتيدر ها، درک ها،  شناختهي در ناح.1

 .ها ليم  خواست ها و.2

  شناختهي انسان در ناحاتيفطر

 ،ريخ اي است يفطر معلومات سلسله کي يدارا انسان ايآ اينکه دربارة 

نظريه هايي وجود دارد که عبارتند از:

 بطون من اخرجکم وا�» ةيآ ظاهر مطابق که است نيا اول: هينظر

 االفئده و االبصار و السمع لکم جعل و ئاًيش التعلمون امهاتکم

 زيچ چيه آورد، رونيب مادران شکم از را انسان خدا يوقت ،«تشکرون لعلکم

 مقصود، که شد داده انسان به دل و شد داده او به گوش و چشم ست؛نمي دان

 قلم با بود، نشده نوشته يزيچ انسان ريضم لوح در يعني ؛است تفکر ةيام

 نوشته ييزهايچ صاف، لوح نيا يرو که است عقل و دل قلم با و حواس

.شودي م

 را زيچ همه د،يآي م ايدن به يوقت انسان :افالطون يۀنظر ؛دوم هينظر

 روح و است داشته وجود يگريد يايدن در بدن از قبل انسان روح مي داند.
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 ،(هستند عالم نيا موجودات قيحقا او دةيعق به (که ُمُثل يايدن در انسان

 تعلق بدن به وقتي .است دهيرس اياش قيحقا به و کرده درک را لُثُم

 و شودي م برقرار او معلومات و او انيم جابح نوع کي رد،يگي م

بس.  وتعلم در مکتب او فقط تذکر است و ميتعل

 مي داند بالفطره را زهايچ يبعض انسان ي:اسالم يحکما يۀنظر ؛سوم يۀنظر

 ۀهم تفکرات مشترک اصول که يانسان تفکر اصول هستند. اندک البته آنها که

 .ياکتساب تفکرات، يشاخه ها و فروع و هستند يفطر ياصول انسان هاست،

 ايدن نيا در انسان که است نيا هستند يفطر تفکرات اصول از مقصود

 يصغر به ازمندين و معلم ازمندين اينها دانستن در يول شود،ي م اينها متوجه

 ست؛ين اينها امثال و کردن تجربه  اي دادن اس يق بيترت و دنيچ يکبر و

 مسايل نيا اينکه صرف که ستا يگونه ا به انسان فکر ساختمان يعني

 اينها انسان اينکه نه ابد؛يدر را آنها انسان اينکه يبرا است يکاف بشود، عرضه

  است.دانستهي  مبًالرا ق

 وا�» مي فرمايد قرآن که ميديد طرف کي از :قرآن نظر ؛چهارم يۀنظر

 يبعض حال ن يع در يول ،«...ئايش تعلمون ال امهاتکم بطون من اخرجکم

 از ازينبي  مسايل آن که شودي م دهيفهم که مي کند طرح يشکل به را مسايل

 اتيآ نيا و شده مطرح چگونه قرآن در ديتوح مسئله ًمثال ؛است استدالل

 .ي است فطري امر،دي توحمسئله؟ دي درمي آجور گريکديچگونه با 

 بيعج يليخ مي زند «تذکر» از دم که است قرآن اتيخصوص از باز

 ،است شده رد قرآن در شدت آن به يافالطون هينظر آنکه نيع در است.
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 خود يحت »؛کن يآورادي ؛فذکر» مي فرمايد غمبرپي به قرآن مينيمي ب

 حال نيع در که مي دهد نشان اتآي نيا ،پس .است گرفته نام «ذکر» قرآن

 و است يکاف يآورادي و تذکر  هاآن يبرا که است يمسايل به ليقا قرآن

 «علموني ال نيالذ و علموني نيالذ يستوي هل» ،نمي خواهد استدالل

 سؤال به صورت را مسايل خود روش نيا با قرآن مي کند، يريتقر استفهام

 . مي شوندطرح مي کند. صاحبان عقلها خودشان متذکر

 استعداد که است نيا يمعنا به است، مطرح قرآن در که ياتيفطر ،پس

 ديرس مرحله  اي به بچه که ن قدريهم که يطور به ؛هست يکس هر در ا هنيا

 به ؛است يفطر است. يفطر شيبرا اينها قيتصد کند، تصور را اينها بتواند که

 به آموزش و استدالل ندارد.اجي است که احتني ايمعن

 خواست هايۀ در ناحاتّيفطر

 يۀناح در انسان ايآ .است «خواست ها» يۀناح در اتيفطر دوم قسمت

 يفطر يخواست ها ندارد؟ اي دارد اتيفطر سلسله کي خودش يخواست ها

.ي و روحي انسان، دو نوع است: جسميزي غراي

 جسم به وابسته درصد صد که است ييتقاضا ؛يجسم خواست از مقصود

 در است اتيفطر اي زيغرا سلسله کي نيز يروح خواست از مقصود باشد.

 از يناش لذات و نامندي م «يروح «امور را آنها که ل هايم و خواست ها ةيناح

 لذت که داشتن فرزند به ليم مثل ؛نامندي م «يروح «لذات هم را اينها

 .باشدي  وابسته نمي عضوچي و به هباشدي  نميجسمان
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 مقدسيگرايش ها

 تفاوت ها دارد:يک مي که ما مي شناسيگري موجودات دۀ با همانسان

 دربارۀ ،گريد تعبار به .مي کند درک را خارج جهان که است يموجود نکهيا .1

 يامروز ريعبت هب و مي کند، فکر که يگريد ريتعب به .شديمي اند خارج جهان

هم از جهان آگاه است.  هم از خود آگاه است و؛ آگاه استيموجود

 کي از را گرايش ها نيا که است انسان در خاص يگرايش ها سلسه کي .2

 هسلسل کي ،است نيا مسئله .دينام مقدس يگرايش ها مي توان طرف

 ستين يمحور خود اساس بر ً،اوال گرايش ها نيا که دارد يگريد يگرايش ها

 ؛است قايل قداست ينوع گرايش ها نيا يبرا خود وجدان در انسان ًايثان و

 هر به يانسان هر که است قايل يعال سطح و يبرتر کي نهايا يبرا يعني

 يتلق  تريمتعال انسان را او باشد اردبرخور گرايش ها نيا از که يزانيم

.مي کند

يفطرگرايش هاي 

:ميشناس پنج مقوله مي در ي فطري را گرايش هاما

 وجود يشيگرا نيچن انسان در که است نيا مقصود يي:قت جويحق .1

 در شيبو کم حس نيا هستند. که چنان آن  ت ها،يواقع کشف به شيگرا ؛دارد

 و شدت افراد در گريد يها حس ۀهم مثل البته ،دارد وجود بشر افراد ۀهم

 و کرده تيترب را آن چقدر انسان نکهيا به دارد يبستگ زين و دارد ضعف
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 حيترج انسان ريغ بر دانستن ليدل به را ناانس ازاين رو، .باشد داده پرورش

مي دهند.

 دارد، شيگرا آنها به انسان که هست يامور :لتيفض و ريخ به شيگرا .۲

 «ري«خ و «لتيفض» اينکه ليدل به بلکه است، منفعت اينکه ليدل به نه

 است. يعقل ريخ ،«لتيفض» و است يحس ريخ ،«منفعت» است. يعقالن

 است.ي اجتماعي و بعضي فردي دو نوع است: بعضلتيفض

 (چه ييبايز و جمال به يشيگرا انسان در :ييبايز و جمال به شيگرا .۳

 (است هنر نامش که ينيآفريي بايز يمعن به چه و يدوستيي بايز يمعنا به

 يخال و فارغ حس، نيا از که ستين چ کسيه و دارد وجود مطلق يمعن به

باشد.

 مي خواهد که هست انسان در شيگرا نيا ابداع: و تيخالق به شيگرا .۴

 به است نبوده که را يزيچ ،نديافريب و کند خلق است نبوده که را يزيچ

 مثًال ؛مي شوند توأم گريکدي با مقوله سه دو ،امور يبعض در .اورديب وجود

 حس هم و باشد شده ارضا تيخالق حس هم واحد آن در شعر در است ممکن

.ييبايز

 يعني) برسد، يواقع عشق ۀمرحل به که يعشق هر پرستش: و عشق .۵

 دو نيا يعني ؛رسدي م پرستش ۀمرحل به (کرد جدا ديبا را شهوات حساب

.ستندين پذير کي تفکگريد ک يدر واقع از 

ي انساني گرايش هاهي و پرستش، توجعشق
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 دارد وجود يزيچ انسان در که هست يمحسوس اريبس امر کي مطلب نيا

 بر عشق محبت. مافوق است يزيچ عشق، .مينامي م «عشق» را آن ما که

 به منحصر را توجه ،مي کند خارج يعاد حال از را انسان ،يعاد محبت خالف

 وجود به او در يگانگي و تأّحد و توّحد نوع کي يعني ؛مي کند معشوق همان

 مي کند. متوجه زيچ کي به تنها و بردي م زيچ همه از را او يعني آورد،ي م

 حالت نيا .يديشد محبت چنين يک ،مي شود «او» زشيچ همه که يطوره ب

. شکل مخصوص انسان استنيبه ا

 عاشق در معشوقيفنا

 راه در را يزيچ همه اينکه به مي کند افتخار بشر که است نيا ب تريعج

 يعني بدهد، نشان يفان و ستين او مقابل در را خودش کند، فدا معشوق

 هرچه و ندارد، خود از يزيچ او مقابل در که است شکوه و عظمت او يبرا

 هم نجايا در .«معشوق درمقابل عاشق ي«فنا گريد ريتعب به و اوست هست

 يعني باشد، شهوت اگر چون است، متفاوت شهوت مسئلۀ با عشق مسئلۀ

 خود خواستن.ي را برايئيش

ني قرآن دربارة منشأ دنظر

 .ياکتساب تيهدا و يفطر تيهدا هستند: تيهدا دو گونه يدارا انسان ها

 تيهدا نباشد روشن اش ي فطر تيهدا چراغ يکس تا ،دمي گوي قرآن

 مسخ   کساني يبرا ايانب ماتيتعل يعني ندارد. دهيفا او يبرا ياکتساب

.ستي ندي، مف انداز دست دادهخود را  تيشده و انسان
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 نيد منشأ و مبنا درباره قرآن نظر که مينيبب ميخواهي م ما حال

 مردم بر غمبرانيپ هيناح از آنچه عنوان به را نيد ما وقت کي .ستيچ

 يول است. يوح منشأش که است معلوم نيا م،يکني م نگاه شودي م عرضه

 اخالق و داردي م عرضه نيد معارف عنوان به را يمعارف که  يوح نيهم ايآ

 در و داردي م عرضه را يمقررات و قانون و داردي م عرضه  را يتيبتر و

 عرضه انسان عمل يبرا و فکر يبرا را يراه ک ي که يوح نيهم مجموع،

 هم در انسان ها دارد؟ي شه اي مبنا و رکي اي آدارد،ي م

 به نسبت انسان که ستين يزيچ ،داشته اند عرضه غمبرانيپ که آنچه 

 يزيچ کي بلکه ؛است داشته ي تساو حالت کي و يتفاوتي ب حالت کي آن

 خواست او، طلب يعني هست ، انسان ذات و سرشت در آن ياقتضا که است

 غمبران،يپ بعثت  هست. انسان سرشت و عتيطب در او يجو وجست و او

 ن يا دارد. وجود بشر سرشت در تقاضا نيا که است ييتقاضا به ييپاسخگو

 فطرت است.يهمان معن

 فطرت از ريتعب در يمنته ،است مطرح ًدايشد فطرت مسئله اسالم در

 نام به يزيچ نکهيا اصل در يول باشند متفاوت است ممکن استنباطشان علما

 همان آنها از يکي دارد. وجود تياسالم فطرت ن،يد فطرت نام به فطرت،

 نيللدّ وجهک فاقم) است روم ۀمبارک سوره در که است فطرت معروف يۀآ

 هيآ نيا .(ا� لخلق ليالتبد الناس، فطر ي الت  ا� فطره فًا،يحن

 در نيهمچن .شناسدي م مردم ۀهم يبرا  ا�ةفطر را نيد صراحت، کمال در
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 کي از سخن آدم...) يبن اي کميال اعهد الم ؛۶۲ـ۶۰ اتي(آ سي مبارکة سوره 

 معروف «ذر» هيآ به که است يمعروف هيآ آن گريد ه يآ است. مانيپ و عهد

 يول ،هست قرآن در يگريد اتيآ .(آدم... يبن من ربک اخذ (واذ است شده

 ؛ستين هم کمتر آنها از يبعض صراحت چهاگر ،نباشد صراحت نيا به ديشا

 يخدا هست؟ يشک خدا در ايآ 85؛واالرض السموات رفاط شک ا� ياف» مثل:

 به مطلب اين ارايه .است خدا و انسان رابطه در يعني ؛ن؟»يزم و آسمان ها

 ينظر و ياستدالل کأنه مسئله يعني باشد، ديوترد شک يجا که نيست گونه اي

 انتخاب را گريد هينظر يگريد کند، انتخاب را هينظر کي يکس که ستين

 ،پس .نمي کند شک ياحد ،شود طرح ش احيصح به صورت مسئله اگر بلکه کند،

 خدا ريغ در و نکرده] [طرح حيصح به صورت را مسئله ،مي کند شک يکس اگر

 شک ندارد، عناد و جحود مي ورزد.ايشک کرده و 

 انا» :است کرده کرذ کيسمبل و رمز به صورت را يمطلب که است  ايهيآ

 مي فرمايد: که گريد هيآ و ،86«االرض... و السموات يعل االمانه عرضنا

 87.«ولئن سالتهم من خلق...»

