
 
 
 
 
 
 
 

(80)عبسيهسور

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ترش  یبه رو« عبوس»و  .است درهم کشيدنروی به معنی  ،سعَبَ»نام این سوره 
. ه و اخمو داردرفتی درهم ا هم کسی است که چهره« عبّاس». گفته می شود کرده
که توضيح آن خواهد . یعنی روی درهم کشيد یا روی برتافت ،فعل است ،عَبَسَ

  .مدآ
از دعاهای  .اوست ترین اعمال مسئوليت انسان در برابر کوچکیادآور این سوره 

الْأَلْحَاظِ :کهحضرت علی است  رَمَزَاتِ لِي اغْفِرْ های  نگاه ،خدایا .الّلَهُّمَ
را تحقير  یی چشم کس گاه هست که انسان با یک اشاره .مرا ببخش وار هاشار
 نيت و ،گاه تحقيرآميز، ولی همان نکند میی ، نه اقدامزند مینه حرفی . کند می

تواند نشان دهد که نسبت  آدم با یک نگاه به کسی می. کند میآشکار  را قضاوت او
وَ.نگاه شخصيت طرف را خرد کند یکبا کند، می تواند  گونه فکر میبه او چ

ش از آنکه ، یعنی پيسقط شدهاز من سخنانی که  و الفاظ ،خدایا  .سَقَطَاتِالْأَلْفَاظِ
 .برای آنها هم از من درگذر بر زبانم گذشته،بيندیشم ی آنها  درباره
سخن گفتن یا خاموش به هنگام  نوع نگاه و حالتی که شخص وپس لحن سخن  

البته خداوند از هر . زند دهد، همه اینها با مخاطبش حرف می اش می به چهره ماندن
احتياط و مراعات در نوع نگاه و  توقع .درک و فهم او انتظار دارد ی به اندازهکسی 

برارِاألَناتُسَحَ. حالت چهره از کسانی است که درک و فهمشان باالست

                                                           
 .  87ی  البالغه ، خطبه نهج.  
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نسبت به نيکان انتظارات خيلی بيشتری  ان خودبخداوند از مقرّ .بّینَرَقَمُالئاتُّیِسَ
 .دانند خود را مسئول می گفتارشانآنها در تمام حرکاتشان و  ، چوندارد

 از یک چهره درهم کشيدن و اخم کردن رسول خدا سخن ،ین سورهآغاز ا
بعضی از مفسران . او را مالمت کرده استخداوند  سبب که به همين است( ص)

سيد مرتضی  از جملهشيعه معتقدند که مراد این آیه رسول خدا نبوده است؛ 
بعضی دیگر  اما. ، از متأخرانالميزانالهدی از متقدمان و آقای طباطبایی، صاحب  علم

عتاب کرده  را دا است و خداوند اورسول خمراد آیه اهل سنت معتقدند که ی  وهمه
مکرم خدا ناظر به پيامبر  مالمتدهد که  خود آیات هم به وضوح نشان می. است
 .است

خواهم به شأن نزولش بپردازم که چه  می ،اما پيش از آنکه وارد بحث آیات شوم
ی  دانيم که پيامبر در دوران مکه، که عده می. ازل شداتفاقی افتاد که این آیات ن

مسلمانان قليل بود، سخت تحت فشار و آزار قرار داشت و مدام در این فکر بود که 
رسد که اگر  در این شرایط، به نظرش می. ای بيابد برای رهایی از این وضع چاره

نا و به آن متمایل مزاحمان و مخالفان اصلی، یعنی سردمداران قریش، را با اسالم آش
از این جهت، . به موفقيت بزرگی دست پيدا کرده است ،و با خود همراه کند

رفت و  بن عبدالمطّلب را، که با آنها مرتبط بود و از سران آن جمع به شمار می عباس
وگو دعوت  که آنها را برای گفت دادبا پيامبر هم خویشاوندی داشت، واسطه قرار 

برای خالصی از آن بود و مسلمانان  دشوارالعاده  رایط فوقچنان که گفتم، ش .کند
تجاوز  هم ، که شاید شمارشان از سی تنآنها برایگشتند و  ای می در پی چاره ،وضع
با سرکردگان و اشراف قریش به هر صورت که خيلی اهميت داشت که کرد،  نمی

. بردارند اسالمشده به توافق برسند و بتوانند تا حدی موانع را از سر راه دعوت 
شود  تشکيل می قریشبزرگان پيامبر و ای با حضور  جلسهگيری آنها  با پیهرحال،  به

ی ئاعتنا بیکنند با  پردازند و سعی می و آنها با تکبر و تفرعن تمام به سخن گفتن می
آن بلکه به خاطر  ،اند نيامده پيامبرخود نشان دهند که برای گوش دادن به دعوت 

مصالح و منافع  اجراجوای م بينند عده اند که می در این جلسه شده حاضر به شرکت
بزرگواری شت و ذگخواهند  ند و حاال میا و قومی آنها را به خطر انداختهای  قبيله

در واقع و ی مهمی است  پس، جلسه. کنند و به صورتی با این اشخاص کنار بيایند
ی دارد و پيامبر هم با ها به آن بستگ ی سياسی است و سرنوشت مسلمان جلسه
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در چنين موقع خطيری و در . ریزی و حساب شده در جلسه حاضر شده است برنامه
سر  ،"عبداهلل بن امّ مکتوم" پيامبر، شخص نابينایی، به نام یوگو گفت گرماگرم

آنکه توجه کند که پيامبر در چه موقعيتی است، با صدای بلند پيامبر را   رسد و بی می
 یا محمد، به من بياموز آنچه را .اهللُکَمَّلَعَنيمامّْلِعَ،دُمَحَیامُ :خواند که می
بيند که  گونه مواقع، چون نمی در اینهم آدم نابينا . خدا به تو آموخته است که

نگاهی  و گردد برمیپيامبر . کند مخاطب او دور است یا نزدیک، صدایش را بلند می
 چشمش به او می افتد،راه انداخته و چون  چه کسی است که سر و صداببيند کند  می

شما . دهد ش را ادامه میسخنو باز  شود، در هم می اش چهرهو تنها  ماند خاموش می
اش دعوت کند و  به خانه وگو آدم اگر اشخاص مهمی را برای گفت در نظر بگيرید

پرسد، ربطی ب وارد شود و سئوال بی یکودک ،ای جدی در وسط صحبت و مذاکره
شرایطی در چنان ! زند که بچه ساکت باش تشر می هد ود ختيار واکنش نشان میا بی

کسی به شما تذکر بدهد که چرا به بچه گفتی اگر حاال  .طبيعی است این واکنش
کند که چند لحظه دیرتر یا  تازه، حاال چه فرقی می. فهمد ساکت باش؟ او که نمی

 ازدقيقه صبر کنند تا  چندکه هایت نگفتی  زودتر حرفت را بزنی؟ چرا به مهمان
گمان شما چه تصوری از این تذکر دارید؟  ؟خواهد بپرسی که چه میکودک 

داستان  .طبيعی است که در این مواقع آدم از چنين تذکری جا بخورد کنم کامالً می
  .شود ن تذکر و عتاب آغاز میياین سوره هم همين است و با هم

وَتَوَلَى بينيد فعل به  چنانکه می. روی برگردانديد وچهره در هم کش. عَبَسَ
. ی غایب آمده و گویی پيامبر مخاطب نيست و سخن از شخص ثالثی است صيغه

ولی البته . است مستقيم با پيامبرش سخن نگفته ،پسندیدهچون خداوند این رفتار را ن
شخص ی سوم  به صيغه گاه که. دهد پيامبر را مخاطب قرار می ،ی دوم به بعد از آیه

