
  
  
  
  
  
  
  

  ) 97(قدر ي هسور
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 .ي وحي است درباره باز هم و قرار گرفته »لقع«پس از سورة » قدر«ي  سوره
به نها آ پشت سر هم قرار گرفتنو  طبيعي است بسيارارتباط و پيوند اين دو سوره 

   ند.ه كمك مي كار در غار حرا بر پيامبر نازل شدكه براي اولين ب آياتيفهم 
فرو ما آن را  در شب قدر  .إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِحيم. محن الرالر اِهللا بسمِ
و تو چه  .وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ قرآن.ند به ك اشاره مي ،»ه«ضمير  .فرستاديم

ارزشش » القدر ةليل« .ن أَلْف شهرٍلَيلَةُ الْقَدرِ خير ميست. چ »لَيلَةُ الْقَدرِ«داني كه  مي
فرشتگان و  .تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ است.از هزار ماه  بيشتر

سلَام هي  .شوند نازل مي شانپروردگارو فرمان هر امري به اذن  برايروح در آن شب 
   .سالمت استم، د و برآمدن سپيدهتا طلوع فجر  ،. در آن شبحتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ

اي از  هر آيهقدر ابهام دارد.  چه ي به اين كوتاهيا سورهمالحظه مي كنيد  ،بوخ
آن را در نظر بگيريم، احتياج به توضيح مفصل دارد. اوالً همين كه در آغاز سوره به 

نشان  ،چيست» لَيلَةُ الْقَدرِ«داني كه  ، تو چه ميدرِوما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَگويد  پيامبر مي
را مثل بعضي مسائل » شب قدر«ي  دهد كه نبايد خيلي انتظار داشته باشيم كه مسئله مي

بتوانيم به كمك علم درك كنيم. پيامبري كه معروف به عقل كل و  خود روزگار
شود  به او گفته مي ،داشت با مبدأ هستي يارتباط نزديك چنان هاست و داناترين انسان

داني؟ يا چه  تو اصالً چه مي ،أَدراكماتو در سطحي نيستي كه بتواني آن را بفهمي: 



  
  
  
  
  

 در سايه قرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2
چيزي ممكن است كه تو را به فهم اين قضيه نزديك كند؟ اين معناي عبارت 

  .است أَدراكما
برد.  ميزياد به كار  را ترقيامت اين عبا مربوط به طوركلي، قرآن در مسائل به 
 :يا چيست؟» يوم الدينِ«واني بداني كه ت گونه مي چه 1.وما أَدراك ما يوم الدينِ :مثالً

موا يم اكرا أَدملِ وةُ :يا 2.الْفَصا الْقَارِعم اكرا أَدما :يا ،3.وم اكرا أَدمهويده شايد  4.ه
هايي بسيار  تماماً راجع به پديده كه تكرار شده دراكاَامتعبير دوازده بار در قرآن اين 

با درك و دانش بشري  هايي كه ؛ پديدهاست عمدتاً مربوط به قيامت ،انگيز شگفت
شما  .از شما بپرسد انرژي اتمي چيست يسواد آدم بي مثل آنكه .قابل توضيح نيست

توضيح  براي او توانيد نمي چون !دراك ما انرژي اتميأو ما  :ييدبگو بايد در جواب او 
شود براي او انرژي  طور مي هانرژي چيست، اتم چيست، چ ددان او وقتي نميبدهيد، 

اي  داني و چه زمينه . فقط بايد گفت تو از اين مسائل چه مي؟اتمي را توضيح داد
  .؟درك و فهم انرژي اتمي داري براي

 :قط بايد گفتپرسد كه در جوابش ف گاهي چيزهايي مي شما كودك خردسال
فهم آن  و وضيح دادشود ت نميبه او  ؟چيست اينداني  چه مي . تووما أَدراك ما هيه

هم همين حكم » لَيلَةُ الْقَدرِ«ي  مسئله در حد درك و دانش او نيست. دربارة مسئله
 ،شود آن اتفاقي كه در آن شب افتاد، و هر سال هم باز تكرار مي .صادق است
گويد كه چندان قابل درك و فهم بشر نيست. با وجود اين،  همان اول مي خداوند از

هاي خود قرآن به فهم آن نزديك شويم و تا  توانيم و بايد سعي كنيم با راهنمايي مي
   .درك كنيمحدي 

