
 
 
 
 
 
 
 

 ( 78)نبأ ي هتفسير سور

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

زمانی که  .ستا ،قرآن ءیعنی آخرین جز ،ام اولين سوره از جزء سی «نبأ» ی سوره
های  کتاب ءگفتند، جز می« عَمَ جزو»ام قرآن، که به آن  رفتيم، جزء سی ما مدرسه می

. شود می شروع عَّمَی  مهکه با کل نی قرآنپایا ءیعنی جز« عمّ جزو». بودما درسی 
. عَّمَ يَتَسَاءلُونَ .یعنی آنچه« ما»یعنی از، و « عَن». ست« ما»و « عَن»مخفّف « عَمَ»

فعل مضارع است و اشاره دارد به اینکه این  يَتَسَاءلُونَپرسند؟  یعنی از چه می
کنند؟ این چيست که درک و فهمش برایشان  چيست که دایم از آن سئوال می

 :پرسند مدام می. تمشکل اس
 و« نبیّ» ی واژه. یعنی خبر، خبر مهم «نبأ». آن خبر عظيم از .عَنِ الّنَبَإِ الْعَظِيّمِ 

. یافته استی که خبر و آگاهی یعنی کس« نبی». است« نَبَأ»ی  هم از همين ریشه« انبياء»
در  فِيهِ آن خبری که آنها یعنی. موصول است «الذی» .الَذِي هُّمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

 .با هم اختالف دارند مُخْتَلِفُونَ ،آن موضوع ی بارهآن، در
کسانی آن . ی مطلبی است که مردم در آن اختالف دارند پس، آغاز سوره درباره

سئوال  خبر عظيمی استکه ی آن  و درباره. دانند، برایشان مجهول است را نمی
ون برایمان روشن است، همه ی زندگی، چ ی مسائل پيش پا افتاده ما درباره .دارند

اختالفی نداریم؛ ولی حتی در مورد ی آنها  دربارهتجربيات یکسانی داریم و تقریباً 
که در مسائلی حال بنگرید که . آید ها اختالف پيش می همين مسائل هم خيلی وقت

نداریم و  هم ارتباطی ندارد و علمش را جهانمربوط به دنيای دیگر است و به این 
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به بحث پرداخت و این مسائل چه  آینده تحقق پيدا کند تا چه اندازه باید بناست در
 .مناقشه برانگيز و اختالفی باشد تواند قدر می

 .اند آوردهی جهان آخرت  دربارهخبری است که پيامبران  مسائل این یکی از 
علمی نيست که کسی بخواهد در آن تحقيق آزمایشگاهی و  از مسائلمسئله آخرت 

پس، . هایی است که در طبيعت موجود است علم امروز ناظر به پدیده. کندتجربی 
شناخت علمی  توانيم  نمینسبت به آن  ،چيزی که هنوز واقع نشده و موجود نيست

موضوع معاد و آخرت موضوعی به اصطالح ماوراء فيزیک و . داشته باشيم
توان  ر علمی نمیرا هم با ابزا خدا. طور ی خدا هم همين مسئله. متافيزیکی است

البته بحث . ها و آیات اوست یگانه راه شناخت خداوند شناخت آثار و نشانه. شناخت
شود از طریق آن به وجود خداوند و نبوت و معاد پی  دیگری است و می طلبعقلی م

ی جنين و تکامل تدریجی آن و رشد دست و پا در  اش اینکه با مطالعه یک نمونه. برد
خورد، پس، باید  که این اعضا چون به درد زندگی در رحم نمیم گيری می، نتيجه آن

ی بعدی آنکه این جنين  و نتيجه. در خارج از رحم شکل گرفته باشد برای زندگیِ
آخرت و . روزی از رحم خارج خواهد شد و به دنيای دیگری قدم خواهد گذاشت

تغيير و تحوالتی  یق مشاهده و تأمل عقلی دررقيامت را هم به همين طریق، یعنی از ط
 .پی برد آن توان به وجود که انسان در دنيا دستخوش آن است، می

 چنين نيست، طور این یعنی كَلَا .سَيَعْلَمُونَ كَلَا :گوید می مقدمه، این از بعد

و کنند  پندارند و اختالف می چنين نيست که می خواهند دانست کهزودی  به. نيست
زودی همه خواهند  به بلکه. نمایند مییگر تردید د کنند و گروهی گروهی انکار می

 . دانست
زودی خواهند  پندارند و به باز هم چنان نيست که می .ثُّمَ كَلَا سَيَعْلَمُونَ

ما در زبان فارسی هم نظير این . و این جمله برای تأکيد تکرار شده است. دانست
. «نخير، این خبرها نيست»یا . «از این خبرها نيست»گویيم  مثالً می .عبارت را داریم

گوید و برای تأکيد بر  می ؛ی بيانی به کار رفته است اینجا هم مشابه همان جمله
 . کند که به زودی این امر برایشان روشن خواهد شد اش تکرار می اهميت گفته

را آخرت هایی از وجود  کند نشانه ی شانزدهم شروع می حال، از این آیه تا آیه
نگاه کنيد به  ،خواهيد بفهميد که آخرت آمدنی است یا نه عنی اگر میی. ارائه کردن
به پس، . و آثاری که در همين دنيا بر وجود دنيای دیگر داللت دارد ها این نشانه
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، فقط پردازدعرفانی ب های بحثبه کند، یا مطرح  جای اینکه بحث فلسفی و کالمی 
آنها پی به  خاکی تا از ی  کره در همينآثار و آیاتی  کند به  چشم ما را باز می

 . یگر ببریموجودآخرت و دنيای د
زمين را  ایم قرار نداده لَّمْ نَجْعَلِ .یعنی آیا «أ». أَلَّمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

و   زمين گهواره پس،. یعنی گهواره« مَهد»و  ،یعنی بستر و مهد« مهاد». مِهَادًا
گيرد  همچون گهواره، که بچه در آن آرام میزمين نيز  .قرارگاهی است برای انسان

 .رود، دایم در حرکت است و به خواب می
که آرامشگاه آدمی است، از  اما زمين،. دو حرکت وضعی و انتقالی دارد زمين 

ی سطح آن را آب فرا گرفته بود و پس  همه ،انی از آناوالً در دور. ابتدا چنين نبود
شاید بيشتر عمر زمين در همان . ونی درآمدها سال به صورت کن از گذشت ميليون

 .باشدشته پوشانده گذ ی که سراسرش را آب میهای زمان
آرامش روی ها داشته و اصالً  ها سال زمين انقالبات بزرگ جوّی و طوفان ميليون 

اما بعد آرام . نبوده است ای هيچ موجود زنده است و جای زیستدیده  به خود نمی
تازه آن  ، کهها پدید آمد نشينی و شکافتن کردند و خشکی قبآرام دریاها آغاز به ع
ها زمين را برای زیستن   خشکیها و حرکت دایمی  ها و زلزله وقت هم آتشفشان

 .ساخت غيرممکن می
هایی را که مدام از  ی محافظ هم نداشت تا جلوی شهاب سنگ زمين حتی پوسته 

در برابر شود؛  با آن های کيهانی عهاش برخوردبگيرد، یا مانع  بارید میبر آن آسمان 
کامالً  ی ماوراءبنفش یا ذرات باردار خورشيدی و کيهانی هایی مانند اشعه اشعه
و حاال . پدید آیدتوانست بر روی آن  ای نمی ندار و جنبدهحفاظ بود و هيچ جا بی