یا مقام مخاطب پایين گرفته  گيرد، با کسی سخن گفته شود، خطاب رنگ مالمت می
 .شود می

الْأَعْمَى یعنی . معرفه است الْأَعْمَى. چون آن نابينا به سویش آمد. أَنجَاءهُ
شناخته  چنان که گفتم، پيامبر او را می. هکه چه کسی نزد پيامبر آمد استوم لمع

 .است
لَ یَزَّكَىوَمَایُدْرِیکَ به تزکيه و پاکی متمایل شاید او  ،دانی تو چه می و .عَّلَهُ

. پاک شدن و رشد انسان است وتزکيه  ،اصل و هدف از این دعوت یعنی. شود
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اموالتان پاک  دهيد، شما وقتی زکات می. است« تزکيه»هم از ریشه « زکات»ی   کلمه
زنند بهتر  اش را می زیادیهای  شاخهوقتی مثل درخت که . کند شود و رشد می می

 .یعنی رشد و نمو سالم« تزکيه». کند رشد می
الّذِّكْرَى فَتَنفَعَهُ یَّذَّكَرُ  .، پند پذیردُیَّذَّكَر، حداقل تزکيه نپذیرفتاگر . أَوْ

. استقبول معنی پذیرفتن و به است، که « تفعّل»و از باب « یتذکّر»این فعل در اصل 
شد،  یعنی اگر تزکيه نمی. آید میمقابل نسيان در ست، ، که ریشه کلمه ا«ذکر»اما 

: کرد شد و آگاهی و بيداری پيدا می ی تذکر و پندی برای او می شاید دست کم مایه
پس، دو حالت برای او امکان . رساند و این بيداری به او نفعی می .فَتَنفَعَهُالّذِّكْرَى

،  کرد ؛ یا اگر رشدی نمیشد او می ی رشد و تزکيه سخن تو موجب ا اینکهی:  داشت
 .بودبه نفعش هم همان گرفت، که  شد و تحت تأثير قرار می می حداقل بيدار

اسْتَغْنَى مَنِ یعنی خود را از این . جوید نيازی می کسی که بیاما آن  .أَمَا
غنی و ، کسی که به معنی استغنای مادی بگيریم ، اگریا. داند نياز می بی سخنان

داند که کسی به او چيزی بياموزد و پيامبر  خودش را نيازمند نمیثروتمند است، 
 . کند احساس نمی شنيدن سخنان تواصالً نيازی به  او. اش کند راهنمایی

تَصَدَى لَهُ . ای یعنی به چنين کسی پرداخته. ای شده وتو متصدی ااما  .فَأَنتَ
 .مشغول شدنمتصدی کاری شدن یعنی به کاری پرداختن و 

أَلَایَزَّكَىوَمَا  ای کسی تزکيهی تو نيست که اگر  وظيفه که درحالی. عَّلَّیْکَ
اگر تو وظيفه ای نداری . شده او را به این کار وادار کنیقيمتی که ، به هر طلب نکرد

اگر  يت نداردو مأمور ابالغ مسئول. مأمور ابالغ استفقط ؟ پيامبر تذکری نخواهداو 
. هر کسی باید خود احساس نياز کند .پذیردن ته شدهسخنی را که به او گف مخاطبش

انسان را چنان خلق کرده که تمام خدا . و اصالً سراسر وجود ما عين نياز است
انسان در این دنيا مثل کودکی است که تازه به . وجودش استعداد و احتياج است

و . استتعداد آموختن اس دارای و نيازمندداند و فقط  مدرسه رفته و هيچ چيز نمی
کند و خواندن و نوشتن یاد  رفته رفته شروع به آموختن می ،رست مثل کودکد

رود، فيزیک و شيمی و  باالتر که می های به کالس گيرد و گيرد؛ حساب یاد می می
. گرفتن استفرا یعنی تمام وجودش فقط نياز و توانایی . های دیگر ریاضيات و درس

اش را از  اند و نيازی به آموختن ندارد انگيزهد اما از همان موقع که احساس کند می
أَنتُّمُگوید  اینکه در قرآن می. دهد و دیگر در پی فرا گرفتن نخواهد رفت دست می
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مثالً فقط ، منظور این نيست که به خدا نيازمندیدشما مردم همه  ،الْفُقَرَاءإِلَىالّلَهِ
و این . ستبه اون فقر و نياز یعنی سراپای وجودتان عي گيرید، روزیتان را از خدا می

این فقر  .استمن افتخار فقر  ،خريفَقرُالفَ: فرماید همان فقری است که پيامبر می
همان طلب و تشنگی است که هر آدمی باید داشته باشد و احساس کند که تهی 

انسان نياز الی اهلل دارد و از . است و استعدادی در اوست که باید به آن فعليت ببخشد
وَالّلَهُهُوَیعنی حرکت به سوی کمال و رشد، مستغنی نيست  ،به سوی خدا حرکت
 .چيز در دنيا غنی نيستکس و هيچ هيچ  .است يازن بیفقط خداست که و   الْغَنِيُ

نهاده و  شکه خدا در وجود او،  استعدادهای درونید و شوانسان برای اینکه ساخته 
د، باید دائماً خود را پاک و تزکيه کند و از روح خود در او دميده، پرورش پيدا کن

به اعتباریات زود آدمی موجود ضعيفی است و . موانع رشد را از سر راه خود بردارد
احساس  ،شود رسد یا ثروتمند می مثالً همين که به مقامی می. خورد دنيا فریب می
ت پس، طبيعی اس. کند که پر و کامل است احساس می. کند نيازی می قدرت و بی

. شود استغنا این می. کند تکيهموقعيت قدرت و ثروت و مقام و به که در این صورت 
خداوند این دو، یعنی تزکيه و تمول را، . آید و اینجاست که مسئله انتخاب پيش می

نياز  ، خودشان را بیکه دنيا به آنها رو کرده است کسانی. مقابل هم گذاشته است
در . پندارند می مردمی  ندند، خود را همه کارهو چون ثروتمند و قدرتم دانند می

این نابينا هم . گيرد هستند که اجتماع اصالً آنها را به چيزی نمیهم مقابل، کسانی 
 بنابراین، طبيعی است که پيامبر هم، با آنکه بهترین خلق خدا. جزو همين گروه بود

در پيشرفت  تريششوند، بمخالفان اسالم مسلمان و آگاه  ، حساب کند که اگربود
و در جامعه طرفدار دارند  است، چون هر کدام از اینها صدها نفر  نهضت مؤثر

و یا اگر ایمان هم نياورند، همين قدر که ساکتشان کنيم . ایجاد خواهند کردحرکت 
ی  طبيعی است و همهفکر این . ایم را برداشته  به سازشی برسيم، الاقل سدّ راهو با آنها 
قدر برای مردم  هفقير مگر چ کور و یک آدممثالً  که کنيم می طور فکر ما همين

جتماع حاضر نيست بپذیرد که باز ا ،شدحتی اگر مسلمان و متقی هم با ؟اهميت دارد
د آدم معلول و فقير نکن گمان میاکثرا . خوری برای جامعه استببه درد آدم 
آن همه سختی و نهضت پيامبر که با . تواند نقش مهمی در جامعه ایفا کند نمی
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باری از دوش چه  ،امثال این مرد فقير و نابيناتزکيه ، حاال با بود مشکالت روبرو
؟ طبيعی است که این افکار خود به خود در این جامعه نوپای اسالمی برداشته می شد

 . آید شرایط به سراغ هر کسی می
ه آن نابينا اول راجع ب. حاال خدا این دو گروه را در برابر هم قرار داده است