با آنكه اين سوره كوتاه است و پنج آيه بيشتر نيست، ولي توضيحاتش بيش از 
سوره را با طرح چند پرسش  شرح عرض كردم هاي بلندي است كه خدمتتان سوره

  كنيم.  آغاز مي
قرآن دارد و چرا شبي چيست و چه ارتباطي با وحي و نزول » قَدر: «سؤال اول

  ناميده شده است. » شب قدر«كه قرآن در آن فرود آمده 
: اگر قرآن در شب قدر نازل شده، پس چرا بيست و سه سال نزول سئوال دوم

  شود؟  گونه جمع مي ؟ اين دو با هم چهآن ادامه داشته است
  قدر و نه روز قدر؟  »شب«: چرا سؤال سوم
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  را درك كنيم؟ » لَيلَةُ الْقَدرِ«توانيم  : چرا ما نميسؤال چهارم
شوند و نازل شدن  گونه نازل مي : فرشتگان و روح در آن شب چهسؤال پنجم

  آنها براي چيست؟ 
  چيست؟  »روح«و » مالئك«: فرق ميان سؤال ششم
شوند؟ آيا از دو  : روح و فرشتگان چيستند كه هر دو با هم نازل ميسؤال هفتم
  ؟  ي هستنداند يا يك سنخ

  به چه معني است؟ » اذن رب«آنها به  ن: نازل شدسؤال هشتم
  شوند؟  از هر امري نازل مي ،من كُلِّ أَمرٍ :گويد چيست كه مي» امر: «سؤال نهم
    است؟ دم به چه معني طلوع فجر و سپيدهتا سالمتي : سؤال دهم
توان مطرح كرد و تا  قدر سؤال دربارة اين سوره كوتاه مي يد چهيفرما مالحظه مي

  چه اندازه بايد در آن تأمل و تفكر كرد تا به فهمش نزديك شد.
داده نشده تا بفهميم كه واقعاً اين » لَيلَةُ الْقَدرِ« درباره در قرآن توضيح چنداني 
راجع به همين پديده است. در آية  »دخان«سوره  ي اول ئله چيست. ولي پنج آيهمس

بركت  سرشار از پس، شب قدر .إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَةگويد:  سوم اين سوره مي
آن را مي  اگر اين دو سوره را كنار هم بگذاريم، آثار خجسته و پربركتحال است. 

   توانيم ببينيم.
ـ ت :گويد مي» قدر«ر سورة د نالْ لُزالَمـ ئ سـورة  در و شـود،   فرشـتگان نـازل مـي    ةُكَ

يمٍ    :گويد مي »دخان« كـرٍ ح فْرَقُ كُـلُّ أَمـا ييهامـور محكـم و اسـتوار و     ،در آن شـب  1.ف
اي  خـوريم، مـثالً تكـه    غـذايي كـه مـا مـي    ماننـد  شوند؛  يكپارچه جدا و جزء جزء مي

چون محكم و يكپارچه است. منظـور   ،ابل جذب در بدن نيستابتدا ق ،گوشت يا نان
از محكم يعنـي اجـزايش پيوسـته بـه هـم و يكپارچـه اسـت. وقتـي غـذا را در دهـان           

. اصـالً خـود   شكسته شدن كند به شروع مي ،شود گذاريم،  با بذاق كه تركيب مي مي
 دغـد شـيميائي  يعني شكستن و خـورد شـدن. غـذا در اثـر ترشـحات      » هضم«ي  كلمه

صورت شـيره درآمـد،    شود. وقتي كامالً به هاي روده مي ، قابل جذب ديوارهگوارشي
توانند آنها را جذب كنند. ايـن   هاي اطراف روده مي كند و مويرگ از روده عبور مي

اي است براي مسائل معنوي و فهم آنها. فيزيك يا رياضيات را يكپارچـه و   مثال ساده
. بايد جزء جزء و مرحله به مرحله، در طول ساليان، ددا تعليمشود به كسي  يكباره نمي
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طـور شـيمي آلـي، شـيمي      ها فصل دارد. همـين  تنهايي ده به خود فيزيك آموزش داد.