 کل» فرموده اند: که است شده نقل معروف ثيحد نيا نيز اکرم رسول از

.« الفطره...ي علولديمولود 

 واتر و رسله هميف فبعث» :است نيا نيز البالغه نهج در اول خطبه

ابراهیم، 10. .85

احزاب، 72. .86

لقمان، 25. .87
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 .«... نعمته يمنس ذکروهميو فطرته ثاقيم ستادوهميل اءهيانب هميال

 لهم روايثي و» مي فرمايد: ،است  ترقيعم نهايا همه از که يگريد ريتعب در

 خودتان .دارد وجود گنج ها شما باطن ريضم اعماق در .«العقول دفائن

 عجب! که بشود متوجه بشر تا بزنند عقب را گنج ها يرو آمدند .ديغافل

؟� ميما بي خبر  گنج در ما وجود داشته ونهمهيا

 ات يآ :ميخوري مبر اتيآ دو گونه به ما قرآن، در که است جهت نيا از

 انسان ريضم از رونيب آنچه يعني ،يآفاق اتيآ .يانفس اتيآ و يآفاق

 اه،يگ ا،يدر کوه، ستارگان، ن،يزم آسمان، گر،يد يانسان ها خلقت است:

 وجود انسان خود ريضم در آنچه ي عني ؛يانفس اتيآ ولي ،...و وانيح

 است.قايل ي آفاقاتي از آيشتري بت ي اهمي انفساتي آيدارد، و قرآن برا

 ابتداعا الخلق بقدرته «ابتدع است: هيسجاد ۀفيصح در  ايجمله 

 يف وبعثهم ارادته قيطر بهم سلک ثم اختراعا ئتهيمش يعل واخترعهم

 خودش  محبت راه در را خلق .محبته» ليسب يف بعثهم و (محبته ليسب

 خودشان چه خلق، ي جنبش ها و حرکت ها نيا تمام اصًال يعني خت،يبرانگ

 محبت خداست. قي خودشان نفهمند، در طرهبفهمند و چ

 با اينها که ميباش داشته ميتواني م فطرت نوع دو فطرت، باب در 

 فطرت يکي .1 هستند: گريهمد با بلکه و ستندين  الجمعةمانع گريکدي

.ي فطرت احساسگري د.2 .يادراک

 نظر از د،يتوح خصوص اي نيد که است نيا يادراک فطرت معناي
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 بالفطره انسان عقل که است يفکر کي يعني ؛است يفطر بشر ي برا يادراک

 ست،ين مدرسه و تعلم و ميتعل به ازين رفتنشيپذ يبرا و رديپذي م را آن

 نيا شيمعنا «ي«فطر مييبگو ادراک نظر از ما که را هرچه [يکل  طوربه [و

 که است ييايقضا از اي و است ياول يهيبد و نمي خواهد ليدل اي که است

 لشيدل چون هست، همراهش شهيهم لشيدل مي خواهد ل يدل هم اگر

 به را آن  مدرسه در يمعلم نکهيا به يازين هم باز ،هست همراهش شهيهم

 .ستيانسان آموخته باشد ن

 ني(د معنا نيا به که است يادراک فطرت يمعنا به يکي فطرت ،سپ

 يفطر يادراک رظن از يعني است يفطر ديتوح مييبگو اي (است يفطر

 به توجه يحت و خدا به توجه يعني ؛است ياحساس فطرت ،دوم .است

 و خدا به سوي را انسان انسان، احساسات که] است يگونه ا [به نيد ي دستورها

 انسان ميمي گوي وقت کي است. مطلب دو نيا .کشاندي م نيد به سوي

 خدا به سوي بالفطره انسان ميمي گوي ک وقتي و فهمد،ي م را خدا بالفطره

 88 و کشش دارد و جذب مي شود.شيگرا

چند حقيقت در آيه فطرت

 امر يک ابعاد، تمام در و کلي، به طور آئين و دين بلکه شناسي، خدا نه تنها .1

 دمي گوي ما به توحيدي مطالعات زيرا باشد، چنين اين هم بايد و است، فطري

 وارد شرع در آنچه است، الزم هماهنگي «تشريع» و «تکوين» دستگاه ميان

، شهيد مرتضي مطهری.فطرت .88
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 مکملي ،است آدمي نهاد و تکوين در آنچه و دارد فطرت در ريشه اي حتمًا شده

براي قوانين شرع خواهد بود.

 به صورت که نيرومندند بازوي دو «تشريع» و «تکوين» ديگر: تعبير به

 که باشد دعوتي شرع در نيست ممکن مي کنند، عمل زمينه ها تمام در هماهنگ

 وجود اعماق در چيزي نيست ممکن و نباشد، آدمي فطرت اعماق در آن ريشه

 حدود فطرت رهبري براي شرع شک، بدون کند. مخالفت آن با شرع و باشد انسان

 با هرگز ولي نيفتد، انحرافي مسيرهاي در تا مي کند تعيين شرائطي و قيودي و

 خواهد هدايت را آن مشروع طريق از بلکه نمي کند، مبارزه فطري خواسته اصل

 توحيد اساس با که شد خواهد پيدا تضادي تکوين و تشريع ميان در وگرنه کرد،

سازگار نيست.

 وجود آدمي جان درون در آلودگي هر گونه از پاک و خالص به صورت دين .2

 که است اين پيامبران وظيفه ،بنابراين .است عارضي امر يک انحرافات و دارد،

 دهند.اييعارضي را زايل کنند و به فطرت اصلي انسان امکان شکوف

 ،القيم» الدين «ذالک جمله آن از بعد و ا�» لخلق تبديل «ال جمله .3

 فطرت اين تغيير عدم و مذهب و دين بودن فطري مسئله بر ديگري تأکيدهاي

 اين درک به قادر کافي رشد عدم اثر بر مردم از بسياري چند هر ،است الهي

 هستي عالم به قدم انسان که روزي نخستين از ،حال هر به نباشند. واقعيت

 الَ الن�اِس ا�ْكَثَر ِكن�َولَ» 89است. ورشعله  او جان درون در الهي نور اين مي گذارد

، ص418ـ16.419، جتفسیر نمونه .89
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 که ندارند ذکاوتي و فهم چنين مردم بيشتر که است اين به اشاره ،«َيْعَلُموَن

 هب را همه متعال قادر که ؛است بشر اوليه فطرت مطابق اسالم دين بفمند

 و آرزو و نفساني هواي پيروي اثر در مردم اکثر و نموده خلق توحيد فطرت

90 اند.آمال دنيوي آن فطرت اوليه خود خلل رسانيده و از راه حق منحرف گرديده

انسان از درون با خدا آشناست 

 ◌علي دارد! وجود هم ُملِحد انسان حتي  ها،انسان همه درون در خدا معرفت

 !«است معروف جاهلي هر نزد در خدا 91؛جاهٍل کل عند «معروٌف مي فرمايد:

 قطع جاهمه  از دستش و شودمي  غرق دريا در وقتي هم کمونيست ُملِحد حتي

 چه به که دنمي دان او ولي خداست! آن و دارد اميد نقطه اي يک به مي شود،

کسي اميد دارد.

 کسي هر درون و فطرت در را اينها يعني ؛92«تقواها و فجورها فألهمها»

 و مشرک هر شود. دفن الهي سرمايه اين که کرد کاري نبايد پس، داديم. قرار

جاهلي خداشناس است، ولي بيچاره نمي داند! و علم به علم ندارد.

 شناخته جاهلي هر نزد در خدا يعني ؛جاهل» عند «معروٌف :فرمود اينکه

 است، مي دانسته که مي فهمد رفت، کنار پرده ها که قيامت روز ولي است! شده

 خدا ذات به علم فطرتش، در موجودي هر است! نمي فهميده حال عين در ولي

، ج10، ص100.تفسیر مخزن العرفان .90

، ج4، ص280.بحاراالنوار .91

شمس، 8. .92
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 درون از را العقولدفائن  و کنند شکوفا را فطرت ناي تا آمده اند هم اانبي دارد.

ثاره کنند.اانسان، 

 خداست که گاهيه تکي يک به مي شود، اميدنا همه جا از وقتي انسان

اميدوار است! 

 انسان ،93«الدين لهُ مخلصين اَ� دعوا الفلک في رکبوا واذا»

 يک به بلکه نيست، اميدنا باشد، اضطرار حال در و گرفتار يا مريض وقتي

 او و مي باشد، توانمند و است خبر با او حال از که قدرتي است؛ متکي قدرتي

 هر است. نداده ياد انسان به کسي هم را دروني حالت اين خداست. همان

 مه جاه از که گرفتاري ها در و هست، دل در اميد اين زباني هر با انساني

 را او مخلصانه و دارد اميد خداست، که گاهه تکي يک به مي شود، الرجاءمنقطع 

94صدا مي زند. 

 :مي فرمايددر آيه بعد 

َالَة َوَال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن(٣١)م ُِنيِبيَن ا�َلْيِه َوات�ُقوُه َوا�ِقيُموا الص�

 كه درحالي باشيد] خدايي سرشت همان به پاي بند]

 را نماز و كنيد پروا او از و هستيد او به سوي روي آورندگان

برپا داريد و از مشركان نباشيد.

 شما که است حالي «در فطري و خالص و حنيف دين به شما توجه اين

عنکبوت، 65. .93

، ص23ـ24.ریاحین حکمت .94
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 بر شما وجود اساس و اصل .«ا�َلْيهِ ُمِنيِبيَن» مي کنيد: پروردگار به سوي بازگشت

 95توحيد است و سر انجام بايد به سوي همين اصل باز گرديد.

 «فاقم فرمود: پيامبر شخص به قبل، آيه در که: است اين ملات قابل نکته

 :مي دهد خدا سويه ب بازگشت و انابه دستور مردم همه به آيه اين در ،وجهک»

«منيبين اليه». کلمه «منيبين» از «انابه» به معناي رجوع مکّرر و مداوم است.

راه هاي ظهور فطرت 

 سه شده، نهاده فردي هر در که توحيد اوليه فطرت آن بازگشت براي آيه اين در

 او به سوي دل روي اول، است. داده قرار مخاطب را مردم و فرموده بيان طريق

آريد؛ در حالي که از غير او بريده و به سوي او بازگشت کنيد.

 .کنيد تقوي پيشه خود کنيد و از آنچه خالف رضاي او است خود داري ،دوم

 اين اگر اينکه به اشاره نکنيد. نماز امر در اهمال و داريد بپاي را نماز ،سوم

 :فرموده ◌اکرم پيغمبر که توحيد فطرت آن ،نموديد مراعات درستيه ب را مورا

 و ينّصرانه و يّهودانه اللذان هما ابواه يکون حّتي الفطره علي يولد مولود «کل

 متولد باشد توحيدي فطرت که خود اوليه فطرف بر مولودي هر ؛يمّجسانه

 ،«گردانند مجوسي يا نصراني يا يهودي را وي مادر و پدر اينکه مگر ،مي گردد

 بروز و ظهور خوبيه ب اوليه فطرت همان خوبيه ب مورا اين مراعات هب

96درستي ظاهر خواهد گرديد.ه نموده و آثارش ب

، ص16.419، جتفسیر نمونه .95

، ص100ـ10.101، جتفسیر مخزن العرفان .96
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آيه بعد مي فرمايد: 

ِمَن ال�ِذيَن َفر�ُقوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا ُكل� ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن(٣٢)

 [سرانجام] و كردند بخش بخش را دينشان كه مشركاني

 [از آنچه به گروهي هر كه حالي در شدند، گروه گروه

 است] حق اينكه تصور [به است آنان نزد دين] از بخشي

شادمانند!

هر جماعتي به اعتقادات خود خوشحالند 

 و کنيد خدا به بازگشت يعني ؛است مشرکين از بدل «دينهم فرقوا الذين من»

 رجوع خود اوليه فطرت هب آنکه تا گردانيد خود شعار را صالح عمل و تقوي

 شعبهشعبه  و دادند قرار کشري خدا براي که نباشيد کساني از و د،ايينم

 ؛فرحناکند و خوشحال است آنها نزد آنچه به مشرکين از جماعتي هر و گرديدند

 غير يا ستارگان يا بت ها از را آنچه مي کنند گمان ناقصشان عقل هب که زيرا

 حال در را آنان و برمي آيد اينها دست از کار داده اند قرار خدا شريک که اينها

 فقير همه متعال مبداء از غير که ندنمي دان ديگر داد، خواهند نجات بي چارگي

97اويند و اوست غّني متعال.ه و ضعيف و محتاج ب

نکته ها

 داليل که همان گونه ،شک بدون است. دروني نيرومند و جاذبه يک توحيد .1

، ص10.101، جتفسير مخزن العرفان .97
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 و کشش ها نيز او جان درون در ،مي دهد جهت انسان به منطقي و عقلي

 جهت تعيين او براي آگاهناخود گاه و آگاهانه گاهي که دارد وجود اييهجاذبه 

 هميشه انسان حياتي مسايل در که است همين آنها وجودي فلسفه مي کند.

 تعطيل سبب گاهي کار اين چراکه بنشينيد، منطق و عقل ارظانت به نمي توان

ي حياتي مي شود.هدف ها

 منطق از بخواهد جنسي، آميزش يا غذا، خوردن براي انسان اگر مثال، براي

 بگيرد الهام تناسل» و توالد طريق از نسل تداوم «لزوم و يتحلل» ما بدل «لزوم

 باشد، شده منقرض بشر نوع اين از پيش ها مدت بايد کند، حرکت آن طبق و

 گردي سوي از تغذيه به اشتها و سو يک از جنسي جاذبه و غريزه ولي

 و حياتي تر هدف ها قدر هر و مي کشاند، هدف اين سويه ب را او خواهخواه نا

عمومي تر باشد اين جاذبه ها نيرومند تر است!

 بعضي است: دو گونه بر جاذبه ها و کشش ها اين که داشت توجه بايد ولي

 حيوان که همان گونه ندارد، شعور و عقل وساطت به نياز يعني ؛است آگاهنا

 غذا و جنس مخالف جذب مي شود.به سويبدون نياز به تفکر 

 در دروني جاذبه اين يعني ؛است آگاهانه به صورت نيز آن تأثير گاهي اما

 قسم معموًال مي کند. طريق انتخاب به وادار را او و مي گذارد اثر انديشه و عقل

 و اييگرخدا :کنيد دقت مي نامند «فطرت» را دوم قسم و «غريزه» را اول

پرستي به صورت يک فطرت در درون جان همه انسان ها قرار دارد. خدا

 ،بشر ماجرايُرپ تاريخ طول در خدا به ايمان و مذهبي اعتقاد دوام .2

 و عمومي جنبه نه ؛بود عادت اگر چراکه است، آن بودن فطري بر نشانه اي



 143 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 دليلي آن جاودانگي و عموميت اين .بود هميشگي و دائمي نه و داشت همگاني

است بر اينکه ريشه فطري دارد.