پند بگيرد و بيدار شود  او تزکيه پيدا کند؛ شاید دانی؟ شاید او گوید که تو چه می می
که تشنگی و طلب ندارد و خود را  آن کساما تو به . و این ذکر به نفعش تمام شود

پرداختن به این . کرده ای ای و وقتت را تلف داند روآورده نياز از این سخنان می بی
های صاحب عنوان و  گرچه اینها آدم. استشمرده وقت تلف کردن گروه را خدا 

وقت تلف ند، ولی دعوت کردنشان بود ی جامعه  کاره  همهدرواقع قدرت و ثروت و 
و مقام باال و  اشخاصو روشن است که داوری خدا از روی ظواهر  کردن است

 . موقعيت ممتازشان در ميان مردم نيست
مَنجَاءكَ با چه حالتی؟ با . پيش تو آمده اما آن کسی که. ىیَسْعَوَأَمَا

او به آسانی . قدر ظریف است چهاین نکته ببينيد . یعنی با سَعی و تالش. یَسْعَى حالت
در مورد حضرت . در لغت یعنی دویدن« سعی»ی  واژه. نيامده استپيش تو و راحتی 

السَعْيَاسماعيل آمده است که  مَعَهُ بَّلَغَ یعنی . رسيد« سعی»به سن  چون  .فَّلَمَا
گوید که چون  ی موسی می یا درباره. تواند بدود و بکوشد سنی که کودک می

کرد و به  حرکت می 2.تَسْعَىعصایش را انداخت، آن به صورت ماری درآمد که 
های خاکی و  کوچه آن نابينا عصازنان و با شتاب از کوچه پس .جنبيد شتاب می

 جز ،دهد این چه چيزی را نشان می. تو رسانده است سنگی مکه گذشته و خود را به
درد و  های بی ای سراغ این آدم  ولی تو رفته ؟حقيقت یافتنِ طلب و جستجو و تشنگیِ

تکبر ی و اینها هم با ناز و ا ان کردهتراشی جمعش هزار خواهش و تمنا و واسطه هب
ی اینکه  ای دغدغه رهای به شنيدن پيامت داشته باشند و ذ آنکه عالقه ، بیاند آمده
 .آمده تا پيام تو را بشنودبا دشواری ولی او با پای خودش و . چيستحقيقت  بدانند
خود را به سوی مردم  رسولخداوند دو می گوید ، «یس»ی  سوره انتدای در 

بِثَالِثٍ :انطاکيه فرستاد و و را با فرستادن سومين رسول تأیيد و و آن د ،2فَعَزَزْنَا
 :گوید میمردم اعتنا نکردند و آنها را تکذیب کردند،  ،با این حال .تقویت کرد
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یَسْعَى رَجُلٌ أَقْصَىالْمَدِینَةِ ی  از دورترین نقطهگاه، مردی  و آن .وَجَاءمِنْ
 ، بهندبود حاضردر آن شهر آنها که . یعنی دورترین نقطه« اقصی». شتابان آمد شهر

 نیا از دورتری ،ی شهر ، ولی از کرانهدندکر  نمیی خدا توجه  سه رسول و نماینده
قَوْمِ :گفت میو به آنها  آمده بودشتابان و دوان دوان ، شخصی ی آن نقطه یَا

پيام خداوند را به اینها . ای قوم من، از این رسوالن پيروی کنيد 2.اتَبِعُواالْمُرْسَّلِّینَ
، اهند بر شما ریاست کنندخو نمیکه اینها . طلبند از شما مزدی نمی اند و شما رسانده

داستانش مفصل . شما هم ایمان بياورید ، پسام بدانيد که من به آنها ایمان آورده اما
توجه کنيد که . کشند را میبرند و او  به او حمله میآنکه مردم  اش است و خالصه

شود و سپس  از عمرش مؤمن می یکسی فقط ساعت. ستاآوری  چه اتفاق شگفت
فرستاده  سوی مردمی به سه رسول از سوی خداوند. یابد میخاتمه اش  زندگی

و . فقط چند دقيقه یا چند ساعت از ایمان برخوردار شود از آنها شوند تا یک نفر می
که سرانجام یک  شود محسوب می این یک موفقيت بزرگ برای آن فرستادگان خدا

برای خدا  .دی حقيقت بو که طالب و تشنه یاما یک نفر - است هنفر ایمان آورد
بماند، همان طلب و رسيدن  ثابتده سال در ایمانش  کسیزمان مهم نيست که مثالً 

 گونه با داشتن همهکسانی گاهی نکته این است که درهرحال، . آدمی مهم است
آورند، ولی کسانی بی داشتن آن امکانات و در شرایطی  رو نمی به حقيقت ،امکانات
 .ندا طالب حقيقتدشوار 
مَن :کند که او با پای خودش آمده است به همين نکته اشاره میاینجا   وَأَمَا

یَسْعَى خودش را به آنجا رسانده و خواستار  ،با سعی و تالش و کوشش .جَاءكَ
نيامده که  یعنی. ترسد حالی که از خداوند میدر . وَهُوَیَخْشَى. شنيدن پيام تو است

ست بکند و برای خود موقعيتی در جامعه دبرود معلمی  بعد یاد بگيرد و مطالبیفقط 
ترسد که عاقبتش عاقبت  او نگران است، خشيت دارد، خوف دارد؛ می. کندو پا 

هستند و دانشوران علما تنها   .إِنَمَایَخْشَىالّلَهَمِنْعِبَادِهِالْعُّلَمَاء .نباشدخوبی 
از  ،ه استفقط کسی که علم و آگاهی دارد و فهميد. دارندکه از خدا خشيت 
دیدن و دریافتن همين حقيقت نزد  ،آن نابينا را. بيمناک است دسرنوشت ابدی خو
چشم . داردکور است ولی دل و ضمير روشن . تابش کرده است پيامبر کشانده و بی

این چشم ندارد و . ارند و کورندچشم دت، برخالف کسانی که کور نيسباطنش 
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هر چه هست در دل آدمی . کار شده استآشها  توجه کنيد که این تعارض. بيناست
 اند و ریاست دارند، اعتبار دارند و مهمکه آنها . نه قضاوت مردم و است، نه بيرون او

دستش  نه نه چيزی دارد و نه کسی است و که ولی این نابينا ،اند خود را محروم کرده
 . به حقيقت رسيده است ،به جایی بند است
یَخْشَى عَنْ.وَهُوَ تَّلَهَىفَأَنتَ ی او به لهو پرداختی و مشغول  و تو درباره .هُ

 برای او ییعنی او را سبک گرفتی و شأن. اهميت و سبک یعنی کار کم« لهو». شدی
 گویند منظور از این دو آیه پيامبر نيست، دانم کسانی که می و من نمی. قایل نشدی

 شتنين مسئوليتی داچجز پيامبر چه پاسخی برای این سئوال دارند که پس چه کسی 
که خدا  بودآمدند؟ چه کسی جز پيامبر  مینزد او باید که برای شنيدن دعوت اسالم 

ی تو چنين و چنان است و به او باید توجه کنی و به آنها نباید  گوید وظيفه به او می
جز پيامبر آیه کسی دهد که منظور  این آیات دارد به روشنی نشان می توجه کنی؟

امبرش را در داوند برای ابد این انتقاد به پيخشادروان دکتر شریعتی،  به قول. نيست
 کند؛ برای اینکه ماباهلل پيش مردم بد اما نه برای اینکه او را العياذ  ،باقی گذاشتهقرآن 

. در اسالم چيستمعيار کنيم که مالک و ما حواسمان را جمع . درس بگيریم
گفتند مرحبا به تو که  می دیدند را می عبداهلل اند که پيامبر هر وقت نوشتهنویسان  سيره