طور تاريخ يـا   همين. استهاي جداگانه   بخش شامل تازه هر كدام از آنها هم ،دنيعم
ايد خـرد خـرد   جغرافيا. منظور اين است كه علوم هم، كه غذاي ذهن يا روح است، ب

همة انسان شود. اين حكم تنها دربارة علـوم متعـارف صـادق    فا هضم و جذب ذهن و
خواهـد   ياد بگيريم، حقايقي هم كه خداوند مي آنها را توانيم يكباره نيست كه ما نمي

 شـود. بشـريت، در طـول عمـر     در دل انسان جاي دهد دفعي و ناگهـاني ممكـن نمـي   
خـورد خـورد جـذب و هضـم كنـد. رشـد معنـوي و         اش، حقايق را بايد ساله هزاران

  گيرد. هدايتي او به تدريج و مرحله به مرحله صورت مي
نوبـت را در   سه غذاي اين ندارد غذا بخوريم، امكاننوبت  سه درما در روز بايد 

كنـيم. در اينجـا هـم      صـرف مرا در يـك روز  ه يك نوبت يـا غـذاي مـثالً يـك هفتـ     
ي علمي و  ي ساليانه تغذيه ،شود هر شب قدر نازل ميدر  كه گفت آنچه از حقايقبايد
دهنـد و   جديـد مـي   كتـاب  سال تحصـيلي اول هر هم در مدارس است. بشريت كريف

كنـد،   در طول يك سال ادامه پيدا ميجديد ي تحصيلي  آيند و برنامه معلمان تازه مي
توضـيح  تا دو مرتبه در سال بعد. درهرحال، چنان كه گفتيم، اين دو سوره تـا حـدي   

  دهندة يكديگرند. 
دو مفهوم دارد. يكي كميت و ديگري » قدر«در قرآن ». قَدر«ي  اما در مورد مسئله

روي اندازه و مقدار معين  ،آنچه در دنياستهريعني   ،كميت به معني» قدر« كيفيت.
اساساً اندازه است.  به كيفيت هم به شرح ايضاً. يعني آن همبه معني » قدر«است. 
نظم عددي، نظم شكلي و كاركردي بر آن حاكم است. اين  و ي داردا ندسهجهان ه

توان ديد. من در اينجا چند اشاره را در قرآن  هاي طبيعي مي را در تمام پديده
إِنَّا كُلَّ و اندازه پديد آمده است: » قدر«خوانم تا ببينيد همه چيز در هستي روي  مي

 بهآفرينش خدا دقيقاً  و اندازه آفريديم.چيز را روي قدر ما همه  1.شَيء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ
 .استو اندازه  روي مقداراز همه چيز نزد خدا  2.وكُلُّ شَيء عنده بِمقْدارٍ .اندازه است

وخَلَقَ كُلَّ شَيء فَقَدره  .نظم و هندسه نيست حساب و كتاب و بي يعني جهان بي
 ي خاص اندازه ،اتقديرًلق كرده آن را اندازه نهاده، آن هم او هر چيزي كه خ 3.تَقْديرًا

تقدير روي اندازه از هم انسان مرگ  4نَحنُ قَدرنَا بينَكُم الْموت :حتي مرگ را و تمام.
و ديگري پانصد سال.  كندمثالً هزار سال عمر طور نيست كه كسي  اين .استشده 
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هاي ما تقريباً همه به يك  آنتروپي سلول.دنظمي دارانجام آن آغاز و طول زندگي و 

و كند كسي بد زندگي  قدري كم و زياد. البته ممكن استحاال با  است، اندازه
ة اندازجز  ما زندگي و عمرش كوتاه شود. ولي درهرحال بدي داشته باشد ةتغذي
  ني از عمر نيست.يمع

را  هاي ماه جايگاه ما 1منَازِلَوالْقَمرَ قَدرنَاه  طور: هم همينحركت ماه و خورشيد 
رزق  از هالل تا بدر كامل است. هاي مختلف ماه حالت كه منظور .يما هاندازه گذاشت

 شما حساب و كتابي به روزيرسيدن  2درالرِّزقَ لمنْ يشَاء ويق يبسطُاَهللاُ  :ر وط هم همين
ما شما را  بيند كه نميآيا  :گويد آفرينش انسان از نطفه مي . دردارد  قراري نظم وو 

 اي تا مدت و اندازه 3قَدرٍ معلُومٍإِلَى  نهاديم،ن را در رحم آاي خلق كرديم و  از نطفه
 مادرينه آنكه  ؛زماني مشخصدر يعني  .تا نُه ماه و نُه روز  مثالً ؛و معلوم مشخص