 انساني روح ابعاد زمينه در شناسان روان و کاوان روان اخير کشفيات .3

 انسان روح ابعاد درباره بررسي ند:مي گوي آنها .است مدعا اين بر ديگري شاهد

 و «قدسي» آنها تعبير به يا مذهبي» «ُبعد آن اصيل بعد يک که مي دهد نشان

 بعد يعني ديگر گانهسه  ابعاد سرچشمه را مذهبي ُبعد اين گاه و است، «يزداني»

.ه اند» دانستاييي» و «زيبي و «نيکو(«راستي» (علم

 ماوراي مرموز نيروي يک به ها سختي و شدائد در انسان بردن پناه .4

 از زندگي سخت هاي طوفان نشستنفرو و التمشک حل تقاضاي و طبيعي

 به که است فطري الهام و دروني جاذبه اين اصالت بر ديگري گواه نيز او درگاه

 کشش چنين وجود به را ما مي تواند ،گفتيم که شواهدي ساير انضمام

98 خدا واقف سازد.به سوينيرومندي در درون وجودمان 

پيام ها 

 شکوفا نماز و تقوا و انابه و مناجات با را دين به دروني و فطري گرايش .1

 «منيبين اليه...». :نماييد

 واقيموا ا�...واتقوه فطرت» است: فطرت همسوي نماز، و تقوا .2

.«الصلوة

 :باشد همراه واجبات انجام و گناه از کناره گيري با بايد انابه، و توبه .3

، ص422ـ427 (به طور خالصه). 16، جتفسیر نمونه .98
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.«الصلوة«منيبين...و اتقوه و اقيموا 

 پيدا را تفرقه و شرک از گرفتن فاصله قدرت نماز، و تقوا و توبه ساية در .4

«منيبين اليه...و ال تکونوا من المشرکين». :مي کنيد

 کارساز نباشد، همراه مذهبي تفرقه هاي از کناره گيري با فردي، عبادت اگر .5

نيست. «ال تکونوا...من الذين فّرقوا».

.«الصالة «واتقوه واقيموا : اقامه نماز تجلي روح تقوا در انسان است.6

 تفرقه عامل که کس هر بلکه نيست؛ بت و ماه و خورشيد پرستيدن تنها شرک، .7

در دين خدا شود، مشرک است: «من المشرکين...الذين تفرقوا دينهم».

8. مشرکان درصدد تفرقه ديني مردم هستند: «المشرکين...الّذين فّرقوا دينهم».

 و تقوا و توبه روح و تفطر شکوفايي مانع ديني، تفرقه هاي و ها جنجال .9

«فّرقوا دينهم».نماز است: 

 دور حق گرايي از را ما داريم، که آنچه به دل خوشي و گروه گرايي گاهي .10

99مي کند: «کل حزب بما لديهم فرحون».

(36 تا 33) آيات تفسير

 َرْحَمًة ِمْنُه ا�َذاَقُهْم ا�َذا ُثم� ا�َلْيهِ ُمِنيِبيَن َرب�ُهْم َدَعْوا ُضر� الن�اَس َمس� َوا�َذا

(ا�َذا َفِريٌق ِمْنُهْم ِبَرب�ِهْم ُيْشِرُكوَن (۳۳

ُعوا َفَسْوَف َتْعَلُموَن (۳۴) ِلَيْكُفُروا ِبَما آَتْيَناُهْم َفَتَمت�

(۳۵) ا�ْم ا�ْنَزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلَطاًنا َفُهَو َيَتَكل�ُم ِبَما كَاُنوا ِبِه ُيْشِرُكوَن

، ص198ـ9.199، جتفسیر نور .99



 145 ) تفسير آيات (30 تا 32)

َئٌة ُتِصْبُهْم َوا�ْن ِبَها َفِرُحوا َرْحَمًة الن�اَس ا�َذْقَنا َوا�َذا َمْت ِبَما َسي�  ا�ْيِديِهْم َقد�

 (۳۶) ا�َذا ُهْم َيْقَنُطوَن

 كه حالي در را خود پروردگار ،رسد زياني را مردم چون و

 جانب از كه آنگاه و مي خوانند مي كنند توبه او درگاه به

 به ايشان از دسته  اي بناگاه چشانيد آنان به رحمتي خود

.پروردگارشان شرك مي  آورند

 [بگو] ورزند كفران ايمه كرد عطا بدانها آنچه به تا بگذار

. كه خواهيد دانست باشيد زود،برخوردار شويد

 [حجت] آن كه ايم كرده  نازل آنان بر حجتي [مگر] يا

 سخن مي گردانيده  اند شريك [خدا] با آنچه درباره

.مي گويد

 و مي گردند شاد بدان بچشانيم رحمتي را مردم چون و

 است آنان گذشته دستاورد آنچه [سزاي] به چون

.ناگاه نوميد مي شونده  ب،صدمه  اي به ايشان برسد

تفسير و توضيح آيات 

 زمينه در گذشته بحث بر است تأکيدي و استدالل ،بحث مورد آيه نخستين در

 ها. سختي و شدائد در الهي نور اين شدن شکوفا و توحيد بودن فطري

 را پروردگارشان برسد انسان ها به ضرري مختصر که هنگامي مي فرمايد:

 َرب�ُهْم َدَعْوا ُضر� الن�اَس َمس� َوا�َذا) مي کنند. انابه او به سوي و مي خوانند
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.(ُمِنيِبيَن ا�َلْيِه

 از کورانهکور دتقلي و تعصب اسير و فکر کوتاه و تظرفي کم آنچنان ولي

 نسيم و مي شود طرفبر سخت حوادث نکهاي مجرد به که هستند خود نياکان

 از گروهي ،مي چشاند آنها به خودش سوي از رحمتي خداوند و مي وزد آرامش

 َرْحَمًة ِمْنُه ا�َذاَقُهْم ا�َذا ُثم�) 100.مي شوند مشرک پروردگارشان به نسبت آنان

 .(ا�َذا َفِريٌق ِمْنُهْم ِبَرب�ِهْم ُيْشِرُكوَن

 بشر حال است. ناراحتي مختصر به اشاره ،«ضّر الناس مس» به تعبير

 آنان با ناماليمي و مصيبتي و درد و سختي مختصر وقتي که است چنين

 به نيازمندي روي ،توحيدند بر مفطور که خود اوليه فطرت آن به نمود خوردبر

بي نياز مطلق مي آورند و از پروردگارشان نجات مي طلبند. 

 روي از ه هاپرد و مي روند «ا�» سراغ به مشکلي مختصر با گروهي يعني

 و داده مسير تغيير به کلي نعمتي مختصر با اما مي رود، کنار توحيديشان فطرت

دست فراموشي مي سپارند. ه چيز را ب مست و غافل مي شوند، و همه

 يجيب امن» فرموده که نيست  پذيرتخلف که الهي وعده آن از پس

 رحمت نموده قبول را مضطر دعاي «السوء يکشف و دعاه اذا المضطر

 انسان و مي گرداند رفع او از را سختي و مي گرداند مضطر حال شامل را خود

 گرفته پيش در را عناد راه بندگي اظهار و اريزگ سپاس به جاي (جهوًال (ظلومًا

 يا بت ها و مي گردند مشرک نعمتشان ولي و پروردگار به بشر افراد از جماعتي و

، ص16.432، جتفسیر نمونه .100
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 101خورشيد و ستارگان يا غير اينها را در عبادت با خدا شريک مي گردانند.

 هنگام به که مشرک ظرفيتکم  افراد ناي به تهديد عنوانه ب بعد آيه در

 بگذاريد د:مي گوي مي سپارند فراموشي دست به را خدا ها نعمت به نيل

 است ساخته دستشان از کار هر و کنند کفران ايمداده  آنها به ما که را اييه نعمت

 دنيا گذر زود نعمتهاي اين از مي توانيد تا و .(آتيناهم بما (ليکفروا ،دهند انجام

 :دانست خواهيد را خويش اعمال شوم نتيجه بزودي اما .((فتمتعوا :گيريد بهره

 .((فسوف تعلمون

 باشد داشته وسيعي مفهوم آيه نيست بعيد ولي مشرکانند، مخاطب چهگر

 به تنها و کرده فراموش را خدا نعمتها آوردنرو هنگام به که را کساني تمام که

 مي برند، ياد از را نعمت ها بخشنده و پرداخته، نعم اين از بهره گيري و تمتع

 تهديد عنوان به اينجا در امر صيغه بردن کاربه  که است بديهي گردد. شامل

است.

 استفهام قالب در را سخن مشرک، گروه اين ساختن محکوم براي بعد آيه در

 ؛کرديم نازل آنها بر محکمي دليل ما آيا د:مي گوي آورده،در ختوبي با آميخته

 َعَلْيِهْم ا�ْنَزْلَنا ا�مْ) مي دهد؟! خبر و دمي گوي سخن آنها شرک از که دليلي

.(ُسْلَطاًنا َفُهَو َيَتكَل�ُم ِبَما كَاُنوا ِبِه ُيْشِرُكوَن

 را توبيخ و انکاري جنبه ،استفهام اين و است استفهام براي اينجا در «ام»

 حکم يا باشد، فطرف نداي خاطر به بايد يا رسم و راه اين از پيروي يعني ؛دارد

، ص10.103، جتفسير مخزن العرفان .101
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 آشکار سختيها و شدائد در که آنها فطرت و وجدان اما خدا، فرمان يا عقل،

 که رفت کسي سراغ به بايد دمي گوي نيز عقل مي کشد، توحيد فرياد مي شود

«واهب النعم» است.

 هرگز ما که گرفته قرار نفي مورد آيه اين در که خدا حکم مي ماند باقي

 اصل هيچ به خود اعتقاد اين در آنها ،بنابراين .ايمنداده  آنها به دستوري چنين

قابل قبولي متکي نيستند. 

 ناي روحيه و فکر طرز از ديگري ترسيم که بحث مورد آيه آخرين باالخره

 مردم به رحمتي که «هنگامي د:مي گوي چنين است ظرفيتکم  جاهالن

 خاطر به دردي و رنج و بال گاههر و مي شوند مغرور و خوشحال ،بچشانيم

 َوا�َذا) مي گردند نوميد و مأيوس ناگهان ،برسد آنها به داده اند انجام که اعمالي

َئٌة ُتِصْبُهْم َوا�ْن ِبَها َفِرُحوا َرْحَمًة الن�اَس ا�َذْقَنا َمْت ِبَما َسي�  ا�ْيِديِهْم َقد�

 .(ا�َذا ُهْم َيْقَنُطوَن

 غرور گرفتار نعمت هنگام به نه هستند کساني راستين نامؤمن ،که حالي در

 از را نعمت .نوميدي و يأس گرفتار مصيبت، هنگام به نه و مي شوند غفلت و

 يا و امتحان، و آزمون را مصيبت و مي برند، او درگاه به شکر و مي دانند خدا

 او درگاه هب رو و مي کنند صبر و مي دارند محسوب خويش اعمال نتيجه

مي آورند.

 و مي زنند پادست و أس»«ي و «غرور» ميان در بي ايمان افراد که حالي در
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102 در ميان «شکر» و «صبر» قرار دارند.،افراد با ايمان

(40 تا 37)آيات تفسير 

 اليات ذالک في ان يقدر و يشاء لمن الرزق يبسطه ا� انّ يروا اولم

(37) لقوم يومنون

ُه اْلُقْرَبي َذا َفآِت ِبيِل َواْبَن َواْلِمْسِكيَن َحق�  ُيِريُدوَن ِلل�ِذيَن َخْيٌر َذِلَك الس�

(۳۸) َوْجَه ا�ِ� َوا�وَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

 آَتْيُتْم َوَما ا��ِ ِعْنَد َيْرُبو َفالَ الن�اِس ا�ْمَواِل ِفي ِلَيْرُبَو ِرًبا ِمنْ آَتْيُتْم َوَما

(۳۹) ِمْن َزكَاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه ا�ِ� َفا�وَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن

 ُشَركَاِئُكْم ِمنْ َهلْ ُيْحِييُكْم ُثم� ُيِميُتُكْم ُثم� َرَزَقُكْم ُثم� َخَلَقُكْم ال�ِذي ا�ُ�

ا ُيْشِرُكوَن (۴۰) َمْن َيْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلي َعم�

 كس هر براي را روزي كه خداست [اين] كه ندانسته  اند آيا

 [امر] اين در قطعا مي گرداند تنگ يا فراخ بخواهد كه

.هاست براي مردمي كه ايمان مي  آورند عبرت

 بده را راه مانده در و دست تنگ و خويشاوند حق ،پس

 خدايند خشنودي خواهان كه كساني براي [انفاق] اين

.بهتر است و اينان همان رستگارانند

 و سود مردم اموال در تا مي دهيد ربا قصد] [به آنچه و

 از را آنچه و[لي] نمي گيرد فزوني خدا نزد بردارد افزايش

، ص434ـ436 (به طور خالصه)16، جتفسیر نمونه .102
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 ،داديد خواستاريد را خدا خشنودي كه حالي در زكات

.پس آنان همان فزوني يافتگانند [و مضاعف مي  شود]

 شما به سپس .آفريد را شما كه است كسي همان خدا

 زنده آن از پس و مي ميراند را شما آنگاه ،بخشيد روزي

 كاري كه هست كسي شما شريكان ميان در آيا .مي گرداند

؟از اين [قبيل] كند

 شريك وي] [با آنچه از است برتر و او است منزه

.مي گردانند

توضيح آيات 

 به و دمي گوي سخن ربوبيت» «توحيد از همچنان ،بحث مورد آيه نخستين

 روي با ظرفيتيانکم  از بعضي که ـ بود آمده گذشته آيات در که بحثي تناسب

 مي فرمايد: چنين ـ مي شوند مأيوس بال، شدن مواجه با و مغرور نعمت، آوردن

 براي و گسترده بخواهد که کس هر براي را روزي خداوند که ندنمي دان آنان آيا

 لمن الرزق يبسطه ا� انّ يروا اولم) مي سازد تنگ بخواهد که کس هر

.(يشاء و يقدر

 پشت نه و شود، طغيان و فراموشکاري و غرور مايه بايد ها نعمت ظهور نه

 است، خدا دست به روزي ضيق و وسعت که ،نوميدي و يأس مايه آن کردن

گاهي مصلحت را در اول مي بيند و گاهي در دوم. 
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 کوشند سخت و تالشگرند که آنها و است اسباب عالم عالم، که است درست

 ، اندتالش کم و سست و بلتن که آنها و دارند ها روزي از بيشتري بهره معموًال

 ؛نيست هميشگي و کلي قاعده يک اين حال عين در ولي ،دارند کمتري بهره

 اييج به مي دوند هرچه که مي بينيم را اليقي و جدي بسيار افراد گاه چراکه

 درهاي که مي کنيم مشاهده را پادست و کم افراد گاه ،عکس به و نمي رسند

روزي از هر سو به روي آنها گشوده است! 