چنان در چشم  این نابيناپس از این ماجرا، مقام . خدا به خاطر تو مرا مالمت کرد
 ی استگفتند او کس می. گذاشتند ی آنها به او احترام می مسلمانان باال رفت که همه

این . ه استامبرش عتاب کردبا پيبه خاطر او دوستش دارد که  به قدریا که خد
های ذهنی ما را  این قالب -دانداز عتباری ما را از اعتبار میهای ا آیات درواقع قالب

پيش خدا ارزد و صاحب مقام و ثروت است  که البد هر کس که سرش به تنش می
. ای آزاد شده بود بالل حبشی، بنده ،اذان گوی پيامبر !اعتبار دارد و گرامی است
در آن روزگار اذان معنای دیگری . چندان اهميتی نداردنگویيد که اذان گفتن که 

اذان گفتن او به این معنی بود که . مقام بلندی داشت ،گفت کسی که اذان می. داشت
یعنی مقامش . ه برای نماز جمع شویدکدهم  فرمان میاز سوی پروردگار به شما 

ی به شمار مشابه مقام فرماندهی بود و نزد مسلمانان شغل و منصب بسيار معتبر
درنگ  شنوند و بی روزی پنج بار مسلمانان میگو و دعوت او را  صدای اذان. رفت می

پيامبر سنتی داشتند و آن این بود که هر وقت از شهر . باید دعوتش را اجابت کنند
تن را به عنوان ا برای مأموریت جنگی یا مقصود دیگر، یک یرفتند، حال  بيرون می
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های  امروزه هم معمول است که در پادگان. دادند می ن خود قرارشهردار جانشي
خارج خود امروز رؤسای جمهور وقتی از کشور . گذارند ارتشی افسر جانشين می

نيا هم باشند، ارتباطشان با کشور برقرار با وسایل ارتباطی، ولو آن طرف د شوند، می
، تا رفت ون میکه از شهر بيرپيامبر  که این وسایل نبود،دوران،  است؛ ولی در آن

ی  يد، کسی را به عنوان جانشين و خليفهانجام به طول میبازگشت، که گاه تا دو هفته 
و . اطاعت کنند داد مسلمانان موظف بودند و او هر چه دستور می .کرد خود تعيين می

و این از . پيامبر دو بار بالل را به هنگام ترک مدینه جانشين خود تعيين کرد
در جنگ . طور توجه ایشان به پرورش جوانان یا همين. مبر استپيا بزرگهای  سنت

، با آنکه گماشتی سپاه اسالم به فرماندهساله را  9  جوانی اسامه، پيامبرتبوک 
با معناست و نشان از  انتخاب بسياراین . جنگاوران بسيار با سابقه در ميان سپاه بود

ی آن نظامات کهن و  همه انقالب پيامبر. اهميت دادن پيامبر به جوانان دارد
ها را الهام  و خداوند که به او این آگاهی. درهم ریخترا  جامعه  پوسيدههای  ارزش

به قول مرحوم طالقانی، خداوند چنان مراقب او . کامالً او را زیر نظر داشت ،کرد می
خوب است . آیه نازل کرد ،ی او بود که حتی به خاطر یک اخم و تغيير حالت چهره

در این  ،گویند قرآن سخن پيامبر است ز این دوستان اندیشمند عزیز ما که میبعضی ا
سر حال و تر  که توان پذیرفت که پيامبر هر وقت گونه می چه. آیات بيشتر تأمل کنند

 شد، و هر وقت که خسته و ملول دماغ و بانشاط بود، کالمش در قرآن زیبا و شيوا می
گفت و الفاظی که برای رساندن وحی  میغير شيوا و عادی سخن  ،بود و آزرده

طور کلی قصص تاریخی و داستان  به ؛ و اینکهبرد فصاحت چندانی نداشت کار می به
پيامبران در قرآن همه با زبان خود پيامبر روایت شده و متأثر از درک و فهم و 

 ی پيامبر خداوندی که حتی مراقب تغيير چهره. متغير او بوده استحاالت روحی 
که هرطور او را خودپيام  گونه ممکن است اجازه دهد که پيامبر  چه ،است خود

 تعبير کند؟ مگر ممکن بود پيامبر، در مقام خواست یا فرهنگ محيط اقتضا داشت
 ؟ای بگوید که خدا آن را نپسندیده باشد رساندن وحی، کلمه

الْأَ: گوید ی او نمی مگر درباره  بَعْضَ عَّلَّیْنَا تَقَوَلَ برخی اگر  .قَاوِیلِوَلَوْ
بِالّْیَمِّینِاد، د سخنان را به ما نسبت می خود چنگ قدرت  او را در  .لَأَخَّذْنَامِنْهُ
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توان گفت  می  گونه با وجود این آیات، چه! بریدیم را میگرفتيم و رگ گردنش  می
 که الفاظ قرآن به پيامبر وحی نشده و آیات قرآنی همه عبارات خود پيامبر است؟

آید  برمیجویی از پيامبر  در مقام دلدرواقع خداوند اینجا  در .اإِنَهَاتَّذّْكِرَةٌّكَّلَ
. آورند نباش که اینها ایمان نمیاین ران گن تو گوید کند و می خطاب تغيير می و

« تذکره». تذکره است فقطاین قرآن . ایمان آوردن یا نياوردنشان با خودشان است
درست نفهميم ، چون خارج از آن این مطلب را د ما امروز شای. یعنی بيدار باش

یک ميلياردو چهارصد ميليون مسلمان در دنيا که امروز . محيط و زمان هستيم
ها، با آن تعداد  برای ما مشکل است که بفهميم آن موقع مسلمان کنند، زندگی می

قليل، تا چه حد نگران و مضطرب بودند که سرنوشتشان چه خواهد شد و سرانجام 
کرد و  پيامبر دایم تالش می. خواهد انجاميدین نهضت با این یاران معدودش به کجا ا

شده و  به پيامبر وحی میکلماتی . نگران بود که آیا تالشش ثمری خواهد داشت یا نه
 روشن است که پيامبر نگران بوده .و بس همين. گفته او هم آن کلمات را به مردم می

همين کلمات او گفتن و ابالغ آیا واقعاً با  ؟یا نه بخشد یماند و اثر م که آیا اینها می
ها و آن نظام کامالً  ها و ابوسفيان توان حریف ابوجهل مگر می ؟یا نه موفق خواهد شد

این  پس، کیمردم تکان خواهند خورد؟  پس، کیمستقر در جامعه شد؟ جا افتاده و 
ب و مخالفت، این کلمات های تکذی ؟ در برابر این طوفانبخشيدخواهد  اثرسخنان 

این موج بزرگ . پنداری چنين نيست که می ،ّكَّلَااو را به کجا خواهد رساند؟ 
.ّكَّلَاإِنَهَاتَّذّْكِرَةٌ. بيداری است که برخاسته است

ذَّكَرَهُ شَاء از آن پند خواهد گرفت و بيدار خواهد  می کههر کس  .فَمَن
تا به هر صورتی شده مردم ایمان  تالش کنیکه نيستی  آن تو مسئول. خواهد شد

فَمَنشَاء .خواهد کرداین تذکر راه خود را باز . این فکرها نباش بهاصالً . بياورند
خواهی  تو می ولیخواهند  نمیاین را و آنها . گيرد هر که بخواهد پند می .ذَّكَرَهُ

أُ که قرآن بارها گفته. راه بکشانی این آنها را به نها ت 2.وْلُواالْأَلْبَابِإِنَمَایَتَّذَّكَرُ
مرزهایی  و اولوا االلباب یعنی آنهایی که حریم دارند. می گيرندپندخرد  انصاحب