د. نظم و حساب وربه دنيا نياة خود را بچسه سال  تا ييگردو  فارغ شوددو ماهه  مثالً
اي حساب شده  نين هم دقيقاً طبق نظم و اندازهجو كتابي وجود دارد. رشد سلولي 

 و هاي استخوان و خون و گوشت وللسمثالً گيرد. پيدايش تدريجي  صورت مي
گس ترشحات ي وزن بال م است. اگر به اندازه اي همه از روي فرمان و برنامه، پوست

فيز، كم و زياد شود، در رشد او اختالل شديد پديد ة هيپودغدد، مثالً غيكي از 
هزاران عضو مختلف سازند.  هاي اوليه مي خواهد آمد. تازه همان غدد را هم سلول

  هايشان همه به اندازه و مقدار معلوم ساخته شده است. در بدن سلول
آيد و ديگر امكاناتي كه براي بشر يا ديگر  غذاهايي كه از زمين به دست مي

، همه روي اندازه است. اين اكوسيستم دقيقاً حساب شده وجود دارد اتموجود
هاي  و روزيقوت و  4وقَدر فيها أَقْواتَها :گويد خداوند زمين را بركت داده است. مي

ي ما و جانداران ديگر به اندازه ابر ي هاآن را به اندازه مقرر كرده است. تمام خوردن
اين جهان كم يا زياد نيست. همچنان كه عدد  و حساب شده است. هيچ چيز در

ها و درياها از هم تغذيه  ي موجودات خشكي طور است. همه موجودات هم اين
خورند و  حيوانات يكديگر را ميافتد؟  كنند، ولي چرا نسل هيچ كدام برنمي مي

ن بنابراين بايد حيوان يا حيواناتي كه زورشان بيشتر است باقي بمانند و بقية از ميا
افتد؟ چون طبيعت حساب وكتاب خودش را دارد و  بروند. ولي چرا چنين اتفاقي نمي

  كند. ، مگر انسان در آن دخالتخورد و كامالً تنظيم شده است  توازن آن به هم نمي
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 ازوز را رشب و خداوند  1واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنَّهارگويد :  يا دربارة شب و روز مي 

دقيقاً هندسه و مقدار مشخص توان  ميهمه چيز دنيا در  نهاده است.اندازه  روي قدر و
هيچ چيز در  ،وإِن من شَيءد و كميتش و كيفيت عملكردش حساب شده است. يد

وما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ  .ستآن نزد ما ةسرچشمو  مگر گنجينه ،إِالَّ عندنَا خَزَائنُه ،دنيا نيست
كرة  سراسرباراني كه در به شما  ة معلوم.انداز بهفرستيم مگر  نمي آن را فرو و 2.مٍمعلُو

فرض حدود ايران  . مثالًتقريباً همه جا مقدارش ثابت است ،توجه كنيدبارد  ميزمين 
مثل بعضي جاها،  ؛ و درمتر ميلي 350 حدودا يكاليفرن يامتر در سال  ميلي 250كنيد 
ممكن است  .دارندساليانه تا دو متر هم بارندگي  ،وستانهند وهيماليا  ايه دامنه

خواهيد  دنيا نظمي در نزول باران ة، ولي در هر نقطشود پنج درصد كم و زياد حدوداً 
   .است »قدر«روي از  ديد، كه
جز از  ،كنيم و مييم ا هكرد شب قدر نازل در ما آنچهگويد  مي ،مقدمات اين با حاال

بشريت،  هدايتينياز نسبت به كه گوييرسد نظر مي به چنينت. روي اندازه نبوده و نيس
شود؛ درست مثل  هر سال هم شب قدر تكرار ميو شود.  در آن شب سهميه داده مي

آموزان مقدار خاصي و اندازة  هاي تحصيلي كه گفتم در كالس اول دانش همان سال
  طور تا آخر. گيرند و در كالس دوم مقدار معين ديگري و همين معيني آموزش مي

وحي هر دو را  بارش ي ي باران و پديده حال، به اين نكته توجه كنيم كه پديده
آمدن، ديعني يكباره فرو» نزول». «تنزيل«كرده و هم بيان » نزول«ي  هم با كلمه ،قرآن