 در که تأتيري تمام با دهد نشان خداوند که است اين براي گويا استثناها اين

 در که کنند فراموش نبايد و شوند، گم اسباب عالم در نبايد آفريده، اسباب عالم

 چنان گاه مي گرداند. را آن که است ديگري نيرومند دست دستگاه، اين پشت

 به را درها همه مي زند، دري هر به و مي کوشد انسان هرچه که مي گيرد سخت

 دري سراغ به هنوز که مي گيرد آسان آنچنان گاه و مي بيند، بسته خود روي

 او باز مي شود!برايدر آن  ،نيامده

 عالوه ،ايمبوده  روبه رو آن نمونه هاي با بيشکم و خود زندگي در که امر اين

 اينکه بر است دليلي مي کند، مبارزه فقر از ناشي يأس و نعمت غرور با که اين بر

 دست نيرومند ديگري در کار است. ،در ماوراي اراده و خواست ما

 عظمت و قدرت از است نشانه هايي اين در مي گويد: آيه پايان در براين اساس،

103.(ان في ذالک اليات لقوم يومنونخدا براي قومي که ايمان مي آورند (

 در ايمان که نيامؤمن عالمت و نشانه که باشد اين هب اشاره آيه شايد

، ص439ـ16.440، جتفسیر نمونه .103
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 بدست امور تمام که دارند يقين و دانند مي آنان که است اين کرده نفوذ قلبشان

 حکمت و علم روي از خود موقع در چيزي هر و مي گردد جاري ايزدي قدرت

 بعضي غناي و بعضي فقر .نمي باشد فياض مبداء در بخل و مي شود اجرا ازلي

 طبيعت روي از و نيست جزافي و گرديده واقع بصالح علم روي از ديگر

104. استبي شعور انجام نگرفته

 دانستي که اکنون مي فرمايد: اشاره قبل آيات ادامه در سي وهشتم آيه

 مانده راه در و دست تنگ و خويشاوند حق پس خداست، دست به رزق توسعة

 است، بهتر هستند خدا خشنودي خواهان که کساني براي ((انفاق اين کن. ادا را

و آنان همان رستگارانند.

نکته ها 

 به را فدک ◌اکرم پيامبر شد، نازل آيه اين که همين است: آمده روايات در *

105 بخشيدند.◌حضرت زهراء

 آن مخاطب مردم تمام ولي است، ◌اکرم پيامبر به آيه خطاب چهگر *

.هستند

 مورد در که همان گونه است، انفاق در خالصانه نيت ا�»، «وجه از مراد *

 106 مي خوانيم: «انا نطعمکم لوجه ا�».◌انفاق اهل بيت

، ص10.104، جتفسير مخزن العرفان .104
، ص9.203، جتفسیر نور؛ به نقل از: تفاسیر مجمع البیان و نورالثقلین .105
انسان، 9. .106
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هاام پي

 :کند مشّخص خداوند بايد هم را مصرف موارد است، خداوند اموال مالک .1

«فآت».

 «ذا ند.هست مقدم ديگران بر اناوندخويش کمک، و انفاق در .2

القربي...والمسکين...».

 آري، .«حقه» :دارند حقوقي و حقّ انسان اييدار و انسان بر بستگان .3

خويشاوندي، زمينه پيدايش حقوق است. 

 به رسيدگي دستور است. هماهنگ طبيعي عواطف با ديني فرمان .4

 «فآت ذا القربي حّقه...».:بستگان فقير همان خواسته عاطفي انسان است

 آنان بر نبايد حّقشان پرداخت در و دارند حق اغنياء مال در محرومان .5

 «حّقه».:اردذمّنت گ

 جامعة از زداييفقر مسئول اسالمي حاکم و مستضعفان حامي اسالم، .6

 شده واقع مخاطب اسالمي حاکم عنوان به پيامبر ،اينبنابر است. مسلمين

 «فآت...والمسکين...».:باشد

 :شوند حمايت بايد ،مي شوند بي پولي گرفتار موقتًا که ثروتمنداني حّتي .7

«و ابن السبيل». 

8. اداي حقوق ديگران ارزش است؛ نه جمع دارايي و ثروت: «ذالک خير».

 ذوا «فآتي :گيرد قرار خداوند به تقرب براي وسيله اي تواند مي ثروت .9



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 154

القربي حقه...يريدون وجه ا�».

 وجه «يريدون :است قربت قصد ديگران، انفاق بر اسالمي انفاق امتياز .10

ا�».

11. امر به نيکي، بايد با تشويق همراه باشد: «ذالک خير...هم المفلحون».

 هم اولئک و ا� وجه «يريدون :است خالصانه عمل گرو در رستگاري .12

107المفلحون».

در آيه بعد مي فرمايد: 

 آَتْيُتْم َوَما ا��ِ ِعْنَد َيْرُبو َفالَ الن�اِس ا�ْمَواِل ِفي ِلَيْرُبَو ِرًبا ِمنْ آَتْيُتْم َوَما

(ِمْن َزكَاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه ا�ِ� َفا�وَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن (۳۹

 مردم اموال بر که داديد ربا رسم به شما آنچه و

 نخواهد فزوني خداوند نزد پس شود، افزوده (رباخوار)

 خدا رضاي و مي پردازيد زکات عنوان به را آنچه و يافت،

 برابر چند پاداشي) کنند چنين (که آنان پس مي طلبيد را

دارند. 

 هاپيام

 من» :است مهم پرداخت هدف و انگيزه نيست، مهم پول کمّيت و مقدار .1

.«ربًا...من زکاة

 نزد و واقعي نه است، ظاهري و کاذب مي شود، حاصل ربا از که رشدي .2

، ص203ـ204. 9، جتفسیر نور .107
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 «فال يربوا عند ا�».:خداوند

 معنوي رشد محرومان، از زداييفقر بر که است آن در اسالم ازامتي .3

 «تريدون وجه ا�».:کنندگان را نيز در نظر دارد پرداخت

 و کار زيرا شود، بيان تأکيد با بايد و است جدي مسئله اخالص، به توّجه .4

 اين در ا�» («وجه ا�» وجه «تريدون :ندارد ارزشي الهي، انگيزة بدون تالش

.(آيه و آيه قبل تکرار شده است.

 ُتِريُدوَن َزَكاٍة» است. رشد و ازدياد موجب زکات، خالصانة پرداخت .5

.«َوْجَه ا�ِ� َفا�وَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن

 جسم و جامعه و فرد آخرت، و دنيا زيان، و سود تشخيص در بايد مؤمن .6

 ةماي زکات، پرداخت مادي، ديد در چه (گر بياورد حساب به هم با را روح و

 ذخيره و دنيا از کندن دل جامعه، از زداييفقر به توّجه با ولي است، مال کمبود

.«َفا�وَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن» :شدن براي آخرت، به سود زکات دهنده است

 توجه با مي رساند. برتري نقطه به و مي برد باال را انسان مقام اخالص، .7

 مي فرمايد: ولي ،المضعفون» «انتم بگويم: بايد ا�» وجه «تريدون خطاب به

108.ه اند گويا آنان به يک نقطة اوج رسيد.«اولئک هم المضعفون»

 ُثم� ُيِميُتُكْم ُثم� َرَزَقُكْم ُثم� َخَلَقُكْم ال�ِذي ا�ُ�» مي فرمايد: بعد آيه در

 .«ُيْحِييُكْم َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء

 ابالغ رسولش به و نموده آنها عقل بدليل ارشاد و است کفار به اعتراض آيه

.همان، ص205 .108



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 156

 شما که اييخد بگو آنان هب و گردان متذکر را نامشرک اين که مي نمايد

 آن از پس و آفريده را شما که است کسي آن ،دايينم پرستش را او که موظفيد

 نشئه در را شما آن از پس و مي ميراند را شما آن از پس و مي دهد روزي شما هب

گرداند. قيامت زنده مي

 مي فرمايد: و ندارند کاري بر قدرت بت ها که است عقل حکم به اشاره آيه

 دارند اييتوان مي کنيد پرستش شما که ايياينه آيا ،است چنين خدايي اوصاف

 وقتي کنند، زنده را شما مرگ از پس يا بدهند، روزي يا بيافرينند، چيزي که

 که عبادت در که نيست عقالني ،نمي گردد ساخته آنها دست از کاري ديديد

او شريک گردانيد. ا خداي تعالي است کسي را يا چيزي را به مخصوص ب

ا َوَتَعاَلي ُسْبَحاَنُه»  از مشرکان آنچه از است مبرا و منزه خدا ،«ُيْشِرُكوَن َعم�

 هر البته گردانند؛ شريک خدا براي را آن غير يا ستارگان يا خورشيد يا بت ها

 خود از ممکن و ممکن همه واجب الوجود، از غير که مي داند عقلش بداللت عاقلي

109هيچ ندارد و همه فقير الي ا� و محتاج به غنّي بالذاتند.

نکته ها 

 و تسليم براي تنهايي به يک هر که شده اشاره الهي صفت چهار به آيه اين در

 انسان بندگي لزوم بر مستقلي دليل انسان، آفرينش .است کافي انسان تعّبد

 لزوم بر دليل ما، به خداوند دادن روزي 110خلقکم» الذي رّبکم اعبدوا «و است.

، ص10.107، جتفسير مخزن العرفان .109

بقره، 21. .110



 157 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 و ميراندن 111،(جوع من اطعمهم الذي البيت هذا ربّ (فليعبدوا :ماست بندگي

 برابر در انسان تسليم و تعّبد لزوم دليل تنهايي، به يک هر نيز کردن زنده

 ُثم� ُيِميُتُكْم ُثم� َرَزَقُكْم ُثم� َخَلَقُكْم ال�ِذي ا�ُ�) است. متعال پروردگار

.(ُيْحِييُكْم

هاام پي

 :خداست دسته ب ما روزي و رزق و آينده و حال گذشته، زندگي، و مرگ .1

«خلقکم ـ رزقکم ـ يميتکم ـ يحييکم».

ـ  «خلقکم :است آينده کارهاي بر خداوند قدرت بر دليل گذشته، کارهاي .2

رزقکم ـ يميتکم ـ يحييکم».

 ثم خلقکم «ا� :هاستروش  نبهتري از تبليغ، و تعليم در مقايسه روش .3

رزقکم...هل من شرکائکم».

 «هل من شرکائکم من يفعل...». :ال، وجدان ها را بيدار کنيدؤ با س.4

 بزرگ، کارهاي انجام از نه تنها ندارند، خود از استقاللي الهي غير قدرت هاي .5

بلکه از آفريدن کوچک ترين موجود نيز عاجزند: «من شيء». 

 خدا شريک را آفرينش شرايط و مقدمات اسباب، وسايل، از يکچ هي .6

 «سبحانه و تعالي عما يشرکون». :نپنداريم

 از برتر و منزه را او بايد انسان و است پروردگار مقام به توهين شرک، .7

 «سبحانه و تعالي».:هرگونه شريک بداند

قریش، 3ـ4. .111



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 158

 «عّما :است محکوم و باطل باشد که شکلي و آرم و نام هر با شرک، .8

112.يشرکون»

(45 تا 41)تفسير آيات 

 ال�ِذي َبْعَض ِلُيِذيَقُهْم الن�اِس ا�ْيِدي َكَسَبْت ِبَما َواْلَبْحِر اْلَبر� ِفي اْلَفَساُد َظَهَر

(41)َعِمُلوا َلَعل�ُهْم َيْرِجُعوَن 

 كَاَن َقْبلُ ِمنْ ال�ِذيَن َعاِقَبُة كَاَن َكْيفَ َفاْنُظُروا االْ�ْرِض ِفي ِسيُروا ُقْل

 (۴۲) ا�ْكَثُرُهْم ُمْشِرِكيَن

يِن َوْجَهَك َفا�ِقْم ِم ِللد�  َيْوَمِئٍذ ا��ِ ِمنَ َلهُ َمَرد� الَ َيْوٌم َيا�ِتَي ا�نْ َقْبِل ِمنْ اْلَقي�

ُعوَن د�  (۴۳) َيص�

 (۴۴) َمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرُه َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا َفالِ�ْنُفِسِهْم َيْمَهُدوَن

اِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا ال�ِذيَن ِلَيْجِزَي  اْلكَاِفِريَن ُيِحب� الَ ا�ن�هُ َفْضِلِه ِمنْ الص�

(۴۵) 

 در فساد ،آورده فراهم مردم هاي دست آنچه سبب به

 آنچه از بعضي [سزاي] تا است شده نمودار دريا و خشكي

.را كه كرده  اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند

 پيشتر كه كساني فرجام بنگريد و بگرديد زمين در بگو

.بوده [و] بيشترشان مشرك بودند چگونه بوده است

 آنكه از پيش ،بياور روي پايدار دين اين به سوي ،پس

،  ص206ـ9.207، جتفسیر نور .112



 159 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 در و باشد ناپذير برگشت كه فرارسد خدا جانب از روزي

.دسته مي شوند آن روز [مردم] دسته

 كار كه كساني و اوست زيان به كفرش ،ورزد كفر كه هر

 آماده خودشان سود به را] نيك [فرجام كنند شايسته

.مي كنند

 شايسته کارهاي و آورده ايمان که را کساني (خداوند) تا

 را کافران (و دهد، پاداش خويش فضل از داده اند، انجام

محروم کند، زيرا) او کافران را دوست ندارد.

چشمه فساد، اعمال خود مردم است!سر

 مفاسد تمام اصلي ريشه مي دانيم و بود ميان در شرک از سخن گذشته، آيات در

 مورد آيات در ازاين رو، .است شرک به آوردن روي و توحيد اصل کردن فراموش

 آورده ميان به مردم اعمال خاطر به زمين در فساد ظهور از سخن نخست بحث

 داده اند انجام مردم که اييکاره خاطر به دريا و خشکي در فساد د:مي گوي و

 ا�ْيِدي َكَسَبْت ِبَما َواْلَبْحِر اْلَبر� ِفي اْلَفَساُد َظَهَر) است. شده آشکار

.(الن�اِس

 آنها به داده اند انجام که را مردم کارهاي عکس العمل مي خواهد خدا

 ال�ِذي َبْعَض ِلُيِذيَقُهْم» .گردند باز حق بسوي و شوند، بيدار شايد بچشاند،

.«َعِمُلوا َلَعل�ُهْم َيْرِجُعوَن



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 160

 با «گناه» و «فساد» ارتباط درباره را گسترده اي و وسيع معني فوق آيه

 و عصر نه و است، حجاز و مکه سرزمين مخصوص نه که مي کند بيان يکديگر

 يک و است، مردم اعمال بازتاب شود ظاهر فسادي جا هر بلکه ،◌پيامبر زمان

 خود هب شايد بچشند، را اعمالشان نتيجه تلخ طعم مردم تا دارد، تربيتي هدف

 113آيند.