فقط  وجودش آن که. نهفته استمغزی ی وجودشان  اند؛ درون پوسته لیبرای خود قا
صاحب . برای او اصالً مهم نيست که حد و حدودی را رعایت کند ،پوسته است
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نظامات و حدود و شایست  هاگر کسی ب. دکن نظاماتی زندگی میدر چهارچوب  خرد
 . شود، دليلی ندارد که بخواهد بيدار نيست قایلو ناشایست و حالل و حرام 

خدا به اما  ،گفتيم که پيامبر ترس داشت که وحی و دعوت او مبادا از ميان برود
فِيصُحُفٍ :ن رفتنی نيست، چون آنهاايمدهد که این سخنان از  او دلداری می

 «صحيفه»جمع  «صُحُف». در صفحات یا دفترهایی است گرامی داشته شده .مُكَرَمَةٍ
اند که منظور  کسانی گفته .است و صحيفه یعنی کاغذ و نامه و برگ و صفحه

ولی در آن زمان کاغذ وجود نداشت و کمتر کسی هم سواد . صفحات کاغذ است
روی پوست حيوانات یا  ،شد نوشته میدر آن محيط، معموالً اگر چيزی  .داشت

در آن روزگار فرهنگ . دش نوشته میاستخوان یا برگ درختان و چوب و امثال اینها 
درواقع در صفحات  ،شد وحيی که به پيامبر نازل می. و کالم حامل آن شفاهی بود

منظور حتماً ورق کاغذ  ،بنابراین از صحيفه یا صفحه. بست ها نقش می ذهن انسان
های  ها و دانسته ها صفحه که تمام خاطره هم دفتری است با ميليونانسان مغز . نيست

گرفت  متوان آیه را به معنی اخبار از آینده ه البته می. شود در آن ثبت و ضبط می او
مُكَرَمَةٍهمچنين، . که این سخنان به زودی در دفاتری ثبت خواهد شد ، یا صُحُفٍ

کرامت هم تأویل  صاحب یها ا و دله به اندیشه توان می را های گرامی داشته صفحه
ولی . این صفحات صفحات کتاب وجود انسان است مراد از کرد و گفت که

وان گرامی شمرد و صفت ت درهرحال، این روشن است که صفحات کاغذ را نمی
  .به آن نسبت داد «مکرّم»

مُطَهَرَةٍ های عادی و بسيار  انسان صحفی بسيار باالتر از درک و فهم .مَرْفُوعَةٍ
به آنها  مردم های محدود و اوهام و خياالت ها حقایقی نيست که ذهن یعنی این. پاک

یعنی . و پاک. قدر است مرتبه و عالی واالاین مطالب بسيار . دسترسی داشته باشد
 بسيارها، به نام اسالم  که در طول قرننکنيم  فراموش. وجه آلوده نشده است هيچ به

اميه  از بنی .اند بر مردم حکومت کرده اند و خرافات پراکنده اند و باطل زده ایه حرف
 عباس بگيرید تا امپراطوران عثمانی، زیر لوای اسالم و دین هر چه خواستند و بنی

ی  نتوانستند چهره ،مفاسدآن  ی کردند و دست به هر فسادی زدند، اما با همه گفتند و
در همين زمان ما که این همه ترور و اعمال . هندداسالم را مخدوش و مشوه جلوه 

هایی که از  گيرد و این همه اَنگ آميز و وحشيانه به نام اسالم صورت می خشونت
زنند و این همه فيلم که هر روز بر ضد اسالم ساخته  چپ و راست به اسالم می
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ک آسمانی ببينيد آیا گردی بر دامن این دین پا ،شود، با این انبوه تبليغات سوء می
واقعاً تکان دهنده . شود هایی به آن می نشسته است؟ در این یوتيوب ببينيد چه حمله

بياالیند، همچنان  خود وجود هآن را ب که کنند اما هر قدر که تالش می. است
مُطَهَرَةٍ و  االو مطهر است؛ همچنان مقامش ب پاکاین پيام همچنان  .مَرْفُوعَةٍ

 این آب اند هزاروچهارصد سال است که خواسته  .هُلَحَافِظُونَإِنَالَ :واالست چون
ها و فضایح وجودشان تيره و  با رسوبات و پليدی ،جوشد را که از سرچشمه می زالل

نخورده و زالل و پاکيزه در اختيار  همچنان ناب و دستباز عفن کنند، اما 
 . برند هاست و از آن بهره می انسان

ولی با . ه بود که سرانجام کار این آیين تازه چه خواهد شدباری، پيامبر در اندیش
حافظان قرآن و کسانی که وحی الهی را در  شمارپيشرفت تدریجی اسالم و افزایش 

ين کرد که این کالم ایزدی ماندگار و اساس یقاند،  کرده صفحات ذهنشان ثبت می
امبر، در زمان خلفای چنان که دیدیم پس از پي. دشای با آن نهاده خواهد  عالم تازه

های جهان به فرا گرفتن آن روی  دوم و سوم، قرآن مکتوب شد و اقوام و ملت
 . آوردند

این نکته بسيار در خور تأمل است که در زمانی که تعداد باسوادان، نه تنها در شبه 
جواب . گونه منتشر شد ی عربستان، بلکه در سراسر جهان اندک بود، قرآن چه جزیره

های مؤمنان آن را در  ها ثبت شد و جان که قرآن نخست در صحف دلاین است 
و . فته از همان صحف استراین کتاب برگ ینجهان پراکنده کرد و صفحات کاغذ

گذرد، کتاب آن  اکنون پس از پانزده قرن که از انقالب بزرگ اسالم می
. شده استترین کتاب دنياست و از هيچ کتابی در دنيا مانند آن استقبال ن پرفروش

است، هيچ کتابی هم در سراسر جهان « خواندنی»یعنی « قرآن»همچنان که اسم آن 
برای قرآن کتابی است . این اندازه چاپ و منتشر نشده و خواننده نداشته است

ها  ما مسلمان. یعنی وظيفه دینی و شرعی مسلمانان است که آن را بخوانند خواندن؛
اشاره  .فِيصُحُفٍمُكَرَمَةٍ پس، .قرائت کنيم دست کم در هر نمازمان باید آن را

و بلند و پاکيزه و این حقایق کریم  و های کریمی خواهند آمد انساندارد به اینکه 
 . ی خود حفظ خواهند کرد ارجمند را در لوح سينه
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خداوند هم سفيرانی  پس،. در دست سفيرانی استاین کتاب . بِأَیْدِيسَفَرَةٍ
سفيران خداوند این . ت و رؤسای دولت نيستند که سفير دارندتنها حکوم و دارد

از علما و مفسران قرآن گرفته تا خُطبا و . حقایق را به همه جای عالم خواهند برد
ی کسانی که به این کتاب روی خواهند  حق و همهه واعظان ب و تعليم دهندگان

 خودِ .الم خواهند بردی ع و آن را به همه حقایق آن را باز نمون خواهند کرد ،آورد
. دن استکراست که یکی از معانی آن گشودن و باز « سَفر»ی سفير،  ی کلمه ریشه

گاه که گشوده شود و رخ  سوگند به صبح آن  .وَالصُبْحِإِذَاأَسْفَرَ: در قرآن آمده
هم « سَفَر». شود ی صبح آشکار می رود و چهره ی شب کنار می گویی پرده. نماید

رون ياز مسکنش، که چهاردیواری بسته و محدودی است، ب آدم هوقتی است ک
، که به معنی هم را« تفسير»ی  کلمه .می شود جایی باز و گشودهبه  آید و راهیِ می

شرح و بازنمایی و پرده برگرفتن از معنی پنهانی و باطنی است، کسانی از همين 
 .اند دانسته« سفر»ی  ریشه