 ،هاي مادي و معنوي در قرآن، گاه براي پديده .تدريجي آمدنِديعني فرو» تنزيل«و 
 رفته است. شايد توضيحش قدري مشكل باشد. مثالً دربارة باد تعبير واحدي به كار

، به معني حركت كردن از طرفي به طرفي ديگر را به كار برده و »يفرتص« كلمه
همان طور كه ذرات آب از سطح  آورده است. دربارة قرآن هم شبيه همين تعبير را

گويد  مي را هم كالم پاك انسان و اعمال خالص او زمين به آسمان صعود مي كنند،
» تسبيح«يا در مورد عمل  3إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيبكند:  به سوي خدا صعود مي

كه هم آب  مي كند اند. يا در جايي اشاره گويد همة موجودات در حال تسبيح مي
ي نزول باران  درواقع، دو الگوي پديده دارد و هم نبوت. در زير زمين باران خزايني

. ندا يك مدل هر دو داراي ي نزول وحي قابل مقايسه با يكديگرند، يعني هو پديد
كند كه تا حدي معني  كمك مي به ما افتد بنابراين، فهم آنچه در طبيعت اتفاق مي
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ي   ها ميم. اين هم گفتني است كه شش سورة قرآن، يعني سورههنزول قرآن را بهتر بف

و شود،  آغاز مي» الف، الم، را« مقطعهحروف  دهم تا  پانزدهم، كه جز يكي همه با
ي نزول وحي  ، دربارهفقط يك ميم اضافه دارد(المر) رعد)آن يك سوره هم (

ها تا حدي مكانيزم نزول وحي را روشن كرده است و در  است. اين سورهپيامبران  به
  طور با خدا ارتباط پيدا كردند. همة آنها شرح داستان انبياء است و اينكه چه

، شدهط اين شش سوره، كه گفتيم مسئلة وحي در آنها تا حدي روشن در وس 
ضمن اشاره  ،گويد و فرو فرستادن وحي را آمده كه از طبيعت سخن مي» رعد«سورة 

. در سورة هدد توضيح مي هاي طبيعي، مانند رعد و برق به نزول باران و ديگر پديده
هاي وحي را تا حدي توضيح  پديده است تا، به الگوي طبيعت توجه داده شده »رعد«

گويد خداوند از آسمان باران را نازل كرد،  زند؛ مثالً مي هاي زيادي مي مثال دهد.
را  باران آب خود به قدرهر يك ها  دره ،فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها أَنزلَ من السماء ماًء

 هماست و  فاعليت سخن هم از ،پسزد. سا سيل جاري ميو  گيرد مي در خود
در مورد وحي نيز چنين است؛  .و قابليت از پائين (زمين) فاعليت از باالست. قابليت

ولي  ،و زمين وجودي انسان گيرنده فرستد ميفرو را  الهامات باران و خدا فاعل است
دارد؟ گفت  گرفتن اين الهامات را چه قدر گنجايش ،بايد ديد كه ظرف وجود ما

  ».شترهر كه بامش بيش برفش بي«
الَتةٌكند در  خداوند سيل جاري مي ،فَسيدها. تا چه حد؟  ها، وادي يعني دره ، أَو

از جانب خدا هميشه نزول  كه يان تمثيلي زيبايي استباي.  به قَدر هر دره ،بِقَدرِها
چه كسي آن را پذيرا شود و بگيرد؟ سيل كه جاري تا وحي و هدايت دوام دارد، اما 

، ولي بعد از مدتي  بر آن باال مي رود و غرشي دارد و كف فراواني غريو ،شود مي
 يبراي مردم به جا ( رسوبات رسي) مفيد است چهرود و آن ميحباب ها به هوا  همه
براي  ،ماند باقي مي كه سيلرسوبات  .وأَما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ في األَرضِ :ماند مي

  .فايدة فراوان داردكشاورزي 
اين جوش و خروش و  شود و امكاناتي پديدار مي ،ها ظواهر پديده در پس 

است باقي  سودمندكه براي مردم  انديشه يا عملكردي آن ،خاموش شد كه انقالبات
هايي است كه خدا براي شما  ويد كه اينها مثالگ مرتب مي ،در همين سوره. ماند مي
 ها . با اين مثالزند ميببين خدا چگونه مثال  1.الَكَذَلك يضْرِب اللّه األَمثَ آورد: مي
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كلي طور بهبر ابراهيم و يوسف و يونس و هود و  را كه خواهد ماهيت آنچه مي