 .ساخته شده ها ها سال، این خانه برای زیست انسان پس از ميليون
آورد، نه ماضی، یعنی باز همچنان  و فعل را مضارع می نَجْعَلِگوید  اینکه می 

محيط زیست ما دایماً در حال . شود تر می زمين در حال تحول است و آماده و آماده
پس، شمایی که منکر آخرتيد به این سير تحوالت زمين و . بيشتر آماده شدن است

چرا توقف خواهد شد؟ م ، روزیقرارگاه خودتان نظر کنيد و ببينيد آیا این سير
تحوالت آن متوقف  سرانجام روزیآنچه پيوسته در حال تحول است پندارید  می
؟ به چه دليل معتقدید نيستشود و سرانجامی و غایتی و مقصودی بر آن مترتب  می
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شود  اش آشکار خواهد شد و معلوم می که این تحوالت سرانجام تمام  و بيهودگی
 است؟ نبوده هيچ مقصودی در کارکه 
به معنی ميخ « وَتَد»اوتاد جمع . قرار دادیم« اوتاد»ها را  و کوه. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا 
در قرآن اهرام . ا که مثل ميخ محکم و استوارند تا زمين از جای نجنبده کوه. است

و دارای  فرعون صاحبو   .وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ. مصر را هم اوتاد گفته است
اند و آن را  گرفته قراراهرام هم استوار و محکم در زمين . یعنی همان اهرام. ها ميخ

 .اند ميخکوب کرده
. یعنی لنگر« رواسی». آمده است« رَواسی»ی  کلمهبه جای آن های دیگر  در سوره

های زمين  قاره .برند شود و امواج آن را می چون کشتی تا لنگر نيندازد متوقف نمی
ها  در زمستانبرای اینکه  مردم در ایرانقدیم ن هست که در یادتا. هم مثل آن است

انداختند تا بر روی آب شناور باشد و  هایی در آن می تخته پاره آب حوض یخ نزند،
 .شود نآن را دایم در حرکت نگه دارد و مانع یخ بستن آ

ها هم، در دورانی دایم در حرکت بودند و  های جامد زمين، یعنی قاره پوسته 
 از حرکت ایستاد و قشر جامد زمين روی طبقات مذاب زیرین ها این خشکی بعدها

المثل کوهی مانند هيماليا در زیرزمين هم همان اندازه ارتفاع دارد  فی. ميخکوب شد
ی زمين و قشر جامد آن صاف نيست که روی  پایين پوستهیعنی . که بر روی زمين

اگر کره . شر جامد بسيار نازک استاین قو . ر بخورد و بلغزدهای مذاب خود سُ توده
ب در نظر بگيریم، قشر جامدش، نسبت به بخش مذاب و خميری يزمين را یک س

 .تر است آن، از پوست سيب نازک
این است که زمين، برای اینکه حرکت نکند، الزم بود در قشر زیرین خود فرو  

در جای دیگر  .اند  درواقع لنگر زمين« اوتاد»پس، این . رود و به آن گير کند
وَجَعَلَ فِيهَا  .زمين را گسترش داد وندخدا 2وَهُوَ الَذِي مَّدَ األَرْضَ: گوید می

 .آوردپدید   هایی استوار، و بر روی آن لنگرهایی، یعنی کوه رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا
 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيّدَ. و در آن برکت نهاد 2وَبَارَكَ فِيهَا

أَن . افکند تا آن شما را نجنباند و به حرکت در نياوردزمين بر لنگرهایی  او 3بِكُّمْ

                                                           
 .  2 ( / 37)ص.  
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امتداد ندهد شما را؛ یعنی شما را به این طرف و آن طرف حرکت ندهد  تَمِيّدَ بِكُّمْ
ی زمين آرام گرفت  ها سال پوسته پس اول در طی ميليون. ثابت بمانيد و بر روی آن
 . ها پدید آمدند ار شدنش کوهاستو ثابت و و سپس برای
و شما را جفت جفت، یعنی نر و ماده،  .وَخَلَقّْنَاكُّمْ أَزْوَاجًای سوم  و مرحله

بنا بر تحقيق ، و ميليارد سال است چهارزمين عمرش حدود اند  گفته .آفریدیم
زوجيت در زمين وجود  جنسيت و دانشمندان، بيش از نيمی از این مدت اصالً

حيات بر روی زمين حيات گياهی بود، نر و  تنها ها سال، که ميليونیعنی تا . نداشت
و از هيچ گياهی به صورت جداگانه نر و ماده وجود  بودی هر گياه در خود آن  ماده

 پدیدهای سطح دریا  از حدود شاید دو ميليارد سال پيش، رفته رفته جلبک. نداشت
پيش از آن، . اند خته شدهشناهای جنسيت و زوجيت  آمد که ظاهراً اولين نمونه

العاده کند بود؛ اما از موقعی که  فوق ،یا جهش طبيعی یا رشد طبيعی ،موتاسيون
 آهنگفراهم شد،  D.N.Aوجود آمد و امکان انتقال اطالعات از طریق  زوجيت به

ای گرفت و حيات گياهی انواع  العاده تطور یا تکامل طبيعی سرعت و شتاب فوق
 .رانجام هم حيات جانوری را در زمين پدید آوردتری یافت و س متکامل

ها که  شما را آفریدیم، با اینکه ما در آن دوره ،خَلَقّْنَاكُّمْ :گوید اما اینکه می
و حتی  -که همان دوران حيات گياهی به این دليل است اثری از بشر نبود،گفتيم 

زمينه توان  میی اینها را  پس، همه. ی حيات انسانی قرار گرفت مقدمه -پيش از آن
چون انسان آخرین محصول حيات بر روی  .حساب آورد بهخلقت بشر پيدایش و 

های نخستين حيات ما  توان مقدمه و گام ی آنها را می ی زمين است، پس همه کره
ها بنگرید که حياتتان از کجا آغاز  و بارها در قرآن گفته شده که شما انسان. دانست

 . شده است
وجود آمدند و  ها به ی زمين تشکيل شد و سپس خشکی وستهپ بنابراین، نخست

ها به زمين آرامش و استحکام بخشيدند و پس از آن زوجيت پدید آمد، و  بعد کوه
ها و بعد  زوجيت آغاز رشد و تکامل انواع موجودات گياهی شد و بعد ماهی

ترین انواع  لوجود آمدند که کام ها و بعد هم پستانداران به ها و بعد پرنده دوزیستان
 .روند شمار می بهموجودات 

. شما ساختيم« سُبات»ی  مایهچهارم خواب شما را  .وَجَعَلّْنَا نَوْمَكُّمْ سُبَاتًا
اگر ما خواب . ی آسایش و راحتی است که مایه ،قطع کار و یعنی تعطيل« سُبات»
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. دیمافتا شدیم و از پا می کردیم، خيلی زود فرسوده می نداشتيم و یکسره کار می
ما چون از همان وقت که به . گذراند سوم عمرش را در خواب می انسان حدود یک

ایم، اصالً توجه نداریم که خواب چه  روز را خوابيده ایم ساعاتی از شبانه دنيا آمده
و اگر وجود . کند طور اتوماتيک ما را تعطيل می خواب به. نعمت بزرگی است

انسان وقتی . افتادیم از نفس می کهشدیم  می سرگرمیر یا قدر غرق کا ما آن ،نداشت
که در حال تالش و فعاليت است، براثر ترکيباتی شيميایی، سمّ در بدن او توليد 