این . نی آشکار خواهد شد و پنهان نخواهد ماندست سفيراحقایق کالم الهی به د
 -حقایق، به دست بازگشایندگان آن، به خواهندگان و آگاهان جهان خواهد رسيد

بَرَرَةٍ: بازگشایندگانی بزرگوار و نيکوکار های کریم و  انسان یعنی« کِرام» .ّكِرَامٍ
 ،کاری استبه معنی نيکو« بِرّ»هم جمع « برره». «صحف مکرّمه»ت و مکرمصاحبان 

دشان به دست خواهند آورد و خود به وجوی  آن آگاهی را از صحف مکرّمهیعنی 
را « برره امٍرَکِ»و « سفره»و « مکرّمه»بعضی مفسران صفات . این حقایق خواهند رسيد
اما فرشتگان که . ها ربطی ندارد که به ما انساناند  و گفتهاند  متعلق به فرشتگان دانسته

به گمان ما، . تا حقایق قرآنی را به او برسانند آیند سان نمیاز خارج وجود ان
تر این است که اینها را در اصل اوصاف قرآن بدانيم که اگر کسی با قرآن  درست

به آنها متصف خواهد  ،جود و خُلق خود را قرآنی کندومأنوس و محشور شود و 
دهندگان و حامالن طورکلی تعليم  توان به را می« سفيران»درهرحال، مراد از . شد

 . دانست یحقایق قرآن
أَّكْفَرَهُ مَا الْإِنسَانُ این جمله ! چه کافر و ناسپاس است مرده باد آدمی،. قُتِلَ

شاید تعجب کنيد از این که خدا بر ضد انسان . شعار یا شعاروار است ظاهراً نوعی
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ه وجود شعار نيست، بلکه اعالم حقيقتی مربوط ب در حقيقت اما این. شعار بدهد
هایی است که حقيقت را  هم نيست، بلکه انسان مطلق انسان و منظور. آدمی است

و چه پوشاندن و نادیده گرفتنی بدتر از اینکه . یعنی پوشاندن حقيقت« کُفر». بينند نمی
یعنی در واقع  قُتِلَپس، . آدم حقيقتی تزکيه کننده و بيدار کننده را نادیده بگيرد

د و استعدادهای روح و جانش را تباه رسان را به هالکت می با این کفر خودانسان 
جان هر  آسان است کهخدا بر که  ،کافر باشدن اگر منظور کشت ،نه وگر. کند می

این بيان در واقع . اوست بگيرد پيامبران کلی هر کس را که مخالف طور کافر و به
لزاماً کشتن نيست، ا« قَتل»در زبان عربی، . ی عمل آدمی است اعالم یک نوع نتيجه
یعنی تندی « قَتلُ الخَمر»مثالً . خنثی کردن استاز اثر انداختن و بلکه گاهی به معنی 

. الکلی را گرفتن و خنثی کردن آن و از تأثير شدید آن کاستن اتو تيزی مشروب
 . کند روح می خاصيت و بی تأثير و بی بنابراین، انسان با انکار این حقایق خود را بی

است که این اندازه خود را از چه آفریده شده  انسان مگر. يِشَيْءٍخَّلَقَهُمِنْأَ
مِنشود؟  داند؟ مگر آفرینشش از چيست که منکر خدا و هدایت او می برتر می

فَقَدَرَهُ خَّلَقَهُ از  انسان. را اندازه نهادای آفرید و آن  او را از نطفه خداوند. نُطْفَةٍ
همان تک یاخته، که از معجزات خلقت است، . ده استیک سلول اوليه ساخته ش

انسان دارای . می کندکند به تکثير و به صورت تصاعد هندسی افزایش پيدا شروع می
هر . اند های باریکی به مرکزسلول متصل کروموزوم است که هر کدام با رشته 46

ا به نسل اند، که صفات و حاالت ما ر ها دارای چندین هزار ژن کدام این کروموزم
صورت ظاهر . هر ژنی هم متشکل از حدود یک ميليون اتم است. کنند بعد منتقل می

ای  العاده پيچيده ی چنين نظام فوق فيزیکی و حاالت روحی و نفسانی ما ثمره شکلو 
آور در تن آدمی به  خوب، کار این ميلياردها اتم و ژن با این هماهنگی شگفت. است

های مختلف کبد و  ها سلول ایت از کجاست که اتمهدایت چه کسی است؟ این هد
ند؟ این ساز میها عضو دیگر را  کليه و قلب و مغز و دست و پا و ناخن و مو و ده

ما . گذاریم کيست؟ اما ما دایم داریم روی این سيستم پيچيده تأثير میسوی فرمان از 
در . کنيم می و متحولش آوریم پدید میافعالمان این سيستم را  و با تمام حرکات

. ماند رود و همه باقی می و اینها از بين نمی. آوریم وجود می های خودمان تغيير به ژن
 .مانند سازند که برای ابد باقی می هایی می ژن  ی اوليه آن نطفه
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یَسَرَهُ السَبِّیلَ های هر اندام  سلول. ساختراه را برایش آسان  سپس .ثُّمَ
. و از چه راهی بروند تا آن عضو مخصوص شکل بگيرد دانستند که چه باید بکنند می

 ،که آفریده شده هر اندامیبه اند و  به بيان دیگر، آفرینش و هدایت همراه هم
راه را برای هر عضوی هموار ساخت تا در این . کارکرد آن نيز آموخته شده است

 .آفرینش شگفت هر جزء بداند که چه باید بکند
سخن از مرگ آدمی است . و در گور کرد داو را ميرانسپس  .رَهُثُّمَأَمَاتَهُفَأَقْبَ

گوید مرگ  که قرآن می درحالی. معدوم شدن اوستنيست و کنيم  که ما خيال می
وَالْحَّیَاةَ: های خداست یکی از آفریده الْمَوْتَ مرگ مخلوق ،   الَّذِيخَّلَقَ

ی دیگر  ای به نشئه مرگ انتقال از نشئه. ن نيستنابود شدو نيستی و عدم و  است
چنان که  ،ماند حرکت در پيله می که مدتی بی است؛ مانند مرگ کرم ابریشم در پيله،

گيرد و به صورت پروانه از پيله  ولی بار دیگر حيات از سر می. گویی مرده است
و سپس در تحولی باور . ای است انسان هم در قبر خود در حالت نهفته. آید بيرون می

بنابراین، . گذارد ی حيات می ه عرصهب از نو پا بدل وجود و شخصيت،نکردنی و با ت
قبر یعنی پوشش . سپارند منظور از قبر گوری نيست که مرده را در آن به خاک می

شوند یا  و گرنه بسياری کسان در آب غرق می. یافتن و به حالت کمون درآمدن
 . ندارند شوند و اصالً قبر ی حيوانات می شوند یا طعمه سوزانده می

شَاءأَنشَرَهُ إِذَا انگيزد و  گاه که مشيت خدا تعلق بگيرد، او را برمی آن. ثُّمَ
شود و در شرایطی خاص که مهيا  مثل دانه که در خاک دفن می.  گرداند زنده می

 : به قول موالنا. آورد شد، سر از خاک بيرون می
   سترُکدام دانه فرو رفت در زمين که نَ»

 «ی انسانت این گمان باشد چرا به دانه
يم، ولی متوانيم بفه این حقيقت را می ایم، امروز که ما از ژن آگاهی پيدا کرده

یعنی  أَنشَرَهُ. که به آن علم داشته باشند آن  بی ،درگذشته به آن ایمان داشتند
آوریم و  کنيم و از بسته بودن بيرونش می بازش می ،و به بيان دیگر. کنيم منتشرش می