 در فساد ظهور مسئله در را زنده اي شواهد مردم اينکه براي ،آيه اين در

 را ارض» در «سير دستور ببينند، خود چشم با انسان ها گناه خاطر به زمين

 حال .پردازيد گردش به زمين روي در شما بگو مي فرمايد: ◌پيامبر به و مي دهد

 و کنيد بررسي را آنها سرنوشت و اعمال و کنيد جو وجست را پيشين هاي امت

 ِفي ِسيُروا ُقلْ») رسيد؟! کجا به بودند شما از قبل که کساني عاقبت ببينيد

 کاخهاي و قصرها .(َقْبلُ ِمنْ ال�ِذيَن َعاِقَبُة َكاَن كَْيَف َفاْنُظُروا االْ�ْرِض

 چه آنها شرک و گناه و ستم و ظلم انجامسر دببيني و بنگريد را آنها شده ويران

114شد؟

 است زمين در فساد و عذاب سبب آنچه که داد تذکر چنين قبل آيه در چون

 رسولش ،تذکر مزيد براي آيه اين در است؛ مردم شايستهنا فعالا و اعمال اثر در

 گذشتگان حال و کنيد گردش زمين در بگو کفار اين هب که مي گرداند مأمور را

 گرفتار اييه ذابع چه هب خود زشت اعمال و مخالفت اثر در که ببينيد را

 ثمود و عاد شهرستان خرابي آثار قرآن شدن نازل زمان تا مي شود معلوم شدند.

، ص450ـ16.451، جتفسير نمونه .113
، ص16.452، جتفسير نمونه .114



 161 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 که مي دهد تذکر چنين آيات از بسياري در که بوده باقي غيره و ◌لوط قوم و

 تا ببينند و بنگرند را آنان هاي منزل خرابي آثار و کنند نظر مسافرتشان در اينها

 شرک و بودند مشرك بيشترشان ،آري .(ُمْشِرِكيَن ا�ْكَثُرُهْم شوند.(َكاَن متنّبه شايد

 يا آنها اکثر اگر که باشد اينه ب اشاره شايد شد. آنها تباهي مايه و الفساد ام

 گرفت را آنها تمام که کننده تباه عذاب چنين ،بودند موّحد آنها جماعت نصف

 و براي حفظ موّحدين عذاب از آنها برداشته مي شد.115واقع نمي گرديد

 نخست بود، خدا هاي نعمت از سخن قبل آيات در که هنگامي اينکه جالب

 الذي ا�) را او به دادن روزي سپس کرد، مطرح را انسان خلقت و آفرينش

 الهي مجازات از سخن که هنگامي ،بحث مورد آيات در ولي ،(رزقکم ثم خلقکم

 و نابودي ،سپس .مي کند گناه اثر بر نعمت ها زوال به اشاره نخست د:مي گوي

 بعد و است خلقت موهبت اول بخشش، هنگام چراکه شرک، اثر بر هالکت

 در 116.هالکت بعد است نعمت زوال نخست گرفتن، پس باز هنگام به و روزي،

آيات بعد مي فرمايد:

تفسير و توضيح آيات 

 و شدن، بيدار و گرفتن پند که آنجا از ت.اس انسان خود هب ايمان و کفر بازگشت

 پيامبر به بعد آيه در نيست، مؤثر و مفيد هميشه خدا، به سوي بازگشتن سپس

 ينيآ و دين به سوي را خود صورت مي گويد: چنين و کرده خطاب ◌اکرم

، همان ص110.تفسير مخزن العرفان .115

، ص453. 16، جتفسير نمونه .116



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 162

 که فرارسد روزي آنکه از پيش ده، قرار خالص) توحيد يني(آ پابرجا و مستقيم

 در و کند، تعطيل را الهي برنامه و گرداند باز خدا از را روز آن ندارد قدرت کس هيچ

 بهشت در گروهي ؛مي گردد جدا هم از صفوف و مي شوند گروه گروه مردم روز آن

يِن َوْجَهَك َفا�ِقْم) دوزخ در گروهي و ِم ِللد�  الَ َيْوٌم َيا�ِتَي ا�نْ َقْبِل ِمنْ اْلَقي�

ُعوَن د� .(َمَرد� َلُه ِمَن ا�ِ� َيْوَمِئٍذ َيص�

 دارنده برپا و ثابت معني به «قيم» اينکه به توجه با «قيم» به توصيف

 چون يعني است، دين به مستمر توجه اين دليل به اشاره حقيقت در است

 و مادي زندگي نظام دارنده پا بر و مستقيم، و ثابت است ينييآ ،اسالم نييآ

معنوي مردم، هرگز از آن منحرف مشو.

 حساب ديگران که است اين براي مي کند، ◌پيامبر متوجه را خطاب اينکه

 صفوف اييجد به اشاره اينجا در «يصدعون» به تعبير 117برسند. را خويش

 تقسيم صفوفي به صف دو اين از يک هر که مي باشد دوزخيان و بهشتيان

 به تناسب سلسله مراتب درجات بهشتي و درکات دوزخي. ؛مي شوند

 .قيامت در صفوف اييجد اين براي است شرحي حقيقت در بعد آيه

 است. او دامنگير آثارش و او خود زيان بر کفرش ،شد کافر کسي هر مي فرمايد:

 به (را الهي (پاداش دادند انجام صالحي عمل که آنها «اما .(ُكْفُرُه َفَعَلْيِه َكَفَر (َمْن

.( (َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا َفالِ�ْنُفِسِهْم َيْمَهُدوَن.سود خودشان آماده و مهيا مي سازند

 خدا براي شما زيباي و زشت اعمال و کفر و ايمان نکنيد گمان اينکه: خالصه

همان، ص453ـ454. .117



 163 ) تفسير آيات (30 تا 32)

 مي شويد. غمگين و ناراحت يا و خشنود، و شاد که هستيد شما اين دارد، اثري

 ولي کرده، قناعت «کفره عليه و کفر «من جمله همان کفار مورد در ،اينکه جالب

 آنجا در را خود اعمال نه تنها که مي دهد توضيح بعد آيه در مؤمنان مورد در

 آنها به است او کرم و فضل شايسته که بيشتري مواهب خدا بلکه ؛مي بينند

 و آورده، ايمان که را کساني خداوند که است اين هدف د:مي گوي مي بخشد

 َوَعِمُلوا آَمُنوا ال�ِذيَن ِلَيْجِزَي» :دهد پاداش فضلش از داده اند انجام صالح عمل

اِلَحاِت  ؛نمي شود کافران حال شامل الهي فضل اين مسلمًا .«َفْضِلِه ِمنْ الص�

 که است بديهي .«اْلَكاِفِريَن ُيِحب� الَ ا�ن�هُ» :ندارد دوست را کافران خداوند کهچرا

 نخواهد مجازات استحقاقشان از بيش و مي کند رفتار عدالت طبق بر نيز آنها با

 118کرد، ولي فضل و موهبتي نيز نصيبشان نخواهد شد.

 چنين صالح عمل نتيجه و غايت يعني ؛است غايت «الم» ليجزي «الم»

 فضل از تعالي حق ،نموده اند شايسته عمل و آورده ايمان که اشخاصي که است

 و پاداش عمل نيک آنها را خواهد داد. و رحمت خود جزا

 وقتي صالح عمل ،يکي کرد استفاده مي توان بزرگ مطلب دو آيه اين از

 به نيکو عمل قدر هر ايمان بدون شود. توأم ايمان با که مي گردد خش بجهنتي

 نيز اجر مستحق و گرديد نخواهد الهي فضل مورد آن به عامل ،آيد نظر

 آوردن بدست از مي گردد مترتب آن بر دنيوي قهري آثار اندکي چه اگر ؛نمي گردد

مال و جاه و غيره. 

همان، ص455ـ456. .118



(رومسوره و عرفاني  تفسير تربيتي) ؛ تأملي در درون فطرت( 164

 آن مي شود داده بمؤمن صالح عمل و ايمان براي که پاداشي و جزا ،ديگر

 اب و است بندگي عبد وظيفه نهوگر ،الهي طرف از است احساني و فضل

 شايد ناميده پاداش و جزا را آن اينکه و نمي شود پاداش مستحق کردن اطاعت

 119.عمل گردنده براي اين باشد که مردم راغب ب

(50 تا 46)تفسير آيات 

َياَح ُيْرِسَل ا�نْ آَياِتِه َوِمْن َراٍت الر�  َوِلَتْجِرَي َرْحَمِتِه ِمنْ َوِلُيِذيَقُكْم ُمَبش�

(۴۶)اْلُفْلُك ِبا�ْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعل�ُكْم َتْشُكُروَن

َناِت َفَجاُءوُهْم َقْوِمِهْم ا�َلي ُرُسًال َقْبِلَك ِمنْ ا�ْرَسْلَنا َوَلَقْد  ِمنَ َفاْنَتَقْمَنا ِباْلَبي�

ا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن (۴۷)ال�ِذيَن ا�ْجَرُموا َوكَاَن َحق�

َياَح ُيْرِسُل ال�ِذي ا�ُ� َماِء ِفي َفَيْبُسُطُه َسَحاًبا َفُتِثيُر الر�  َيَشاُء َكْيفَ الس�

 ِمنْ َيَشاُء َمنْ ِبهِ ا�َصاَب َفا�َذا ِخَالِلِه ِمنْ َيْخُرُج اْلَوْدَق َفَتَري ِكَسًفا َوَيْجَعُلُه

(۴۸) ِعَباِدِه ا�َذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن

َل َعَلْيِهْم ِمْن َقْبِلِه َلُمْبِلِسيَن (۴۹) َوا�ْن كَاُنوا ِمْن َقْبِل ا�ْن ُيَنز�

 َذِلَك ا�ن� َمْوِتَها َبْعدَ االْ�ْرَض ُيْحِيي َكْيفَ ا��ِ َرْحَمِت آَثاِر ا�َلي َفاْنُظْر

(۵۰)َلُمْحِيي اْلَمْوَتي َوُهَو َعَلي ُكل� َشْيٍء َقِديٌر

 را آور بشارت بادهاي كه است اين او نشانه  هاي از و

 تا و بچشاند شما به را رحمتش از بخشي تا مي فرستد

 [روزي] او فضل از تا و گردد روان فرمانش به كشتي

، ص111ـ16.112، جتفسير مخزن العرفان .119
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.بجوييد و اميد كه سپاسگزاري كنيد

 قومشان به سوي فرستادگاني تو از پيش حقيقت در و

 از و آوردند برايشان آشكار داليل ،پس .داشتيم گسيل

 كردن ياري  و گرفتيم انتقام شدند جرم مرتكب كه كساني

مؤمنان بر ما فرض است

 ابري و مي فرستد را بادها كه است كسي همان خدا

 بخواهد هر گونه آسمان در را آن و انگيزد برمي

 از باران مي  بيني ،پس .مي گرداند انبوهش و گستراندمي 

 از كس هر به را آن چون و مي  آيد بيرون آن اليه الب

 شادماني آنان ناگاه هب ،رسانيد بخواهد كه بندگانش

مي كنند

 آن از پيش [آري] ريزد فرو برايشان آنكه از پيش ًقطعا و

.سخت نوميد بودند

 از پس را زمين چگونه كه بنگر خدا رحمت  آثار به ،پس

 ًقطعا كه اوست هم حقيقت در مي گرداند زنده مرگش

 چيزي هر بر كه اوست و است مردگان كننده زنده 

.تواناست

اتپيام آي
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.«يستبشرون...َلُمبلسين» :1. سختي ها و نوميدي ها، لذت نعمت را چند برابر مي کند

آب کم جوي تشنگي آور به دست

تا که جوشد آبت از باال و پست

.«فانظر الي آثار رحمت ا�» باران رحمت الهي است. .2

 يحي است. قيامت پايي بر از نشانه اي زمين، مجدد حيات و باران بارش .3

 «ا�ن� :ماست چشم جلوي لحظه هر حيات، و مرگ صحنة ،الموتي َلمحي ـ األرض

120«ا�ن� َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتي». :َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتي» و مشت نمونه خروار است

تفسير و توضيح آيات 

 نشانه هاي و توحيد داليل از مالحظه اي قابل بخش سوره، اين در که شد گفته

 .مي شود آغاز آياته» من «و جملة با کدام هر که شده بيان آيه هفت در پروردگار

 ،بحث مورد آيه نخستين و خوانديم، پيدر پي به صورت قبًال را آن قسمت شش

هفتمين و آخرين آنها مي باشد. 

 توحيدي داليل بيان بود، صالح عمل و ايمان از سخن قبل آيه در که آنجا از

 که است اين خدا قدرت و عظمت آيات از مي فرمايد: مي باشد. آن بر نيز تأکيدي

َياَح ُيْرِسَل ا�نْ آَياِتِه (َوِمْن .مي فرستد گراني بشارت عنوانه ب را بادها  الر�

َراٍت .(ُمَبش�

 داشتهبر خود با را ابر پراکنده قطعات مي کنند، حرکت باران پيشاپيش آنها

 صفحه مي برند، شنهت و خشک هاي سرزمين به سوي و مي پيوندند هم هب

، ج. تفسیر نور .120
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 آماده را ابرها جو، حرارت درجه ساختن دگرگون با و مي پوشانند را آسمان

ريزش مي کنند.

تأثير بادها در عالم هستي 

 تکيه باران نزول به نسبت باد، گري بشارت روي بيشر قرآن، آيات در چه گر

 بادها چراکه ساخت، محدود آن در نمي توان را «مبشرات» کلمه اما شده،

 تعديل را هوا سرماي و گرما بادها، .دارد خود با نيز ديگري فراوان هاي بشارت

 تصفيه را هوا و کرده، مستهلک بزرگ فضاي در را ها عفونت بادها، مي کنند.

 جلو و مي کاهند گياهان و برگها روي خورشيد، حرارت فشار از بادها مي کنند.