پس، . کند گردد و نياز به استراحت پيدا می شود و این سم موجب خستگی او می می
وریم و خداوند خواب را برای ما قرار داده است تا با آن راحتی و آرامش به دست آ

 .تجدید قوا کنيم
آگاهیِ قلب و دیگر اعضا،  و مغز انسان خود از اعمال حياتی درونش، مانند کارِ 

های  تواند به اختيار خود هرگاه که الزم است این فعاليت لحظه به لحظه ندارد و نمی
پس، نياز طبيعی او به استراحت در حقيقت . یا متوقف کند حياتی را کاهش دهد

« سُبات»و  است،ی کار به زیان آن  کار بدن در وقتی است که ادامه تعطيل طبيعی
 .یعنی همين

، از همين ریشه شود گفته میروز تعطيلی یهودیان  به هم که« یَومُ السَبت»ی  کلمه 
به اعتقاد آنها، انسان پس از آنکه در هفته شش روز برای خود کار کرد، باید . است

همان روزی « سَبت»و روز . کندکار و اعتقادش  ک روز را هم برای اجتماع و خدای
 .است که خداوند کار شخصی را در آن تعطيل اعالم کرده است

اما به خواب و تأثير شگرف آن در انسان در بسياری از آیات قرآن اشاره شده  
 ،ت خداها و آیا از جمله نشانه  ،وَالّنَهَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ مَّنَامُكُّم بِاللَيْلِ :مثالً. است

ی خواب خود یکی  بنابراین، تعمق و تفکر در پدیده. خواب شماست در شب و روز
اتومبيلتان زیاد کار بکشيد و مدام از آن  شما اگر از. های معرفت کردگار است از راه

آید و باالخره خراب  شود یا آبش جوش می استفاده کنيد، یا روغنش تمام می
خودش خودش را خاموش و   ،اتوماتيک باشد ولی انسان هر وقت که الزم. شود می

 .کند می متوقف
اگر  که باز ببينيد .یمشب را پوشش شما قرار دادو . وَجَعَلّْنَا اللَيْلَ لِبَاسًاپنجم، 
یا به آن پایان  مکردی خواست شروع به کار می ان میمدلکه ما هر وقت ، شب نبود
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. که حاال باید کار را تعطيل کرد کند ولی شب خود به خود به ما دیکته می. مدادی می
یعنی خداوند نه تنها وقت پایان دادن به فعاليت را به بدن ما الهام کرده، بلکه وقت 

مسئله تنها این نيست که چون روز هوا . کرده است عينآن را هم در بيرون از ما م
 بلکه. این یک دليل آن است. کار کردشروع به فهميم که می توان  روشن است، می

. شود ی کار در آن وقت دشوار می کند و ادامه اصالً فعاليت مغز در شب تغيير می
، چنان که گرفت، یعنی پوششی است که باید در آن آرام «لباس»پس، شب همچون 

 .گيرد آن آرام می خواب و پوششِ انسان در بسترِ
ی  در روز دامنه. شما ساختيمی معاش  روز را وسيله و. وَجَعَلّْنَا الّنَهَارَ مَعَاشًا

در  .ی زندگی است زندگی گسترده است و انسان در پی کسب معاش و جستن مایه
ی بصيرت و روشنایی شما قرار  یعنی روز مایه 2وَالّنَهَارَ مُبْصِرًاگفته  بعضی آیات

ی شب و روز بسيار سخن گفته است، که  قرآن در مورد دو پدیده. داده شده است
در هر صورت، این آیات  .م از بحث خود دور خواهيم شدبه آن بپردازی اکنون اگر

قدر حساب شده بوده  انسان چه هد که کار آفرینش زمين و در نهایتد نشان می
 . است

این آیه از . بنا کردیمو بر فرازتان هفت آسمان . وَبَّنَيّْنَا فَوْقَكُّمْ سَبْعًا شِّدَادًا
. زمين سخن گفته شده است ی اتمسفر یا جوِّ که در آن درباره اولين آیاتی است

گوید که هفت چيز محکم برفراز سر آدمی استوار   اینجا به صورت اجمالی می
 .گردیده

دهد و از جمله  در آیات دیگر عملکرد و نقش این هفت آسمان را توضيح می 
او  نقشوظيفه و در هر آسمان،  خدا و وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاء أَمْرَهَاگوید  می

ها نقش خودش را دارد و این هفت طبقه  پس، هر کدام از آسمان. الهام کرد را به او
ی  طبقه آخرین المثل فی. ی زمين در تعامل و بده و بستان است با هفت طبقه

در حرکتی دورانی باعث پيدایش زمين قشر  پائين ترین با جو،(مگنوتوسفر)مغناطيسی
 ای ن غریبی دارد که قبالً تا اندازهشود که آثار آن در زمين داستا الکترومغناطيس می

 .ایم هشرح دادآن در باره 
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های سرگردان  در برابر سنگتوانسته آور است که زمين چگونه  واقعاً شگفت 
العاده سنگينی که از خورشيد ساطع  های فوق ی ماوراءبنفش و فوتون سماوی و اشعه

مانع خارج  چيز آور است که بدانيم چه یا حيرت. شود خود را محافظت کند می
مانند اکسيژن و هيدروژن و ازت، از جوّ  شدن گازهای ضروری برای حيات زمين،

سخن از سيستمی محافظتی بر  در این آیه .ها را در بند کشيده است زمين شده و آن
 . فراز زمين است که بدون آن حيات بر روی زمين غيرممکن خواهد شد

در آن  ،یعنی دایم در حال تشعشع ،«وهّاج»اغی چرو . وَجَعَلّْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا
یکی  مان خورشيد است که دو خاصيت دارد؛و این چراغ وهّاج ه. پدیدار ساختيم

وَالّشَمْسِ  .پراکند می ،کند نيروی جاذبه و دیگری تشعشعاتی که از خود ساطع می
و  ،شيدهم به جرم خور ،یعنی سوگند. سوگند به خورشيد و روشنایی آن 2.وَضُحَاهَا

هم « وهّاج»، بلکه بخش نيست این چراغ آسمان فقط روشنیچون . هم به تشعشعاتش
 .رساند ست؛ یعنی پيوسته انرژی و امواج مورد نياز زمين را به آن میه

، یعنی «مُعصرات»و فرو فرستادیم از . وَأَنزَلّْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَاجًا
ی  عصاره. هم از همين ریشه است« عصاره» .چيزهایی که فشرده و متراکم است

یعنی  .مَاء ثَجَاجًاها،  یعنی فشرده« معصرات». یعنی آن را فشردن ،را گرفتن چيزی
 .زایی آنهاست که منظور تراکم ابرها و باران. آب فراوان

يد وقتی به خورش. ا این آیه ارتباط داردراجع به خورشيد است ب که ی قبلی آیه 
سطح  حرارت در هوای فوقانی کند و اختالف بد ایجاد حرارت میتا سطح زمين می

 د و ذراتزو ها می طح اقيانوسبه س به نوبت خود آورد و باد پدید میرا باد  زمين،
را در زمين و آن کند حمل میخود با ن آب را ها تُ و ميليونباال می برد را  رطوبت