 .کنيم ش میدارپدی

                                                           
 .  2( / 68)ملک.  
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مَاأَمَرَهُ یَقْضِ فرمان داده آدمی آنچه را به آن چنين نيست که نه،  .ّكَّلَالَمَا
آنچه را  ،مَاأَمَرَهُده و انجام نداده است، ناریعنی نگذیَقْضِ. به جا آورده باشد شده

 ،هبخشيد انسانبه آیا از این همه استعداد که خداوند . که خدا به آن فرمان داده است
 از ای مانند اینشتين فقط گویند نابغه پيدا کرده است؟ می او پرورشچه مقدارش در 

مغز ما در مثل مانند کامپيوتر فوق مدرنی . است کرده میاستفاده چهار درصد مغزش 
کنيم و آن همه  است که ما از آن فقط در حد ماشين حساب یا چرتکه استفاده می

است  ینهایت ی سير به سوی بی انسانی صاحب قوه هر. ایم امکاناتش را معطل گذاشته
خدا از روح خود در ما دميده و بنابراین . که خدا در وجودش به ودیعه نهاده است

« امر»این . نهایت برود تواند به سوی بی می. استخدایی گونه شدن  ی آمادهانسان 
در ما یعنی  رف وجود هر استعدادیصِ. خداست، اما نه اینکه با لفظ امر کرده باشد

دادند، یعنی کاری را به دست کسی ابزاری اگر . بردن از آن  امر و فرمان خدا به بهره
اما انسان تا چه حد توانسته آنچه را . توان انجام داد خواهند که با آن ابزار می از او می

ی قدسی  ما آن دانه ؟بالقوه در درون دارد به فعليت درآورد و به تحقق برساند
ایم پرورش دهيم و به نهالی بارور و بالنده تبدیل  را تا چه ميزان توانستهوجودمان 

 . سخن در این است ؟کنيم
إِلَىطَعَامِهِ الْإِنسَانُ کند که از کجا  نمیاگر آدمی به خود نگاه . فَّلّْیَنظُرِ

ی رستاخيز، گفتيم که قرآن دو  در بحث پيش درباره. بنگردآمده، به قوای نباتات 
در قرآن . یکی برهان ژنتيک و دوم برهان بهار. رباره آن اقامه کرده استاستدالل د

را به خودش توجه داده است؛ به پدید آمدن او از نطفه و نزدیک به چهل آیه انسان 
دوم نگریستن از . ترین شکل تبيين رستاخيز است ترین و ساده این عالی. عَلَقه و مضغه

فَّلّْیَنظُرِ: نهایت اشکال گياهی بنگر بی بهبه دانه نگاه کن؛ . منظر طبيعت است
گونه و از کجا آمده  خوری بيندیش که چه این غذایی که می. الْإِنسَانُإِلَىطَعَامِهِ

 .است
یعنی  أَنَادر این ضمير . ایم يم که باران را فرو ریختههست ما .صَبَبْنَاالْمَاءصَبًاانا

یعنی به شدت « صَبّ». مان خدا درکارندی قوانين و نظامات طبيعی که به فر مجموعه
 ،کند آبياری می راآن  در سراسر زمين که هر ساله  ها تُن باران ميليوناین . فرو ریختن

 .از فرو ریختن یایم، آن هم به صورت خاص راندهما با
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شَقًا شَقَقْنَاالْأَرْضَ شقه شدن . بارش ساختيمزمين را پذیرای آن  ،سپس .ثُّمَ
شکافتن  يتقابلاگر سطح زمين صيقلی بود و . ردن و شکافته شدنیعنی ترک خو

توانست در درون خود این همه  خاک میچگونه رفت؟  ها کجا می ، این آبداشتن
ی ماه  اگر فرض کنيد زمين مثل کره. آب را ذخيره کند و با آنها گياهان را بپروراند

یا  ،ماند در جایی باقی نمی ها یا اصالً بود، یا سطحش پوشيده از خاکستر بود، این آب
ای است که  ی زمين به گونه اما پوسته. رفت شد و به خورد زمين می جذب زمين می

ترک . پذیرد ين هم گيرنده است و میزم باراند، اگر آسمان فاعل است و می
 .گيرد خورد و دانه و آب را می می

این همه حبوبات که غذای . دیمها رویان دانه( زمين)و در آن . فَأَنبَتْنَافِّیهَاحَبًا
درصد  96ی گندم که تا  ترین آنها دانه ترین و کامل و مهم. کند بشر را تأمين می

همين نان خالی بخش اعظم   یعنی. کند های ممکن را در بدن توليد می پروتئين
 .کند نيازهای بدن انسان را تأمين می

کند و آن  ذکر می یا دارند نمونه های کوتاه بوتهگياهانی که  از. و انگور. وَعِنَبًا
های  آنجلس تا نزدیکی اید که از لس دیده( امریکا)شما حتماً در اینجا . انگور است

به طول چند هزار کيلومتر، هزاران نوع از محصوالت گياهی کوتاه  ای نطقهسياتل، م
که در هيچ جای دنيا به این وسعت شما  ای گسترهیعنی در . آید بوته به عمل می

های نباتی و  این همه محصوالت کشاورزی و انواع سبزیجات و دانه. بينيد نمی
سبزی، که یعنی  «ضبقَ». وَعِنَبًاوَقَضْبًا. بخشد زمين به انسان می راای،  گياهان بوته

هاست تا  مراد انواع سبزیجات است، از مراتع گرفته که خوراک چارپایان و دام
درخت  و وَزَیْتُونًا. ند، از خوراکی و داروییرسا نباتاتی که انسان به مصرف می

. وَنَخّْلًا: کند و بلندتر از آن ار یاد میو و البته نمونه. که گياه باالتری است. زیتون
غُّلْبًا:و بعد صورت مجموعی آنها. درخت خرما های پر  و بوستان .وَحَدَائِقَ

. معنی باغ استبه « حدیقه»هم جمع « حدائق». ه و پریعنی انبو «غُلب» .درخت
حدایق . استمحصور و تر و تازه شود، چون  ی همين گفته میای چشم هم بر«حدقه»

و  ،در آن استها  هم انواع ميوه. وَفَاّكِهَةًوَأَبًا. هایی پر آب با انبوه درختان یعنی باغ
در های آنهاست؟ این تحقيقات  آیا اینها غير از ژن اما. ها و مراتع هم انواع سبزی

های  آورند و این همه ميوه می پدیدو این همه تغيير و تحوالتی که در گياهان  ژنتيک
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دهند، آیا این مگر  و اندازه طعم آنها را تغيير می آورند رنگارنگ که به حاصل می
ها و امکاناتشان را چه  هاست؟ بسيار خوب، این ژن جز بهره بردن از امکانات ژن

های گياهان و حيوانات  ا را چه کسی در ژنکسی پدید آورده؟ این انواع استعداده
خورید  هایی که می این خوراکی. بيندیشيد خورید می در آنچهگوید  نهاده است؟ می
 .به غفلت نخورید

وَلِأَنْعَامِكُّمْ لَكُّمْ هایی است برای شما و هم  یرخورداری اینها ب همه و .مَتَاعًا
چون نفع چهارپایان هم باز به بشر  .اند در آمدهخدمت شما  بهچهارپایانی که برای 
ها سال طول کشيد تا  ميليون. امندی اندک و موقت و گذر یعنی بهره« متاع». رسد می

این ميان در . دشخواهد وارد دوران دیگری به زمين قابل زیست شد و به زودی هم 
 . فرصت محدودی است برای زیست آدمی