 درختان برگهاي بوسيله شده توليد اکسيژن بادها مي گيرند. را سوختگي آفتاب

 بازدم وسيلهه ب شده توليد کربن گاز و مي آورند ارمغان به انسان ها براي را

انسان را براي گياهان هديه مي برند.

 جهان در را ماده و نر نطفه هاي و مي کنند، تلقيح را گياهان از بسياري بادها

 بادهاي وزش مأثر] کشتيها حرکت [در بادها و مي دهند. پيوند هم به نباتات

 آنها آري است. مؤثر بسيار کشتي ها کار کندي يا پيشرفت در موافق يا مخالف

 خدا مي خوانيم: آيه دنباله ازاين رو، مختلف. جهات در هستند دهندگانيبشارت 

 فرمانش به کشتي ها بچشاند، خود رحمت از را شما سببن بدي مي خواهد

 :کنيد گزاريشکر دشاي گيرند، بهره او رحمت و فضل از شما و کنند، حرکت

 َفْضِلِه ِمنْ َوِلَتْبَتُغوا ِبا�ْمِرِه اْلُفْلُك َوِلَتْجِرَي َرْحَمِتِه ِمنْ َوِلُيِذيَقُكْم»
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.«َوَلَعل�ُكْم َتْشُكُروَن

 دامداري و کشاورزي زمينه در فراوان هاي نعمت توليد وسيله هم بادها ،آري

 :جمله با که تجارت امر رونق سبب سرانجام و نقل، و حمل وسيله هم و هستند،

 «ِبا�ْمِرِه اْلُفْلُك َوِلَتْجِرَي» :جمله با و شده اشاره اولي به «َرْحَمِتِه ِمنْ َوِلُيِذيَقُكْم»

 اين همه اينکه جالب سومي. به «َفْضِلِه ِمنْ ِلَتْبَتُغوا» :جمله با و دوم، به

 حرکتي که در ذرات هوا در محيط جاري است.؛«برکات» مولود «حرکت» است

 خود رحمت از را شما تا ؛َرْحَمِتِه ِمنْ ِلُيِذيَقُكْم» جمله د:مي گوي رازي فخر

 مي شود، گفته قليل» «شييء مورد در چشاندن اينکه به توجه با «بچشاند

 و نيست، بيش اندکي رحمت دنيا نعمت و دنيا تمام که است اين به اشاره

 فرستادن از سخن بعد آيه در 121است. ديگر جهان مخصوص الهي واسعة رحمت

 َقْوِمِهْم ا�َلي ُرُسًال َقْبِلَك ِمنْ ا�ْرَسْلَنا َوَلَقْد» مي فرمايد: و است الهي پيامبران

َناِت .«َفَجاُءوُهْم ِباْلَبي�

 تو از پيش که مي دهد تذّکر ◌اکرم رسول دل تسّلي براي بسياري آيات در

 آنها به بعضي و آمدند مردم گروه هدايت براي هويدا معجزه هاي با پيمبراني

 مي شود معلوم بسياري آيات از چنانچه بلکه نمودند؛ مخالفت بعضي و گرويدند

 بزرگواران آن درباره ايذايي نوع هيچ از نپذيرفتند را آنها سخن اينکه بر اضافه

 و افتراها اقسام و انواع از و دارند آنان به دروغ و سحر نسبت و نکردند خودداري

اذّيت زباني و غيره فروگذار نکردند. 

 466 (به طور خالصه).ـ، ص16463، جتفسیر نمونه .121
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 ايمان بعضي و شدند کافر بعضي چون اجرموا» نالذي من فانتقمنا»

 در آنان که زيرا .کشيديم انتقام ،نگرويدند که اييآنه از ما که بود اين ،آوردند

 تعالي خداوند ن»،المؤمني نصر علينا حقًا کان و» گرديدند. واقع انتقام مورد

 و متحّقق ما بر که کرده ثابت خود بر علينا کلمه به و گردانيده ملزم را خود

 انتقام کفار از آنها مظفرّيت و فتح براي و کنيم ياري را نامؤمن که است ثابت

 122ن را بر کفار مسلط گردانيم.ابکشيم و مؤمن

نکته ها 

:در اين آيه چهار برنامه و سّنت الهي مطرح شده است *

؛ سّنت فرستادن پيامبر(الف

؛ سّنت داشتن معجزه انبياء(ب

؛  کيفر مجرمان(ج

 نصرت مؤمنان.(د

 در قرآن مطرح شده است از جمله:  بارهالة نصرت مؤمنانئمس *

 ا� تنصروا «ان :مي کند ياري را شما نيز او کنيد، ياري را خدا شما اگر (الف

123.ينصرکم»

 آنان به را خود راه هاي ما کنند، مجاهده و تالش ما راه در که کساني (ب

124. «و اّلذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»:نشان خواهيم داد

، ص113. 16، جتفسير مخزن العرفان .122
محمد، 7.  .123
عنکبوت، 69. .124
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 و رسلنا لننصر «اّنا :کرد خواهيم ياري را مؤمنان و پيامبران قطعًا ما (ج

125.الّذين آمنوا»

 العاقبة و» :است پرهيزکاران و متقين آن از نيک، انجام سر و عاقبت (د

126.«للمّتقين

 کلمة ازاين رو، .نيست پيامبري او از بعد و انبياست خاتم ،◌اسالم پيامبر *

«من قبلک» مکّرر در قرآن آمده، ولي کلمة «من بعدک» نيامده است. 

 ،شوند شهيد ظاهر در چهگر است. خداوند قطعي وعدة مؤمنان، پيروزي *

 «کان حق علينا».:ولي به هدفشان مي رسند

 الزم خود بر را مؤمنان ياري خداوند ولي ندارد، طلبي خدا از انسان گرچه *

َياَح ُيْرِسُل ال�ِذي ا�ُ�» مي فرمايد: نيز و 127علينا». «حّقًا :است کرده  َفُتِثيُر الر�

َماِء ِفي َفَيْبُسُطُه َسَحاًبا  اْلَوْدَق َفَتَري ِكَسًفا َوَيْجَعُلُه َيَشاُء كَْيَف الس�

 ُهمْ ا�َذا ِعَباِدِه ِمنْ َيَشاُء َمنْ ِبهِ ا�َصاَب َفا�َذا ِخَالِلِه ِمنْ َيْخُرُج

.«َيْسَتْبِشُروَن

 اينجا در .(مبشرات الرياح يرسل ان آياته من) است قبل آيه متّمم آيه *اين

 باران نزول چگونگي و آمدهبر خود رحمت و عظمت آثار و قدرت اظهار مقام در

 هب که مي دهد تّذکر ،برده کاره ب آن نظام و ترتيب در که صنعتي لطائف آن و

غافر، 51. .125

اعراف، 128. .126

، ص212ـ16.213، جتفسیر نور .127
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 هب را آنها و کند پهن آسمان در را ابرها که گرداند مي مأمور را باد تکويني امر

 نموده اقتضاء ازلي مشّيت که طوري آن و گرداند قطعهقطعه  و درآورد جانهي

 مقرر چنين ايزدي تدبير حسن از و مي بارد گرديده اند مأمور که محلي هر هب

 زمين در و نمايد ريزش زمين بر قطرهقطره  باران ،ابرها خالل از که فرموده

 که بندگان منزلگاه از خواست خدا که محلي هر هب و نرساند خرابي و رودفرو

 اهل و نموده اصابت بارش ،است آنان کار و کشت محل و مزرعه و زراعت هب

آن محل شادان و مسرور گردند.

نظري عرفاني 

  اند:برخي با نگاه عرفاني به اين آيه نظر انداخته

 بادهاي که است اين ربوبيت نشانه هاي و عالئم از د:مي گوي حالج .1

 تا دهد مژده ايشان به تا مي فرستد هستند آن مشتاق که دل هايي به را لطيفش

 بيشتر جاه و بي حشمت دوستي بساط تا بردارد، ميان از شکوهيده هاي حجاب

 و بوزد آنها بر کرم باد و بچشاند انس شراب بساط، آن در آنها به آنگاه شود.

 بساط زيرا ؛گرداند زنده نعوتشان و صفات به و کند فاني صفاتشان از را ايشان

 چشمي چشم ها همه اينکه تا نمي برد. افتراق حد از برتر اقامتگاه از را او حق

 که چنان ،بيند نرود بين از آنچه و نباشد که چنان ،بيند نباشد، آنچه و بيند. واحد

128.از بين نرفت

 بدين و مي فرستد بندگان قلوب بر را اميد باد خداوند گويد: قشيري .2

.تفسیر نور، ص174؛ به نقل از: مجموعه آثار حالجحسین حالج،  .128
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 را توفيق باران سپس .مي برد بين از قلوبشان از را نااميدي و خوف غبار وسيله

 قواي وسيله به و مي آورد پيش آنها براي را کوشش بساط و مي کند نازل آنها بر

129.نشاط و شادي آنها را گرامي مي دارد

 مي فرمايد: همچنين،

َل َعَلْيِهْم ِمْن َقْبِلِه َلُمْبِلِسيَن (۴۹) َوا�ْن كَاُنوا ِمْن َقْبِل ا�ْن ُيَنز�

 باران اميد مردم که اييآنج در که باشد اين هب اشاره شايد آيه اين

 130گرديد. نازل باران و گرديدند ترحم مورد خدا بندگان برکت از ،نداشتند

.«َفاْنُظْر ا�َلي آَثاِر َرْحَمِت ا�ِ� كَْيَف ُيْحِيي االْ�ْرَض َبْعَد َمْوِتَها»

 رسول که است اين ،مي باشند تعالي خداي رحمت آثار موجودات تمام چون

 آثار و عبرت، نظر به کنند نظر که مي گرداند مخاطب را بشر افراد تمام و خود

 دل چشم هب انسان هب است موجودات  تريننزديک که زمين در را خدا رحمت

 افتادن اثر از و مردن از بعد بهار فصل در را زمين شدن زنده چگونگي و بنگرند

 ،است ◌اکرم پيمبر به خطاب چهاگر و ندنماي مشاهده را زمستان موقع در آن

اين خطابند.ه ن مخاطب بالکن اّمت را نيز شامل است و همه مؤمن

ثمره تدبر 

 يکي، گرديد. خواهد وي عايد چيز دو بنگرد، موجودات در تدّبر نظر به که کسي

 و مي گردد، افزوده ايمانش بر و مي نمايد مشاهده را خدا فيض و رحمت سعه

، ج3 ، ص123؛ به نقل از: تفسیر نور.لطائف اإلشاراتعبدالکریم بن هوازن قشیری،  .129

، ص113ـ10.114، جتفسير مخزن العرفان .130
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ديگر، در امر معاد و زنده شدن مردگان استبعاد نمي کند.

 در ،دارند مختلف مسايل در معاد و مبداء که پيوندي به توجه با ،سپس

 وا کرد، زنده باران نزول با را مرده زمين که کسي آن مي افزايد: آيه پايان

 َذِلَك ا�ن�» :تواناست چيز همه بر او و است، رستاخيز در مردگان کنندةزنده 

.«َلُمْحِيي اْلَمْوَتي َوُهَو َعَلي ُكل� َشْيٍء َقِديٌر

 با خصوصبه  مضارع، فعل جاي به فاعل اسم به صورت «محيي» به تعبير

 کتاب اين که ايم دهدي قرآن آيات در بارها است. تأکيد نهايت بر دليل تأکيد الم

 باران نزول از بعد را مرده زمين شدن زنده معاد، لةئمس اثبات براي آسماني

 زمينهاي حيات ذکر از بعد نيز 11 آيه ق رهسو در مي کند. انتخاب گواه بعنوان

 همين شبيه است». چنين نيز رستاخيز ؛الخروج کذالک «و مي فرمايد: مرده

 اينگونه ؛النشور «کذالک مي فرمايد که است آمده فاطر سوره 9 آيه در تعبير

 .«است نشور در قيامت

 چند با که کسي .است يکديگر شبيه جاهمه  مرگ و اتحي قانون ،واقع در

 مي آفريند آن در حرکت و جنبش و شور و مي کند زنده را مرده زمين باران قطره

 که دارد را اييتوان اين مي شود، تکرار روزهمه  گاه و همه ساله ،کار اين و

 نيز حيات و اوست دسته ب مرگ جاهمه  .کند زنده مرگ از بعد نيز را انسان ها

به فرمان او.

 دل در که گياهان بذرهاي بلکه نمي شود؛ زنده مرده زمين ظاهرًا که است درست

 از عظيمي مقدار کوچک، بذرهاي اين مي دانيم ولي مي يابد. پرورش مي باشد زمين
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 موجودات به تبديل را مرده اي موجودات و کرده جذب خود پيکر در را زمين اجزاي

 براي قدرت و نيرو مجددًا نيز گياهان اين شدة خشک ذرات حتي و مي کند، زنده

حيات به زمين مي بخشد.

 و نداشتند، استبعاد جز خود مدعاي بر دليلي هيچ ،معاد منکران حقيقت در

 بهره زنده نمونه هاي اين از آنان استبعاد شکستن درهم براي مجيد قرآن

131مي گيرد.

 که تعالي خداي به است اشاره ذالک کلمه «الموتي لمحيي ذالک ان» جمله در

 به مراد و باشد. مي مردنش از بعد زمين اياحي آن آثار از و دارد واسعه رحمتي

 همند، مثل هردو مردگان کردن زنده که است معنا اين فهماندن نامبرده جمله

 سلب چيزي از حيات آثار که است اين از غير مرگ مگر است، مرگ هردو چون

 است اين از غير مگر حيات نيز و ندارد، حيات آثار نيز زمين زمستان در شود،

 و بگيرد، خود هب حيات اثر دوباره حيات آثار از شدن ساقط از بعد چيزي که

 متعال خداي بهار فصل در پس مي شود؛ حيات اثر داراي بهار فصل در زمين

 و است، زمين حيات مثل نيز حيوان و انسان حيات و کرده، زنده را مرده زمين

چيزي غير آن نيست. 