 و گونه با تابش خورشيد که چهگوید بنگرید  است که می دليل اینبه . کند می وزیعت
 . شما فرو فرستادیمبر  یآب فراوان ،ابرهای فشرده و متراکم پيدایش
لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًا  :محصول در زمين است آمدن سه پدید ، باران ی نتيجهاما 
به حاصل باران بارش یکی از آثار . دانه و گياه بيرون آوریم ،آن آب تا به. وَنَبَاتًا

ر خوراکی و دارویی است ای دیگه یعنی گندم و جو و انواع دانه بات،رسيدن حبو
انواع . هاست یيدنییعنی رو« نبات» :دوم. این محصول اول. آنها نياز دارد که بشر به

آن فراهم  باها  که خوراک دام رسد و مراتعی مصرف خوراکی می سبزیجات که به
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. هم پيوسته  انبوه به. أَلْفَافًا هایی ها و بوستان باغ وَجَّنَاتٍ: محصول سوم. شود می
 . یعنی متراکم و انبوه« الفاف»

ی شانزدهم، تحوالت زمين نشان داده شده، از آماده شدن  تا اینجا، یعنی تا آیه
در تنوع و شتاب ها و سپس پيدایش زوجيت، یعنی  ن و پيدایش کوهآی  پوسته
ب و آسایش آدمی و ، و بعد پدید آمدن شب و روز و سپس خواحيات  ی چرخه

پرسد  حال، می. اند برکت باران که همه از عوامل اصلی پيدایش حيات بر روی زمين
شود و از  و این چرخه بسته مییابد  خاتمه میپندارید که همه اینها یکباره  چرا می
چرا پی  در نظر گرفته شده باشد؟آنکه غایتی بر آنها  ایستد، بی میباز گردش 

دهد، هر کدام  را نشان می مدام اینها، که چرخش و گردشی ی برید که همه نمی
کنيد که با مردنتان  ای دیگر؟ چرا تصور می ای است برای رسيدن به مرحله مقدمه

چيزی متوقف شده  ،در طبيعتی که منشأ پيدایش شماست آیاشود؟  همه چيز تمام می
است و در سير  جهان در حرکتهمه چيز در  نگرید که نمییا واپس رفته است؟ آیا 

 دارد؟قرار رو به رشد 
های فلسفی  بحثمانند  ،هایش گفتهکه سبک قرآن برای اثبات  ديکن مالحظه می 

های انتزاعی و ذهنی مطرح  خواهد بحث نيست، که ما این همه به دنبالش هستيم، نمی
به کوه، زمين، خواب،  باز کند، خواهد چشم ما را به روی طبيعت کند؛ فقط می

دهد روند تحول  اینها نشان میهمه . های طبيعی شب، روز و دیگر پدیده ،بيداری
  .منتهی خواهد شد بزرگ یتحولادامه دارد و به 

ی واپسين  با توجه به  آن مراحل پيشين، مرحله. إِنَ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا
جدا یعنی  «فصل». روز جدایی يَوْمَ الْفَصْلِکند؟  چيست که آنها را تکميل می

یا ميان هر یک . یگری جداستاز دهای چهارگانه، که هر یک  مثل فصل. شدن
روز زایمان . کند فصلی هم هست که جنين را از رحم جدا می و البته. است« فاصله»
نوزاد که با بند ناف به مادر متصل شده، از او منفصل و جدا  .است« یوم الفصل»

زمين جدا  درِشما نيز روزی از ما. گردد ر مییگشود و آماده زیستن در دنيای د می
و . شدخواهيد منتقل شماست،  ر برای زیستو به آخرت، که جایی دیگشوید  می

یعنی زمان یا « ميقات». گاه روز ميقات است، یعنی روز وعده. كَانَ مِيقَاتًاآن روز 
ی است روز فصل روز. شما به زمانی و مکانی دیگر باز خواهيد رسيد. مکان مالقات
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 اینکه به .و مالقات است« لقاء»به تعبير دیگر، روز . که به دیدارش خواهيد رفت
 . کردمالقات خواهند همه مرگ را برای این است که ، «لقاء»گویند  مرگ می

شد  تا پيش از این دالیلی آورده. روز ميقات است ی دربارههفدهم به بعد آیه از 
در همين هم های آمدن آن را  اهد آمد و نشانهآن روز یقيناً خو بدانيم برای اینکه
صور  .شود که در صور دميده  روزی ،يَوْمَ يُّنفَخُ فِي الصُورِ. توان دید طبيعت می
وقتی  ان جنگ،د، یا در ميها سابقاً در سربازخانه. ای استعاری است کلمه ،یعنی شيپور

اعالم  ،ک تشيبه استاین فقط ی .زدند شيپور می ،خواستند سربازها را جمع کنند می
 .در جهان است دیگر ی و آغاز یک مرحله تازهیک وضعيت 

. فوج یعنی گروه بسيار. گاه، شما فوج فوج خواهيد آمد آن. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا 
در . ، فوج لشکر حرکت می کندآورند را به صدا در میشيپور  وقتی در جنگ هم

 .خواهيد آمدبيرون  فوج فوجا ه شيپور قيامت هم وقتی دميده شد شما انسان
فعل مجهول  فُتِحَتِ .گشوده خواهد شد شکافته و آسمانو  وَفُتِحَتِ السَمَاء

فرو خواهد خود ا ه آسمانبلکه خواهد گشود، آسمان را گوید کسی  نمی. است
 گشوده بسياریدرهای پس،  .فَكَانَتْ أَبْوَابًا .خورد خواهد هم  ر بش ریخت و نظام
آنرا در برابر خطر سنگ که اکنون  زمين  یعنی جوِّ. استاالن بسته  که. خواهد شد

از هم باز و گسيخته خواهد  محفوظ نگه داشتهو بسته های سرگردان و امواج کيهانی 
ی  همه ،هفت طبقه جوشده، هفت  استوار این سقف محکمی که برفراز زمين. شد

بينيم که  امروز می. شودمی باز درهایی در آن ریزد و از همه سو  آنها در هم می
ی  اشعهجا  از همانوی اُزُن، پاره شده و دری از آنجا باز شده  الیهقسمتی از 

اما در قيامت  .باری برای زمين دارد ، که آثار زیانشود زمين میجوّ ماوراءبنفش وارد 
 . ی درهای آسمان باز خواهد شد همه

بر  که اکنون ییها کوه -آمدخواهند در به حرکت ها  کوه و. وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ
و ریزد نظام فيزیکی کنونی جهان بر هم  زمانی که .سر جای خود ثابت و استوارند

. و غبار خواهند شد متالشیها هم  ر، کوهيتری قرار گ ی قوی تأثير جاذبه زمين تحت
یا این  .از هم خواهند پاشيددر آیات دیگر گفته است که مانند پشم حالجی شده 

 عنی مثل غبار و ریگ روان یا سرابی. ندگرد ها سراب می کوه .فَكَانَتْ سَرَابًا :که
 .بيابان خواهند شد



 

 

 

 
 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 87)أشرحی بر سوره نب

 «مرصاد» .است بزرگی کمينگاه روز آن در جهنم و .إِنَ جَهَّنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
 دوزخ هم درواقع .او می نشيننددر کمين  و کنند را رصد میدشمن  که است جایی

ی اعمال آدمی  مثل پایگاهی که از آنجا همهدر مقام تشبيه، است؛ اهی چنين کمينگ
 .ی است برای پایيدن اوسنگرشود و  دیده می

بر آنها اشراف و بلکه  ،خارج از وجود آنها نيست آثار اعمال دوزخيان، بنابراین 
دوزخ مثل ميکرب و ویروس، در کمين اشخاص ضعيف و آماده ابتالء  .تسلط دارد