الصَاخَةُ یعنی صدای « صاخّه». نگ عظيم بيایدپس، چون آن با. فَإِذَاجَاءتِ
یا به اصطالح ما بنگ،  آن بيگ نگ عظيم،یعنی آن با. بی که گوش را کر کندمهي
همانند آن در  جهان و انفجارلحظه پيدایش ی  صدای کر کنندهآن . «مهبانگ»

 .جهانی پایان  لحظه
آدمی روزی که  .حِبَتِهِوَبَنِّیهِوَصَا.وَأُمِهِوَأَبِّیهِ.یَوْمَیَفِرُالْمَرْءُمِنْأَخِّیهِ

اینکه برادر را مستقالً و مقدم . گریزد از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش می
در روزگار نزول قرآن ها  ترین روابط ميان انسان آورده از این است که نزدیک

. شدو به نظر می رسد این ترتيب متناسب با همان روزگار با است بوده روابط برادری
خطر قرار  معرضاید که حتی انسان بالغ هم وقتی در  تجربه کرده .بعد مادرش .وَأُمِهِ
ترین حافظ و حامی هميشگی خود، را به  اختيار  مادر، یعنی بزرگ گيرد اغلب بی می

 ،همسرش ،وَصَاحِبَتِهِ .و بعد پدرش .وَأَبِّیهِ. بردبخواهد به او پناه  آورد و می یاد می
واقعه آن چنان عظيم است که یکباره انسان از این تعلقات کنده . فرزندانش و. وَبَنِّیهِ
 .برد شود و همه را از یاد می می

یُغْنِّیهِ شَأْنٌ یَوْمَئِّذٍ مِنْهُّمْ امْرِئٍ موقعيتی  وشأنی هر کس در آن روز . لِكُلِ
عظمت واقعه به حدی است که ذهن یعنی  .کند مشغولش میبه خود دارد که همان 

 . تواند به دیگری بپردازد که نمی کند ر کس را چنان به خود مشغول میه
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منظور از . تابان و درخشان است هایی در آن روز چهره. وُجُوهٌیَوْمَئِّذٍمُسْفِرَةٌ
نمایانگر حالت درونی  چهرهاما چون . نيست چهره، تنها «وجوه» ، و جمع آن«وجه»

در  ، که«سفير»ی  هم، با همان کلمه« مُسفره». آن را ذکر کرده است ،است آدمی
معنی   سورهآن در . هم ریشه است  أَسْفَرَی  جملهبا بحثش گذشت و  «مدثر»ی  سوره

 و به معنی شکفته شده و در اینجا هم باز شدن و روشن شدن صبح را شاهد آوردیم
داللت بر حاالت درونی کسانی در آن  کهاین تشبيهی است . استآمده باز و روشن 

آن چهره، همچون گلی که شکفته شده است است خندان  ضَاحِكَةٌ. کند وز میر
. آن چهره شادمان است. است« بَشر»از مصدر باب استفعال در  «مستبشره». مُسْتَبْشِرَةٌ

آدم وقتی منتظر رسيدن خبر خوشی . منتظر بشارتی است. از چيزی خوشحال است
 .اند نی چنيندر آن روز کسا. خندد است خوشحال است و می

عَّلَّیْهَاغَبَرَةٌ یَوْمَئِّذٍ غبار . عَّلَّیْهَاغَبَرَةٌ ،هم در آن روز هایی روی و. وَوُجُوهٌ
فضای دل . دگرد شود فضا تيره و تار می د میوقتی که غبار بلن. بر آنها نشسته است

 .استتيره و تار و کدر  نيز در آن روزاینها 
یا غذای گوشت سوخته در زبان عربی به . دود غليظیعنی  «ةقتر». تَرْهَقُهَاقَتَرَةٌ

 .گویند می« ةقتر» باشد هر چيزی که سوخته شده و از بين رفتهبه طورکلی  سوخته و به
 .رفته است به هدرگویی اینان استعدادهایشان سوخته و 
الْفَجَرَةُ الْكَفَرَةُ . اند این کسان همان کافران گناه پيشه و بدعمل. أُوْلَئِکَهُّمُ

. است ام، پوشاندن، ندیده گرفتن، به حساب نياوردن ، چنان که بارها گفته«کُفر»
که خداوند انسان را . است« متقی»است که مفهوم مقابل « فاجِر»هم جمع « فَجَرَه»

سَوَاهَا: فجور و تقوا : آفرید دو چيز را به او الهام کرد وَمَا وَنَفْسٍ فَأَلْهَمَهَا.
وَتَقْوَ پيش از این . و باز داشتن کنترل کردن خود را یعنی «تقوا» 2.اهَافُجُورَهَا

ایم و یادآور شدیم که در تمام مشتقات و  سخن گفتهمشروحاً ی تقوا  درباره
نوعی باز داشتن نهفته است؛ تقوا یعنی گارد داشتن در برابر ،  کلمههای این  صيغه

متقی  .ای نفسانی و شيطانیه شرور و معاصی و آمادگی مقابله با تهاجمات و وسوسه
و . گناهکند از خطر شر و شيطان و  دارد و حفظ می کسی است که خودش را نگه می

ی  ریشه. شکند فاجر کسی است که پروا ندارد و هر مرز و بند و حد و حریمی را می

                                                           
 . 7و  8( /  9)شمس. 2       . 34( / 84)مدثر.  



 

 

 

 
 

 در سایه قرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28

حریم  ،فاجر یا اهل فجور. به معنی شکافتن و در نوردیدن است« فَجر»کلمه  ،«فاجر»
. های غبار گرفته دارند و در آن روز، فاجران چهره. کند میو پایمال تک الهی را ه
ها و آتش جنگ و فتنه به پا   ندزندگی دنيایی و دل مردم را سوزان شان دررفتارهای
ی  و طبيعتاً سرنوشتشان هم چيزی جز نتيجه. وجودشان را سوزانده است ،ها کردن

های ما پدید آمده  ها و سلول همين ژن کردم، وجود ما از اشاره. عملشان نخواهد بود
مان  و ما دایم با اعمال خود در حال تغيير دادن و ساختن این ذرات درونی. است
آنها را بيدار و « تزکيه»و » ذکر»اختيار این ذرات را خدا به ما داده است که با . هستيم

را در برابر  توانند خودشان ها می  ها و ميکروب مثل باکتری موجوداتی. بارور کنيم
توانایی آن  ،رداین موجودات بسيار خُ. ها مصون کنند بيوتيک آنتی مثل دشمنانشان،

مقاومت ایجاد  در خود کند را دارند که در برابر چيزی که حيات آنها را تهدید می
توانند خودشان را در برابر داروهایی  میکوچک های درون این موجودات  ژن .کنند

ها در برابر  ها و آفت ند؛ ميکربسازشود مقاوم  می که بر ضد آنها توليد
کنند و حيات  می توليدپادزهر  ،گيرد  هایی که به دست انسان صورت می سمپاشی

گونه باید  طور باید خود را مقاوم کنيم؟ ما چه ها چه ما انسان ،کنند خود را حفظ می
يقی ماست، خود حق حياتترین تهدید برای  در برابر شيطان و لشکریانش، که بزرگ

که   سازیم و از مهالکیناپذیر  خود را در برابر او آسيبیم؟ چرا ما نباید سازرا مقاوم 
 داریم؟ دهد خود را در امان نگه بر سر راه ما قرار می

رویم و  ایم و به کجا می دهد که بدانيم از کجا آمدهی ما توفيق  به همه خداوند 
گره بر م، ما هم مراقب حتی یک نگاه و یک اگر اینها را فهميدی. چه باید بکنيم

خود با دوست و  هی هر روزئی هاپروا چه رسد به بیتا پيشانی خود خواهيم بود، 
 صدق اهلل العلی العظيم. دشمن و بيگانه و آشنا

 