 قبول بايد بي درنگ کرده، زنده را مرده نبات و زمين مي بينيم وقتي پس،

 کلشيء علي هو و» جمله: و کند. زنده تواند مي هم را انسان و حيوان که کنيم

 خداوند چرا مي فرمايد: ،ديگر بياني به .است نامبرده اياحي اثبات «قدير

، ص471ـ16.472، جتفسير نمونه .131
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 و است، متناهي غير و عمومي، او قدرت اينکه با کند؟ زنده را مردگان نتواند

 وگرنه مي شود، نيز موت از بعد اياحي شامل شد متناهي غير قدرت وقتي

132مطلق فرض کرديم. آن را  بلکه مقيد است، و حال آنکه ما؛قدرت عام نيست

 از بعد را زمين که طوري همين مي فرمايد: العرفانمخزن  يرتفس در

 لاو تحال به را وي ،اندوخته وي کمون در آنچه با او ماندن بي اثر و جمودي

  طورهمين هم بشر افراد حال ،گردانيده پديدار آن از وجودي آثار و گردانيدهبر

 در ثانيًا باز ،نيست پديدار آن از وجودي آثار که مرگ از پس که بود خواهد

 بهار و بوده مخفي او در که است کماالت ظهور و بروز موقع که ديگر هئنش

 بد و خوب اعمال از اندوخته خود در دنيا حيات در آنچه با را وي است او وجود

يا نتايج آن در مرتبه ظهور و بروز مي آورد.

 ما عايد ديگري فايده ،است بسيار آنکه مثالا و آيه اين از است ممکن و

 که مي دهد تذکر ما هب معاد روز در مردگان شدن زنده تشبيه يميگو و گردد

 منتهي ،است باقي خود حقيقت هب زمستان فصل در زمين که طورين همي

 و انسانيت حقيقت به مرگ از پس نيز انسان ،نيست پديدار آن از حيات آثار

 پديدار وي از وجودي آثار ،االمر منتهي .بود خواهد باقي خود وجود شخصّيت

نيست تا روز معاد که آخرين مرتبه صعود و کمال وي است.

 و حميده ملکات از آنچه و خصوصيات تمام با روحًا و جسمًا که است وقت آن

 خواصي و آثار با نموده عمل که سّيئاتي  و حسنات و اندوخته خود در که نکوهيده

، ج32، ص12.ترجمه المیزان .132
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133که از آنها پديدار مي گردد تمامًا تظاهر مي نمايد.

(53 تا 51)آيات تفسير 

ا َلَظل�وا ِمْن َبْعِدِه َيْكُفُروَن (۵۱)َوَلِئْن ا�ْرَسْلَنا ِريًحا َفَرا�ْوُه ُمْصَفر�

َعاَء ا�َذا َول�ْوا ُمْدِبِريَن م� الد� ن�َك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتي َوَال ُتْسِمُع الص� (۵۲)َفا�

 َفُهْم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُن َمنْ ا�ال� ُتْسِمُع ا�نْ َضَالَلِتِهْم َعنْ اْلُعْمِي ِبَهاِد ا�ْنَت َوَما

(۵۳) ُمْسِلُموَن

 شده زرد را] خود [كشت  و بفرستيم [آفت زا] بادي اگر و

. پس از آن كفران مي كنندً قطعا،ببينند

 دعوت اين و نمي گرداني شنوا را مردگان تو ،حقيقت در و

 نمي تواني مي گردانند پشت ادبار به كه آنگاه كران به را

.بشنواني

 تنها تو نمي  آوري راه به گمراهي شان از را كوران تو و

 خود و مي  آورند ايمان ما آيات به كه مي  شنواني را كساني

.ند هستتسليم

تفسير و توضيح آيات

ا َلَظل�وا ِمْن َبْعِدِه َيْكُفُروَن) (َوَلِئْن ا�ْرَسْلَنا ِريًحا َفَرا�ْوُه ُمْصَفر�

 هب اينکه و جنبه، نداشتن به مي کند سرزنش را نامشرک ،شريفه آيه اين در

، ص116ـ117. 10، جتفسير مخزن العرفان .133
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 جور نقمت هنگام و جور، يک نعمت هنگام شود، مي رو و زير هاشان دل سرعت

 چون و ،مي شوند خوشحال بي درنگ شود، مي نزديک نعمت آثار که وقتي .ديگر

 روشن و مسلم نعمت هاي درنگي هيچ بدون بگيرد ايشان از را ها نعمت از بعضي

. مي شوندرا منکر

 از که را مطلبي علت جمله اين ،«مسلمون فهم ـ تا ـ الموتي تسمع ال فانک»

 نگونهاي مشغول اينقدر فرموده: کأنه .مي کند بيان شد مي فهميده سابق سياق

 و خوشحال دم يک چرا که مخور، را بي ايمانيشان غم و مشو، عنصرسست  افراد

 چون نمي کنند، تعقل آنها در و نمي آورند، ايمان ما آيات هب و مأيوسند، دم يک

 و انيبشنو ايشان هب چيزي نمي تواني تو و کورند، و کر مردگاني اينان

 ما آيات هب که مي کني هدايت و انيمي شنو را کسي تنها تو .کني هدايتشان

 پس نمايند، تصديق و کنند، تعقل جهت ها اين در يعني ؛باشند داشته ايمان

134ند. هستاينگونه افراد مسلم

(60 تا 54)آيات تفسير 

ًة َضْعٍف َبْعدِ ِمنْ َجَعَل ُثم� َضْعٍف ِمنْ َخَلَقُكْم ال�ِذي ا�ُ�  ِمنْ َجَعَل ُثم� ُقو�

ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة َيْخُلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر (۵۴) َبْعِد ُقو�

اَعُة َتُقوُم َوَيْوَم  كَاُنوا َكَذِلَك َساَعٍة َغْيَر َلِبُثوا َما اْلُمْجِرُموَن ُيْقِسُم الس�

(۵۵) ُيْؤَفُكوَن

يَماَن اْلِعْلَم ا�وُتوا ال�ِذيَن َوَقاَل  َيْوِم ا�َلي ا��ِ ِكَتاِب ِفي َلِبْثُتْم َلَقدْ َواالْ�

، ج32، ص12.ترجمه المیزان .134
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(۵۶)اْلَبْعِث َفَهَذا َيْوُم اْلَبْعِث َوَلِكن�ُكْم ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَن

(۵۷)َفَيْوَمِئٍذ َال َيْنَفُع ال�ِذيَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُهْم َوَال ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن

 َلَيُقوَلن� ِبآَيٍة ِجْئَتُهْم َوَلِئْن َمَثٍل ُكل� ِمنْ اْلُقْرآِن َهَذا ِفي ِللن�اِس َضَرْبَنا َوَلَقْد

(۵۸) ال�ِذيَن َكَفُروا ا�ْن ا�ْنُتْم ا�ال� ُمْبِطُلوَن

(۵۹) َكَذِلَك َيْطَبُع ا�ُ� َعَلي ُقُلوِب ال�ِذيَن َال َيْعَلُموَن

ن�َك ال�ِذيَن َال ُيوِقُنوَن (۶۰) َفاْصِبْر ا�ن� َوْعَد ا�ِ� َحق� َوَال َيْسَتِخف�

 قوت ناتواني از پس آنگاه ،آفريد ناتوان ابتدا را شما كه كس آن ،خداست

 و مي  آفريند بخواهد هرچه .داد پيري و ناتواني ،قوت از بعد ،سپس .بخشيد

. تواناهموست داناي

 [بيش] ساعتي جز كه مي كنند ياد سوگند مجرمان ،شود پا بر رستاخيز كه روزي و

.درنگ نكرده  اند [در دنيا هم] اين گونه به دروغ كشانيده مي  شدند

 موجب [به شما ًقطعا ندمي گوي ،يافته  اند ايمان و دانش كه كساني و[لي]

 ،است رستاخيز روز اين و ايد مانده رستاخيز روز تا خدا[ست] كتاب در آنچه]

.ستيدنمي دانولي شما خودتان 

 و نمي  بخشد سود ،كرده  اند ستم كه آنان پوزش [ديگر] روزي چنين در و

.بازگشت به سوي حق از آنان خواسته نمي  شود

 براي چون و آورديم مثلي هر گونه از مردم براي قرآن اين در راستي به و

 بر جز شما گفت  هندخوا ًحتما ورزيده  اند كفر كه آنان ،بياوري آيه  اي ايشان

.باطل نيستيد
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. نهدهر مي ُند منمي دانكساني كه  دل هاي اين گونه خدا بر

 تو ندارند يقين كه كساني تا زنهار و ،است حق خدا وعده كه كن صبر ،پس

. واندارندسري را به سبك

پيام آيات 

 کاره ب را آن نيز قيامت در کرد، عادت دروغ سوگند به دنيا در که کسي .1

.«ُيْقِسُم اْلُمْجِرُموَن»برد: مي 

 آوردن ماناي فرصت دنيا در که مي آورند بهانه و عذر قيامت در مجرمان .2

.«َما َلِبُثوا َغْيَر َساَعٍة»نداشتند: 

.«كَاُنوا ُيْؤَفُكوَن» :روي مجرمان، دائمي است و کج فکري3. کج 

 يعني »؛ُيْؤَفُكوَن َكاُنوا َكَذِلَك» است: انحرافات و کجي ها انواع سبب دروغ .4

135با اينگونه دروغ ها پيوسته به انحراف کشيده شدند.

تفسير و توضيح آيات

 نظير مضمون نظر از که است مبارکه سوره اين آيات از چهارم فصل آيات اين

آيات قبل است و سوره با آن خاتمه مي يابد.

ًة َضْعٍف َبْعِد ِمنْ َجَعَل ُثم� َضْعٍف ِمنْ َخَلَقُكْم ال�ِذي ا�ُ�»  َبْعِد ِمنْ َجَعَل ُثم� ُقو�

ٍة  من» جمله در «من» کلمه و است، قوت مقابل در ضعف »؛َوَشْيَبًة َضْعًفا ُقو�

 زا را شما خلقت خدا که مي دهد معني چنين را آيه و است، اييابتد «ضيف

، ج.تفسیر نور .135
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 ضعف اين مصداق د.يبود ضعيف خلقت يابتدا در شما يعني ؛کرد ابتدا ضعف

 بر است ممکن که چند هر است، طفوليت اول برمي آيد، مقابله از که طوريه ب

 بحد است طفل رسيدن ضعف، از بعد قوت به مراد و باشد. صادق هم نطفه

 «شيبه» کلمه لذا و است، پيري دوران قوت، از بعد ضعف به مراد و بلوغ،

 نکره را قوت ضعف اگر و باشد. آن تفسير تا کرد عطف ضعف آن بر را (پيري)

 افراد اختالف مقدار نبودن معين و ابهام، بر کند داللت که بود اين براي آورده،

در آن. 

 هرچه يعني يشاء»؛ ما «يخلق عبارت »؛اْلَقِديُر اْلَعِليُم َوُهَو َيَشاُء َما َيْخُلُق»

 را قدرت سپس، کرد. خلق و خواست را ضعف هم چنان که مي کند؛ خلق مي خواهد

 بيان، اين در و کرد، خلق و خواست را ضعف آخر در و کرد، خلق و خواست

 مقوله از حالت، سه اين داشتن قرار سرهم پشت اينکه به است اشاره صريح ترين

 خلق است، تدبير اينکه عين در انسان ها حالي به حال کردن اين چون و است، خلقت

 مشرکان از کسي ديگر پس، است. اشيا خالق خداي از نيز اين پس الجرم هست؛ نيز

 اله به است، تدبير مقوله از که آنجايي از انسان ها حالي به حالي کردن اين که نگويد

 پايان خدا قدرت و علم صفت دو ذکر با را کالم آنگاه خدا. نه مي شود، مربوط انسان

136داده و فرمود: «و هو العليم القدير».

سرعت برپايي قيامت و رسيدگي به حساب

اَعُة َتُقوُم َوَيْوَم  كَاُنوا َكَذِلَك َساَعٍة َغْيَر َلِبُثوا َما اْلُمْجِرُموَن ُيْقِسُم الس�

، ج32، ص15. ترجمه تفسیر المیزان .136
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(۵۵) ُيْؤَفُكوَن

 در سرعت خاطر به يا مي شود، گفته زمان از جزئي به «ساعه» نکته :

برپايي قيامت است، يا سرعت در رسيدگي به اعمال است.

 و ها،ايي نمقدرت  که سابق آيات براي ايستدنباله  ه منزلهب آيات اين

 منزلهه ب نيز و مي کرد، ذکر را معاد بر نيز و او، وحدانيت بر اييخد براهين

 بعد چون شود، مي ختم آن با سوره که ايه آي براي است چينينه زمي و توطئه

 اينکه به فرمود اشاره و نموده، بيان را ها حجت و آيات از مقداري آنکه از

 و اميد حتي يا و داشته، ايشان از ايمان انتظار که نيستند کساني از مشرکين

 جهلي خاطر به نياوردنشان ايمان که کند بيان خواست باشي، داشته را آن طمع

 صريح آيات و مي پندارند باطل را حق سخن و دارند، حق هب نسبت که است

 هيچ و مي بندند، افتراء جهت همين هب و مي کنند، انگار بي داللت را الدالله

عذري هم که بدان مقتدر شوند ندارند.

 در همچنان باطل، هب حق از ميلشان و  ها،شدن ي به حالحالي و افتراها اين

 در اينکه براي قيامت، قيام تا نيست، شدني جدا ايشان از و دارد، ادامه ايشان

 قيامت و مرگ بين که مي کنند خيال شود، مي مشتبه برايشان امر هم روز آن

 مشتبه آنان بر حقي هر همچنانکه ،ه اندنکرد درنگ روز از ساعت يک از غير

باطل مي پنداشتند.  آن را مي شد، و

اَعُة َتُقوُم َوَيْوَم» فرمود: اينکه پس،  َغْيَر َلِبُثوا َما اْلُمْجِرُموَن ُيْقِسُم الس�

 دچار آخرت و دنيا بين فاصله مسئله در که است، ايشان وضع حکايت ،«َساَعٍة
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اشتباه شده، به حدي که پنداشتند که اين فاصله ساعتي از يکروز بوده است. 

 مي گرايند، باطل سويه ب حق از اينچنين يعني »؛ُيْؤَفُكوَن َكاُنوا َكَذِلَك»

 را آن ذالک مع ميشود، استداللها ايشان بر و ،مي شوند دعوت حق سويه ب

137باطل و خرافي مي پندارند.

يَماَن َلَقْد َلِبْثُتْم ِفي ِكَتاِب ا�ِ� ا�َلي َيْوِم اْلَبْعِث َوَقاَل ال�ِذيَن ا�وُتوا اْلِعْلَم َواالْ�

 سوره در تعالي قوله اثبات بر است ظاهري برهان آن امثال و آيه اين

 گنهکاران آنکه از پس .(يبعثون يوم الي برزخ ورائهم من (و 102 آيه مؤمنون

 و علم داراي که اييآنه ،ساعتي مگر ما بقاء و مکث نبود که مي کنند ياد قسم

 روز تا وجودتان پيدايش موقع از ندمي گوي آنان پاسخ در مي باشند ايمان

قيامت در کتاب تکويني الهي موجود بوديد.