م، مفاهيم استعاری است تا ما نکه بارها اشاره کرد، چنااین اوصاف .ی استبه بيمار
 .را قدری به فهم مطلب نزدیک کند

 کمينگاه طغيانگران و سرکشان ،لِلّْطَاغِينَدوزخ کمينگاه چه کسانی است؟  
 .لِلّْطَاغِينَ مَآبًا. اند که از نظامات و مقررات جهان سرکشی کرده ئیآنها. است

 . تگاه آنان استدوزخ بازگش
از همين ریشه « البث»و . ماندن و یعنی درنگ کردن «لَبث». لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا

منظور این است که . طوالنیبه معنی مدت بسيار  ،است «حُقُب»جمع  أَحْقَابًا. است
 .دبه سر خواهند برای طوالنی در آن شرایط ه مدت

ی کاینه خندر آنجا . إِلَا حَمِيمًا وَغَسَاقًا. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
مایع کثيف و که . «غَسّاق»آبی جوشان و  جزو نه آشاميدنی گوارا، ، د داشتنخواه

تشبيهاتی است در زبان عربی برای ها  این. آلوده مانند چرک و خون وامثال آنهاست
که کافران در دوزخ خواهند  شرایطیوچهارصد سال پيش برای بيان مردمی در هزار

کلمات و واژه های  .ی که امروز هم همچنان بر ما پوشيده مانده استشرایط ،داشت
آن عالم  متعارف در هر زبانی، از زندگی روزمره آنها بر گرفته و ابداع شده است، اما

 ،بيان آن پيدا کندوصف و رای برای کسی از زندگان تحقق پيدا نکرده تا کلماتی ب
فهم با کلماتی که برای  ،وصف جهان و اوضاع و احوالی که هنوز نيامده بنابراین،

. ، مگر به طریق تشبيه و استعارهيستممکن ن ،امور و اشيای این جهان ساخته شده
و از تصور  شود، مثالً نوشيدن آب خنک و گوارا موجب آرامش در انسان می

دهد؛ وگرنه وقتی که  احساس بدی دست میبه انسان  ،جوشان خوردن آب داغ یا
 یا آب و ،انسان باقی بماند ی ازدیگر معلوم نيست که جسم ،نظام جهان به هم بخورد

اینها . خوراک و آشاميدنی کسی شود تاچرک و خون و امثال آن وجود داشته باشد 
طورکلی  به وفهم ماست  ی قوهتشبيه و انتقال معانی با کلمات مأنوس با مجاز و همه 
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اما . بسيار بدی خواهند داشت زندگی و حياتکه کسانی در آن روز  داللت دارد
کند و  برطرفشان را  ندارند که تشنگیخنکی  آنها آشاميدنیِچرا گفته شده اینکه 

 . داند و بس است، اینها را فقط خدا می  این چه نوع تشنگی
. آنها و عمل و در خور طبع سازگاری است پاداش و جزایاینها . جَزَاء وِفَاقًا

 ،یعنی کيفری نيست که مثالً خدا فرمان بدهد که با اینها چنين و چنان رفتار کنيد
العمل کارهایی  شان است؛ عکسو بازتاب وجود ی عمل خود آنهاست نتيجهبلکه 

ب است؛ یعنی متناس« وفاق« »جَزاء»آن . کند ماهيتشان را برمال میدر آخرت است که 
 . آنهاست ماهيتو موافق با 

آنها . باور نداشتند( قيامت)حساب آنها به روز . إِنَهُّمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا
 هم انسان اگر حتی احتمال. باشد در کار کردند که حساب و کتابی هرگز فکر نمی

این کشيد،بدهد که روزی خواهد آمد که از او حساب کارهایش را خواهند 
بمب بر سر . شود هستيم مرتکب نمیآنها ها و فجایعی را که هر روز شاهد  جنایت

 را مردم جان و اینها جسم. دکش گناه را نمی روه مردم بیریزد و گروه گ مردم نمی
 ،کنند می ستم مردم بر که طاغيانی .است عملشان های شعله دوزخ آتش و اند زده آتش

، مطابق یکه هر عمل درحالی. است حساب و کتاب بیپندارند که جهان  البد می
غيان خودشان اط. بازتابی متناسب با خودش دارد نظامی که بر عالم حکم فرماست،

 .اند کرده دوزخیوجود خودشان را 
ها و آیات ما را تکذیب کردند و دروغ  آنها نشانه. وَكَذَبُوا بِآيَاتِّنَا كِذَابًا

 یاتیها و آ پذیرفتند که نشانه نمیآنها  .و آن هم به شدت و با لجاج و عناد. انگاشتند
نبودن جهان و اینکه حساب و کتاب  بیمی کند بر در جهان وجود دارد که داللت 

می خواهد هر کاری دلت  هر کسی خالقی و صاحبی دارد و چنان نيست کههستی 
 . دو از عاقبتش بگریزبکند 

. یما کرده ءر چيزی را احصاکه ما ه درحالی. وَكُلَ شَيْءٍ أَحْصَيّْنَاهُ كِتَابًا
 . نيست اوپس، چيزی غایب از علم . شمردن و به حساب آوردنیعنی  «ءحصااِ»

 ی حال، نتيجه. یدا عذابی را که منکر آن بوده بچشيد. پس، بچشيد فَذُوقُوا
 .عملتان را ببينيد

که  این .جز عذاب بر شما اضافه نخواهد شد حال،. فَلَن نَزِيّدَكُّمْ إِلَا عَذَابًا 
م و نظامی ، یعنی همان سيست(نه من) افزایيم بر شما مگر عذاب را  نمی« ما»گوید  می
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عمل خودتان را پيوسته به خودتان باز  ی نتيجه ،که در جهان برقرار است
 :اما در جهت مقابل.گرداند می
است از  مشتق« مَفاز». ستپرهيزگاران رستگاری ااما برای . إِنَ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا 

آمده و هر دو را اغلب « فوز»و هم « فالح» در قرآن هم. یعنی نجات« فَوز»
آدمی در  استعدادهای به معنی شکفته شدن« فالح»ولی . می کنندترجمه« رستگاری»

استعدادهای ما در دنيا باید . نه در آخرت ،رستگاری در دنياست. زندگی دنياست
. مسابقه استی فوز رسيدن به خط پایان خود را پرورش بدهيم و شکوفان کنيم؛ ول

فتند، گ می« مَفازه»ا به بيابان ه و عرب رواج داشتهاین کلمه قبل از اسالم هم 
شما به راحتی در بيابان و صحرا و گرم و سوزان است و  بسيارعربستان های  بيابان

 به عرب. مثل کویر لوت خودمان .کویر گم می شوید و جانتان را از دست می دهيد
. گفت می« فائز»برسد، و به مقصد گذر کندتوانست از بيابان به سالمت  کسی که می

 .مرگبارمکانی یعنی عبور و نجات از « فوز»س، پ
کرد، به  های آن عبور نمی در عربستان آن روزگار، هيچ کسی به تنهایی از بيابان 

هوای ه ک ندکر میحرکت ها  معموالً شب. که هوا بسيار داغ بود خصوص در روز
. گفتند می« هادی»که به آنها شناس راه  همراه کسانی کویر خنک شده باشد، آن هم

و تشخيص جهات جغرافيایی گان شناختند و از روی وضع ستار ها را می ستاره آنها
قرآن با مفاهيمی بيان مقصود کرده که عرب  پس،. توانستند مسير را پيدا کنند می

 .برده است ادبياتش آنها را به کار می شناخته و در اشعار و جاهليت می
که راه نجات از آن پيدا نيست و از هر  در اینجا دنيا تشبيه شده به بيابانی پر خطر، 
از این رو، باید به مدد . آن موجب حيرانی و سرگردانی است ی گذرندهبرای سو 

است دنيا جایی . کرد گذراز آن  به سالمت های آسمانی راهنمایی انبياء و کتاب
ی آن خطری در کمين است و گم شدن و بيراهه رفتن  آميز که در هر گوشه مخاطره

گاه که موالی متقيان  معروف است که آن. افتد ن اتفاق میواضاللت در آن فراو 
به پروردگار کعبه سوگند که آسوده . فُزتُ بِرَّبِ الكَعبهِ: خوردند گفتند تضرب
 .های آن نجات یافتم فتارییعنی از دنيا و شرایط سخت و گر. شدم

ی نجات ها وسيله و دستگيره و« مفاز» رستگاران در آن روزبرای وید که گ آیه می
ند بود  آموزش دیده رستاخيزبرای آنها گویی  .ورزیدند میچون در دنيا تقوا  است،
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آن  ااند که ب چراغی فرا راهشان داشته. به سالمت بگذرند آن گونه از مهالک که چه
 . ست را بپيمایندمسير در

در بهشت آنها . است یعنی باغ «حدیقه»جمع « حدائق» .حَّدَائِقَ وَأَعّْنَابًا
، را «اعناب»و اینکه . اند صاحب جاهایی سبز و خرم. هایی هایی دارند و تاک بوستان

ای بسيار  ست که ميوهرو، از این  به معنی انگور ،«عِنَب»ذکر کرده، که جمع 
گوشت  ، پروتئينکه دو برابر هم از نظر پروتئين ر مواد قندی و هم از نظ. ستزا انرژی
که انگور و خرما را آن روزگار و البته این مثالی است برای مردم عربستان . است

تر و  لطيف خوراکی شناختند و البته برایشان انگور می یی دیگر بيش از هر ميوه
اند که انگورهایی که در  اند حتماً دیده حج مشرف شدهبه آنها که . تر بود نفيس
و شيرین  دبسيار ترو  لطيفبسيار هم بسيار درشت است و هم  ،آید به عمل میطائف 

 و که در هزار  قومی زبان بهزبان عربی است و  ، قرآن بهدرهرحال. و خوش طعم
ی و مو فراقو پيامش ابدیاما . استآمده کردند چهارصد سال پيش زندگی می

 .است مردمان در هر زمان و مکان ی و برای همه فراتاریخی
ناظر به زندگانی کسانی است که در محيط  در صورت ظاهر این پيامالبته  

ه زبانی است که آنها بیعنی بردند  جغرافيایی و شرایط زندگی خاصی به سر می
نگرید که چگونه آفریده  گوید آیا به شتر نمی وقتی که می. درک کنند توانستند می
 ها عربچون ؛ داردشگفتی که فقط این حيوان آفرینش   ن نيستمنظور ای ،شده

  .آنها مثال آورده است این حيوان را برای ،  عمدتا با شتر سر و کار داشتند
و  یعنی برجسته هم« کواعب» .سن و سال یعنی هم «تراباَ» .وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

هم برای زن  ،را این صفتاندام،  یعنی برای آنها همسرانی است خوش. برآمده
جوانی و زیبایی همواره  و روشن است که. توان به کار برد و هم برای مرد می

نفسه بد و ناروا  فی توان آن را نمی پس،. مطلوب آدمی بوده است و ارضای غرایز نيز
ممکن است این ایراد وارد شود که پاسخ به این غرایز در دنيا هم ممکن . شمرد
و است شناخته نا هایی است که برای ما  سخن از نعمت ولی چنان که گفتم،. است

بارها در قرآن آمده است که . خبریم ما از کيفيت آنها بیو مربوط به آخرت است 
هرحال باید  اما به. را درک و تصور کند آخرتلذات جهان  تواند هيچ کس نمی

خروی ذات ای ل هيچ چيز دربارهخداوند اگر . باشد وجود داشتهای  انگيزه بشربرای 
شناختيم، شوق و رغبتی در ما برای رسيدن  آن را نمی گفت و ما هم چيزی شبيه نمی
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ر دنيایش به ی لذاتی است که انسان د پس اینها ظاهراً وعده. آمد به بهشت پدید نمی
به صورت  جا ها را همه این نعمتقرآن و اگر دقت کنيد،  آنها سخت متمایل است

 و این نشان از آن .كأساً، تراباًأ، عّناباًأ، اقاًهدِ: ستنکره و نامشخص یاد کرده ا
 .نازل شده به قدر فهم ما شده، دارد که آنچه گفته
آن . یعنی لبریز «دِهاق»و  .یعنی جام، جام شراب «سأکَ». وَكَأْسًا دِهَاقًا

درواقع هر کسی جام  .گاهی نيست، بلکه پر و پيمان است ها اندک و گاه خوشی
ی عرفای بزرگ ما بدون استثناء از  دانيد که همه و شما می .برد یعمل خودش را م

معشوق و اند و سخن از می و  استفاده کرده در آثار و اشعار خود های قرآنی این واژه
عرفانی عميق اند که همه معانی  خوری به ميان آورده شاهد و ساقی و مستی و می

 .دارد
 و بيهوده حرف لغوکسی در آنجا نه . ذَابًالَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِ

با  اما از هر نعمتی برخوردار باشيد اگر شما .دروغ و غير واقعی سخنیشنود و نه  می
بر  زندگی ،گویند زنند و دروغ می میمزخرف های  کسانی معاشر باشيد که حرف

و  برد لذت میبا آدم های شایسته از مصاحبت  بالطبع آدم. شما سخت خواهد شد
باشد خواهد با کسانی مصاحبت کند که سخنانشان سنجيده و شيرین و مفيد  دلش می
باشد که از آنها نزدیک با کسانی ، نه آنکه حاصلی داشته باشدگو با آنها و و گفت

از دورغ بيزار است و آدمی  .وقتش تلف شود شنود و فقط الطائالت و اراجيف می
و  بهشت ارتباط بهشتيان در .شديقت داشته باگویند حق ه به او میدارد آنچ دوست می

 . استرشدل و ماکدیگر در جهت مثبت و رو به یکمصاحبتشان با 
، ت جزایی است از پروردگار پاداش واینها . جَزَاء مِن رَبِكَ عَّطَاء حِسَابًا

 حساب ست و بیوا با اعمال یعنی این پاداش متناسب. از روی حساب بخششی است
در ميان . همه در یک سطح نيستند ، چه خوب چه بد،ها انسان. کتاب نيست و

طورکه در دنيا چنين است و همه  مراتب وجود دارد همانسلسله های خوب هم  آدم
ها و  این وعده چه کسیاما .قرار ندارند منشیاز خوبی و نيک  درجهدر یک 

 ؟دهد هشدارها را می
تربيت کننده و گرداننده و صاحب  یعنی «ربّ» .رَّبِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