 عالم آنها جمله از که باشد وجود عوالم تمام «ا�«کتاب  از مقصود شايد

 موجود برزخ عالم در شما که باشد چنين مقصود و است مثال عالم و برزخ

بوديد.

 شود مي و شده واقع آنچه که باشد محفوظ لوح «ا�«کتاب  از مقصود يا

 حق حضوري علم در است بشر ثبات و بقا آنها جمله از که دهگردي ثبت آنجا در

 که رسيده ◌معصوم از چنانچه ،بود نخواهد  پذيرفناء هرگز که تعالي

 .«خلقتم للبقاء ال للفناء»

(۵۶) َفَهَذا َيْوُم اْلَبْعِث َوَلِكن�ُكْم ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَن

، ج32، ص15ـ16.ترجمه تفسیر المیزان .137
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 وي هب دانش و علم و شده باز ايمان نور هب قلبش که مؤمني خالصه

 و دارد ايمان دين پيشوايان و پيمبران گفتار هب دنيا حيات در است شده عطاء

 اسراري ،پرده اين پشت و است ديگر عالمي عالم اين از پس که مي کند تصديق

 و فناء براي نه شده خلق بقاء براي و نشده آفريده بيهوده انسان و است

 اين خود هميشگي منزل ينآخر به برسد تا دارد پيش در طوالني هاي مسافرت

 فاني مردن از پس شما که ند:مي گوي معاد نامنکر به سرزنش به طور که ستا

 شهوات گرداب در چنان شما لکن ،بوديد باقي آفرينش دفتر در بلکه ؛نشديد

 و مي دانستيد طبيعي حيات همين را حيات فقط که بوديد رفتهفرو نفساني

 و بوديد قيامت و بعث روز منکر و مي گرديد فاني ،مرگ از پس مي کرديد گمان

همين است آن روزي که انکار مي نموديد.

(۵۷) َفَيْوَمِئٍذ َال َيْنَفُع ال�ِذيَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُهْم َوَال ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن

 ما که مي کنند ياد قسم کفار وقتي که کرد استفاده مي توان آيه اين از

 در ما که دهند قرار خود عذر را اين خواهند شايد ،نداشتيم مکث بيشتر ساعتي

 .مايينم تهيه چيزي خود امروز براي بتوانيم که ننموديم مکث قدرن اي دنيا

 به و شد نخواهد پذيرفته آنان عذر که مي دهد خبر متعال ذات که است اين

138چنين عذرها نتوانند رضايت خدا را حاصل نمايند.

َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللن�اِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكل� َمَثٍل

 درباره و نشده گذارفرو آن در چيزي که دارد قرآن جامعيت به اشاره آيه اين

، ص10.120، جتفسير مخزن العرفان .138
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 و معاشرت طريق و معاد و معاش امور از است، انسان نياز مورد که امري هر

 ال» آورده: رغي و گذشتگان حکايت از مثلي انسانيت کمال و سعادت تحصيل

139.«رطب و ال يابس اّال في کتاب مبين

 مبتال حق از گردانيرو به بحث مورد اشخاص اينکه به است اشاره آيه اين

 مثل ها آن قدر هر و شود، آورده برايشان مثل ها هرچه ديگر که حديه ب شدند،

 لب هاشان بر ُمهر چون ندارد، شانحال به سودي کند، نزديک دل ها به را حق

 طبيعتشان شده است. ،گردانيزده شده، و حالت رو

 در دنبال اين بيان فرمود: اين چنين است که

(۵۸) َوَلِئْن ِجْئَتُهْم ِبآَيٍة َلَيُقوَلن� ال�ِذيَن َكَفُروا ا�ْن ا�ْنُتْم ا�ال� ُمْبِطُلوَن

 جز چيزي گفت: خواهند شدند کافر که آنها بياوري برايشان آيتي هر يعني

 حق از گردانرو مگفتي که ندمي گوي جهت بدان را اين و نياورده اي، باطل

شدند، و هر حقي را باطل مي بينند. مي فرمايد: 

(۵۹) َكَذِلَك َيْطَبُع ا�ُ� َعَلي ُقُلوِب ال�ِذيَن َال َيْعَلُموَن

 از يکي که او آيات و خدا درباره که است اين ،«ند«نمي دان جمله از منظور

 هم صرارا خود شک و جهل بر اينکه چه ؛جاهلند ،است بعث مسئله آنها

مي ورزند. 

ن�َك ال�ِذيَن َال ُيوِقُنوَن (۶۰) َفاْصِبْر ا�ن� َوْعَد ا�ِ� َحق� َوَال َيْسَتِخف�

 اينکه برابر در و بساز، مي شوند روبه روي تو با آن با که عکس العملي هر به يعني

همان، ص121. .139
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 حق خدا وعده که کن، صبر زورگويي هايشان ساير و مبطلون) اال أنتم (ان مي گويند

 آيات در همچنانکه کرد؛ خواهد قطعًا مي کند، ياري ات که داده وعده او اگر و است

 وعده به يقين کساني که پس نصرالمؤمنين». علينا حقًا کان «و فرمود: نيز قبل

خداي سبحان ندارند، تو را سست نسازند. 

 آيات از آنچه به که است اين ،«يوقنون ال» از مراد  اند:گفته بعضي اينکه و

 اباطيل با را تو نموده تکذيب را آن و ندارند، يقين مي خواني برايشان که بينات

 و آيه آخر وعده گفتيم که همانطور چون نيست، صحيح مي کنند، اذيت خود

140نصرت است.ه اول آن يکي است، و آن وعده ب

 که است سوره اين توحيدي و عميق محتواي خاطر به مي رسد نظره ب

 آيات و فطرت مسئله به خصوص ،است مستحب قدر هاي شب در آن خواندن

 با مردم همه براي که شده بيان روشن بسيار سوره اين در که انفسي و آفاقي

کمي تأمل قابل درک و تصديق است.

نکته پاياني

 اگر ،پس .اوست اسماء گاه جلوه و اثر عالم همه چون دارم، تدوس را عالم همه

 که کن توجه قرآن به بيني، عالم ملکوت خواهي اگر و بيني، يار جمال خواهي

مي فرمايد:

 ملکوت السموات و االرضاولم ينظروا في

آيا نمي نگري در ملکوت آسمان ها و زمين؟

، ج32، ص18.ترجمه تفسیر المیزان .140
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 .بنام قلب» و دل» خواه ،«نفس» خواه ،««جان خواه را خود ملکوت حال

 آن مرکب تو کالبد اين و هماني تو که بدان فقط باشد، چه نامش که نيست مهم

است.

 از غرض که بپرداز آن تزکيه به و تربيت به ،داري دوست را خودت اگر حال

 و کردي رها را آن اگر که توست، حقيقت به بخشيدن کمال منحصرًا تو آفرينش

 که است سخني اين و مي کند، تهديد را تو ابدي خسران نپرداختي، آن تزکيه به

 من خاب قد و زکيها من افلح «قد فرمود: قرآن در سوگند هفت از بعد خداوند

 آن آنکه شد نااميد و نمود، تزکيه را خويش نفس آنکه شد رستگار مسلم ؛دساها

 امر  ترينمؤکد اين و ،دارد نفس تزکيه موضوع اهميت به اشاره ،«گذاشتوا را

 و شناخت به کس هر که مي کند بيان را نفس تزکيه مهم مسئله که است خداوند

 و نااميد کرد، رهايش که آن و رسيد خواهد رستگاري به پرداخت، نفس تزکيه

بي بهره گشته است. از آيه فوق فهميده مي شود که:

؛ قرآن کريم آلوده شدن ضمير انسان را ممکن مي داند.1

؛ پاک کردن ضمير از آلودگي را در اختيار خود شخص مي داند.2

 پاکيزه کردن نفس واجب، و رستگاري در گرو آن است..3

 نفس ي مهم در تزکيهتنکا

 يعني ،«دسيسه» و معنوي، برکات و خير به آن دادن رشد يعني ،نفس» «تزکيه

 در نفس حرکت ،«تزکيه» اجبار. از نوعي به ديگر چيز در چيزي کردن داخل
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 بر حرکت دسيسه، .برسد سعادت و برکت به که حدي تا است فطرت مسير

 اثر در و مي گذارد تأثير وي در زند سر انسان از که عملي هر است. فطرت خالف

 شبيه کارهايي صدور موجب نفساني ملکه آن و مي آيد. در ملکه به صورت تکرار

 عوارض به صورت تن، قالب از نفس جدايي از پس ملکات اين و مي شود خود

 و است. رفته بيرون آن مادي متعلق از که حالي در ماند، خواهند باقي نفساني

 شقاوت در افتاده، جدا خود محبوب از که است محبي چون ،خاطر همين به

 را دل و ،کرد استفاده وسيله حد در تنها دنيوي امکانات از اگر ولي .مي ماند

 تن قالب که مرگ از پس ؛پنداشت الهي قرب را هدف و نداد قرار ماديات اسير

 ازلي معشوق کنار در را خود مي رود، کنار جسماني حجاب و مي دهد دست از را

خداوند در اين باره مي فرمايد: مي يابد،

ِقيَن ِفي َجن�اٍت َوَنَهٍر �ِفي َمْقَعِد ِصْدقٍ ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر (٥٤)ا�ن� اْلُمت�

 در .هستند نهرها [كنار] و بهشت ها در پرهيزكاران ًيقينا

.جايگاهي حق و پسنديده نزد پادشاهي توانا

 نفس بقاي با که مي باشد، پسنديده اخالق کسب در دنيا سعادت بنابراين،

باقي مي ماند و انسان را به محضر حق مي رساند.

مهيا کن مقام و جاي محبوب     پس برو و خانه دل را فرو روب    

 شيريني و حالوت و الهي نور ،نکني پاک رذايل از را خود قلب اگر که بدان و

جذبه هاي الهي را نخواهي چشيد.
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تحليه

 طبق و بود، رذايل از نفس تهذيب آن که شدي، تخليه به موفق اينکه از بعد

 حاال ؛است دساها» من خاب قد و زکاها من افلح «قد :متعال خداوند فرموده

 و ،فضايل به تحلي و تخلق :از ستا  عبارت آن و مي رسد، «تحليه» به نوبت

 تعالي ا� قول شامل که مقامي آن به ؛اطمينان و امان و امن مقام به رسيدن

 قرار گيرد:

(٦٢) ا�َال ا�ن� ا�ْوِلَياَء ا�ِ� َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن

ُقوَن َوكَاُنوا آَمُنوا ال�ِذيَن ْنَيا اْلَحَياِة ِفي اْلُبْشَري لُهمُ (٦٣) َيت�  َوِفي الد�

141.(64) اْآلِخَرِة

 نه و است آنان بر بيمي نه خدا دوستان يقينًا باشيد! آگاه

اندوهگين مي شوند.

آنان كه ايمان آورده اند و همواره پرهيزكاري دارند.

 دنيا [در است بشارت وآخرت دنيا زندگي در را آنان قطعًا

 گفتار و خدا خطاب به آخرت در و وحي وسيله به

.فرشتگان]

تجليه

 که است معرفت بنور قلب تنور وآن مي يابند را تجلي قابليت و آماده حاال

يونس، 62ـ64. .141
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خداوند متعال مي فرمايد:

 َمَثُلُه َكَمْن الن�اِس ِفي ِبهِ َيْمِشي ُنوًرا َلهُ َوَجَعْلَنا َفا�ْحَيْيَناُه َمْيًتا كَاَن ا�َوَمْن

ُلَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها 142ِفي الظ�

 را او ما و بود مرده روحي] و عقلي نظر [از كه كسي آيا

 نوري وي براي و كرديم، زنده ايمان] و هدايت وسيله [به

 و درستي [به مردم ميان در آن پرتو در تا داديم قرار

 [يِ تاريكي ها در كه است كسي مانند كند، زندگي سالمت]

جهل و گمراهي] است و از آن بيرون شدني نيست؟ 

 و آن، مراتب و لقا مقام به رسد مي ا� الي سالک ،منازل اين طي  اند:گفته و

 فرموده خداي متعال:

143َفَمْن كَاَن َيْرُجو ِلَقاَء َرب�ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َرب�ِه ا�َحًدا

 كاري بايد دارد، اميد پروردگارش يلقا به كه كسي ،پس

 پروردگارش پرستش در را كس هيچ و دهد انجام شايسته

.شريك نكند

 قلب بر الهي حکومت و عبوديت و قرب مقام آن، مراتب و لقا از مراد و

 که مي فرمايد، عنايت مؤمن بندگان به که است الهي فضل آن که است، سالک

 قرآن کريم به آن اشاره دارد.

َبًة َحَياًة َفَلُنْحِيَين�ُه ُمْؤِمٌن َوُهَو ا�ْنَثي ا�وْ َذَكٍر ِمنْ َصاِلًحا َعِمَل َمْن  َطي�

انعام،  122. .142

کهف، 110. .143
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144َوَلَنْجِزَين�ُهْم ا�ْجَرُهْم ِبا�ْحَسِن َما كَاُنوا َيْعَمُلوَن

 كه حالي در دهد انجام شايسته كار كس هر زن، و مرد از

 زنده پاكيزه اي و پاك زندگي به را او مسلمًا باشد، مؤمن

 همواره كه عملي بهترين پايه بر را پاداششان و مي داريم

. مي دهيم،انجام مي داده اند

 که فرمايد عنايت ما به را آن به عمل و قرآن فهم توفيق خواهم مي خدا از

 و شود قرآن ما رفتار و اخالق و دهد، تطبيق قرار عظمت با را خود فردي هر اگر

 فاضله مدينه و قرآني ما جامعه آنگاه گردد، منور ما دل هاي و افکار قرآن نور با

 هر ولي ،است داده نامؤمن به را آن وعده خداوند که جامعه اي آن شد، خواهد

کس بايد از خودش شروع کند.

 آيات لطيف عطر و شود قرآني ما جامعه که هستيم روز آن منتظر ما و

 الهي انوار به منور دنيا و بخشد تازه اي حيات را جهان مردم خسته دل هاي الهي

 اللهم کن لوليک الفرج. .«انهم يرونه بعيدًا و نراه قريبًا» ؛گردد

الحمد� رب العالمين

رجب 1439 در جوار حضرت فاطمه معصومه، قم المقدسه

نحل، 97. .144
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