ها  ميليون یسه باران است که در مقاک ی این جهان بی ربّ و گرداننده او. اختيار
که  آن. یک نوک سوزن هم نيست ی اندازهبه  ،زمين جایگاه ما، یعنی ،کهکشان
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برای او چه حکمی ی شما  ادارهکنيد   تصور می ،کند جهانی به این عظمت را اداره می
آخرتی در کار  شود و تمام میهمه چيز ،کنيد که وقتی مردید شما گمان می دارد؟

است و توجه دادن « نبأ عظيم»همين درباره ؟ سخن و پيام اصلی این سوره نخواهد بود
 :از ذره تا کهکشان، در ید قدرت اوست ،ی هستی کرانی که همه به قدرت بی

 قدرتی که. ستدو ا آنچه ميان آن ا و زمين وه پروردگار آسمان .وَمَا بَيّْنَهُمَا 
کند  می حکم او رحمت عام دارد؛ پس، محبت و لطف و عنایاتش . است «رحمان»

به این صفت  اقتضای چون ذاتش رحمانيت است، به. رهسپار عدم نباشيد که شما
خواهد شما را به سوی کمال ببرد؛ به سوی   او می. بخشد میحيات مجدد شما 
 .بهشت
در  مالک خطابی نيست، یعنی هيچ کس در برابر اوو  .نَ مِّنْهُ خِّطَابًالَا يَمْلِكُو 

در و ست گيرنده اوتصميم  .وگو و مجادله با او را ندارد کسی یارای گفت آخرت
اوست که حکم نهایی را صادر . ندارد سخن گفتنکسی حق  کل برابر این قاضیِ

پس، آنهایی . ی اوست سرنوشت هر کس مطابق نظامات مقرر شده به اراده. کند می
 یبازی کرد خيال باطل شود پارتی کنند در مورد خدا و آخرت هم می می گمانکه 

گوید که در آن روز هيچ کسی جز خدا حق  خيلی روشن می. انندرپرو در سر می
 .حکم کردن ندارد

ذِنَ لَهُ الرحْمَنُ يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَمُونَ إِلَا مَنْ أَ
 .وَقَالَ صَوَابًا

 .برپا کردن و برخاستن یعنی «اقامه» .شوند می که روح و مالئک برپا  روزی 
ی سخن گفتن ندارد، نه  اجازه و هيچ کس. لَا يَتَكَلَمُونَایستند و  صف میبه  ،صَفًا

کسی که خدای مگر  .إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ. یا هيچ انسانی و نه هيچ فرشته
خوب، . و او هم سخن درست خواهد گفت. وَقَالَ صَوَابًا. رحمان به او اجازه دهد

یعنی چه؟ به چه معنی روح و  يَقُومُاوالً . ظاهر این آیات قدری پيچيده است
روح چيست؟ فرق  ایستند؟ می ها فرشتگان برپا و اقامه خواهند شد؟ آیا  مثل انسان

 یعنی چه؟ « گویند سخن نمی»ام است؟ کدميان روح و مالئک 
و  شدتمام  که سال تحصيلی را قدری روشن کرد؛ مطلبشاید بتوان با مثالی 

مثالً در سالن اجتماعات  ی محصالن در جایی، ، تصور کنيد همهموقع امتحان رسيد
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امتحان خود را درس آن وقت هر معلمی . بندند شوند و صف می جمع می مدرسه،
و هر  گيرند ی شاگردان در معرض آزمایش قرار می همهین ترتيب و به ا. دکن می

 .گوی معلمان خود باشند باید پاسخیک 
اما روح . اند همان نيروهای کارگزار جهان که این مثالی است از فرشتگان 

اند،  ن درس دادهیکسا نای شاگرد ها به همه معلم برگردیم؛به آن مثال باید چيست؟ 
که استعداد و هوش  همه را یکسان امتحان کنند، درحالیست که ولی آیا درست ا

از هر کسی به تناسب هوش و اما آنها  ی آنها یکسان و در یک سطح نيست؟ ههم
 .اش امتحان خواهند گرفت طورکلی توانایی ذهنی فهم و حافظه و به

آن است، بشر از دو جهت امتحان و مدبّر مدیر  ونددر جهان هستی نيز، که خدا 
می  و .که همان امتحان روح اوست ،یکی امتحان استعداد و درک و هوش. شود می

روح صفات  ،روح بندگی خدا آدم از روح خود دميده است؛خداوند در دانيم که 
، یعنی ما استعداد از روح آفریدگار در ما دميده شدهاینکه . ایی پيدا کردنخد

اگر خدا  یعنی. کنيمخداگونه شدن داریم؛ استعداد داریم که صفات خدایی کسب 
. است، ما هم حکمت بياموزیم« حکيم»اگر خدا . است، ما هم علم پيدا کنيم« عليم»

است، ما هم لطف نشان « لطيف»؛ اگر برسيم عزتبه است، ما هم « عزیز»اگر او 
چون استعداد کسب . است، ما هم اهل مغفرت و بخشش باشيم« غفور»دهيم؛ اگر 
 . نهاده شده استما ها و صفات در  این توانایی

در  پس، .اند همان معلمان ،است، که در مَثَلوم امکانات بيرون از این استعدادهد
 «روح»یا  ،یکی استعداد. استعدادها و امکانات: شوند به صف می نيروقيامت این دو 

در اختيارمان قرار  چهآنحاال ما هستيم و . «مالئکه»امکانات جهان یا  ،و دیگری است
 و روح»در قرآن ترکيب . نها را پس بدهيمآی  روزی باید حساب همه که داده شده
در شب قدر چه اتفاقی . است« قدر»ی  سه بار آمده که یکی از آنها در سوره« مالئک

 افتد؟ می
ن در شب قدر آ  .تَّنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِّم مِن كُلِ أَمْرٍ 

در شب قدر . يردگ میقرار  بشردر اختيار  از هر وقت بيشتر ،اد کردیمکه ی یامکانات
مند شود و جهشی  اب و استعدادهای خود بهرهبهتر از معلمان و کتانسان امکان اینکه 

 :گوید ی قيامت می درباره. می شود د بيشترپيدا کن
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او عروج  در آن روز فرشتگان و روح به سوی 2،تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ 
 .رسد به پایان میی اینها  در آن روز همه. شود ی دنيا تعطيل می مدرسهیعنی  .کنند می

شود و  تعطيل می شدهبرای پرورش و رشد ما در اختيارمان گذاشته اکنون جایی که 
 . روند ها می کنند و معلم را متوقف می ی آنها برنامه

ها  ن مثال، فصل بهار بارندگیبه عنوا ؛وجود دارددر دنيا همواره این مقاطع 
درست مثل باران معنوی در ماه . بخش بيشتر است زیادتر و سهم زمين از باران حيات

هر قوم و عملکرد تناسب این نعمات البته به . های قدر در شبرمضان، و به خصوص 
های قدر در سراسر زمين افزایش  الهی در شب های برکات و نعمت. است لتیم

و . شود های قدر، سهم معنوی بيشتری به بشر داده می در شب  ،ههر سال یعنی. یابد می
 . رود تا آنکه سرانجام یک روز به پایان برسد این پله پله باال می

به زبانی  عانیاین مکه  کنم باز تکرار می. یمراکنون در برابر این قوا قرار داما 
 خواهد آمد که انسان روزی در هر صورت،. که برای ما قابل درک باشد گفته شده
 اشد،او دميده شده بکه در وجود یعنی استعدادی  "روح"آن  گویباید پاسخ
در قرآن به . داشتند قرار خدمت اومالیکی که در  گوی برخورداری ازپاسخ همچنين

 :است کهآمده صراحت از زبان فرشتگان 
و ما در حيات دنيا  .3رَةِنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُّمْ فِي الْحَيَاةِ الّدُنْيَا وَفِي الْآخِ 

آمده  قرآن  در. آخرت دوستان شما هستيم؛ با شما هستيم هم در دنيا هم در آخرت
مقصود این نيست به صورت . که در جنگ بدر فرشتگان به مدد مسلمانان آمدند

یعنی « مالیک». به دست گرفتند و همراه مسلمانان جنگيدندشمشير انسان درآمدند و 
پس، انسان موجودی نيست که به خود  .اند و با ما ارتباط دارند جهاننيروهایی که در 
گواهی قرآن، هر که بگوید ربّ من تنها خداست و از کسی به  .وانهاده شده باشد

 .تَّنَزَلُ عَلَيْهِّمُ الْمَلَائِكَةُپایداری نشان دهد، استقامت و نهراسد و در این گفته 
نه اینکه به چشم خود نزول فرشتگان را  ،خواهند شدفرشتگان بر او نازل  پيوسته
جان او تغيير خواهد روح و و وح و نفس خود قدرتی خواهد یافت در ربلکه  ،ببيند
  .أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا :نيوشای این ندا خواهد شد کهگوش جان او . کرد
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ز او دور خواهد انامالیمات دنيا  ترس و اندوهِبه این ترتيب  .یدو اندوه مخور يدمترس
 .د شدکس دیگری خواه و شد
دهند که ما در کنار شما و با شما  گوید که فرشتگان به آنها دلداری می بعد می 

 این همه نيروبا که  خواهند پرسيددرهرحال تردیدی نيست که روزی از ما . هستيم
همه این تو با ،ی هستی هزاران هزار آموزگار در مدرسهیعنی در اختيار داشتی  که

 ، به عنوان معلمان و مددکاران هستی،فرشتگان یعنی استعداد روحی و امکانات
ی؟ برسانی، اما تو از خود چه ساخت ی انسانی باالترین درجهتوانستی خود را به  می

با این روح الهی چه  تودر تو دميدیم، که روح ویم و ديبخشتو  بهاستعدادی که 
پرسد که از این  میای؟  ای از من برده ادهپرسد که چه استف کردی؟ روح از تو می

ای  چه بهره نعمت فکر و ذهن، که نهایت قدرتش هنوز برای بشر کشف نشده،
دادن به  سر و سامان برایجز آنکه آن را  ؟ای چه کرده ذهن خودنيروی با  ؟ای برده

 ؟ای دهکار بر بهت ه ازندگی هر روز
واب است؛ چون واقعيت و حقيقت بر و سخن این نيروها عين ص .وَقَالَ صَوَابًا 

 وفق نظام الهی است و بيان آنها هم مطابق با این نظام است 
سخن یعنی  .هیعنی تحقق یافت «حق». است آن روز حقاین  .ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ

افسانه نيست؛ اینها شعر نيست؛ . و هزل نيست استعين حقيقت آن روز  ی درباره
 .شدهن برای ترساندن شما گفته

یابد،  تحقق می و که این روز حق است حال. فَمَن شَاء اتَخَذَ إِلَى رَبِهِ مَآبًا 
یعنی   .پس، هر که بخواهد ،اءشَفَمَن . کنيدب ی پس بر شماست که برای خود کار

تا تو پس، . دباید در آن قدم بگذارخود بشر ولی ، باز کرده بشری راه را برا خدا
 .کشانداین راه نخواهند  بهتو را  جبرزور و به  ،نخواهی

پس هر که بخواهد، به سوی پروردگارش  .إِلَى رَبِهِ مَآبًا فَمَن شَاء اتَخَذَ 
ای است و  اینجا مدرسه. یعنی بازگشتگاه یا راه بازگشت« مآب». بگيرد« مآبی»

. تواند رشته دلخواه خود را انتخاب کند خواهد می هر می. معلمينی و امکاناتی
هدفی را . حقوق بخوانی، بخوان خواهی پزشکی بخوانی، مهندسی بخوانی، می

راه  ،خواهد راهی را پيش بگيرد گوید هر که می می .برو به دنبال آن انتخاب کن و
خواهی  خواهی به یتيمان برسی، می خواهی جهاد کنی، می می. به روی او باز است

ببين . ری را بگير و پيش برومسي. انفاق کنی، کارهای خدایی انتخاب کنی، آزادی



 

 

 

 
 

 در سایه قرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21

 ليتفعها را به  و چه امکانات و استعدادهایی داری، همان ساخته استچه کاری از تو 
 . برسان

اینجا هم . یما هما شما را از عذاب نزدیکی بيم داد .إِنَا أَنذَرْنَاكُّمْ عَذَابًا قَرِيبًا
که جمع آورده  ی را به صيغهیعنی هم ضمير و هم فعل .  أَنذَرْنَا إِنَا :گوید باز می

 است که بيممدرسه  خودِ این .ی جهان و سيستم و نظام آن دارد اشاره به مجموعه
یعنی توجه کن که این مدرسه . داشتاز نظام مدرسه باید بيم  .آنمدیر  ، نهدهد می

 ،شاگرد اول دارد هم .نده ادر امتحانات رد شد کسانی  که چه یا هدید ،هدف دارد
 :دهد که خود مدرسه به تو هشدار میپس، . آخر شاگرد هم
به عذاب در آن به آخر سالی که هشدار می دهد  .عَذَابًا قَرِيبًا إِنَا أَنذَرْنَاكُّمْ 
گمان نکن . این انذار است. دهند به دستت می رفوزگی رای  کارنامهچون ، افتی می

آن دنيا برگشته و ی از سکچه  درست باشد، اصال معلوم نيست هيچ ها که این حرف
  ؟خبر آورده

مَا قَّدَمَتْ  ،نگرد میانسان روزی که  يَوْمَ يَّنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَّدَمَتْ يَّدَاهُ
کسی هرروز  آن در یعنی .از پيش فرستاده است او دو دستآنچه را که  ،يَّدَاهُ

بيند که در زمان حياتش چه کرده و چه چيزی برایش  نگرد و می وردش میآ دست به
 اش چيست؟ و کارنامه فراهم شدهدر آنجا 

حقيقت را پوشانده و ندیده گرفته و این  کسی کهو کافر، یعنی  ،وَيَقُولُ الْكَافِرُ
. مای کاش من خاک بود .يَا لَيْتَّنِي كُّنتُ تُرَابًا: ویدگ انذارها را انکار کرده، می

 .یعنی کاش من از مادر زایيده نشده بودم
کاش ای کند که  و میزدر آن روز کافر آر. ایم هه شدما همه از خاک آفرید 

 . مکرد و این سرنوشت را پيدا نمیمی شدم کاش معدوم  .مآمد هرگز به دنيا نمی
خواهيم که به ما توفيق دهد  می بریم از شرّ آن روز و از او پناه می پروردگار به

های پر و  جام ازدر آخرت برای خود فراهم آوریم، تا نجاتی از تقوا  ی يلهکه وس
 وندشویم و روزی که در پيشگاه خدا رخوردارناپذیر بهشت ب پيمان و نعمات توصيف

دستی خود  ، از تهییممی شوحاضر هستی بخش  ی نيروهای کمال و در برابر همه
 روزی کهآن ی ما را از شرّ عذاب  پروردگار متعال همه. شرمنده و سرافکنده نباشيم
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