طور اين مدل  هكه چ آورد مثال ميطبيعت  از .دهداست نشان  آمده فرودپيامبران 
  .شود تكرار ميمدام 

اللّه يعلَم ما تَحملُ ارد: ن اشاره د، به وضع حمل مادرا»رعد«همين سورة ديگر  آيةدر  
وما . آنها چيستند و بار ك چه حمل مي اي هر موجود ماده كه اندد خدا مي »كُلُّ أُنثَى

امحاألَر يض؛مي داند پذيرند مي كنند و جذب مي خودرحام در اَ راآنچه  نيز و ،تَغ 
به  م خودحررا آنچه  و ،ا تَزْدادوم .را مي داند نطفه پذيرفتنظرفيت رحم براي يعني 
استعدادهاي  شو افزايش با تكميلگيرد و  ميكه  اي نطفهيعني  .كند اضافه مي آن

صورت كه در رحم  تحوالتي و 1د.رسان فعليت مي را به آن كروموزم ايگرگ
ار و اندازه روي مقد همه از. اينها وكُلُّ شَيء عنده بِمقْدارٍ .همه را مي داند پذيرد مي

 شده است،بيان  »رعد«ي  در سوره است كهمكانيزم فاعليت و قابليت  ،درواقع .است
  الزم است. يظرفيت وباشد بايد  يقابليت وخدا هميشه فاعل است، ولي گيرنده و اينكه 

ولي تا انساني تابد،  ميالهامات  پيوسته نور واست  طور هميني وحي هم  در مسئله
  .دريافت كندتواند  پيدا نكند فيض الهامات و حقايق را نميابليت ق وظرفيت  تعالي و

 ها ي اين پيام گيرنده داشتند و توانستند ظرف  هايي بودند كه ظرفيت پيامبران انسان
 در روشنايي گاه يم كه گاهيماياين  يوسته در حال تابيدن است،خورشيد پ .گردند

   بريم. در ظلمت به سر مي
و   زند كه مير دنو تُاين رعد  ،ويسبح الرَّعد بِحمدهو برق:  در اين سوره از رعد

از  تد.فرس ها را مي صاعقهو خدا  2ويرْسلُ الصواعقَ كند. مي تسبيح خدا ،غرد مي
اين مكانيزم كه ابر در  توجه دادن بهآورد براي  ي رعد و برق و صاعقه مثال مي پديده

شود  ميوقتي طوفان  ،افتد ولي هميشه رعد و برق اتفاق نمي ،استحركت  درآسمان 
شود و رعد  ي القايي ايجاد مي الكتريسته ،كنند و ابرها با يكديگر اصطكاك پيدا مي

ي بسيار قوي، وقتي با هم برخورد  هاي ابر با بار الكتريسيته آيد. توده و برق پديد مي
از فراز زمين  و چون كنند، مي وليدو برق ت زنند و رعد هاي سخت مي جرقه ،كنند مي

صاعقه ايجاد  زمين،و بار منفي  آسمان بار الكتريسيتة مثبت به دليل عبور كنند،
اي يا  بلند يا تپه يكند و با برخورد به ساختمان ابر تخلية الكتريكي مي و شود مي

وحي نيز در گذر خود، با بار حقايقي  شود. وارد مي شديدهاي  گاه آسيب ،درختي
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تخليه  الهامات را و ،آيد و باال برود فرود مي اوج بگيرد كه دارد، بر انساني كه بتواند

و بعد در طول  بارد در ارتفاعات ميمرتفعي  ي قله همچون برفي كه بر ياكند.  مي
و زمين را از آنچه  كند پايين جريان پيدا ميدشت شود و به  تابستان به تدريج آب مي

روبد  ميخود در مسير همه چيز را كه سيل . برخالف  سازد مي سيراب در خود دارد
شش  مثالًتشنگي طبيعت، در طول  به تناسب ، به تدريج ماند و برد؛ برف مي ميو 

  شود. رفته رفته جذب زمين مي ،آب كند و مي بماه، زمين را سيرا
پيامبر هم در شب قدر حقايقي را گرفت و  ت.بواين قياسي است ميان طبيعت و ن 
مردم نهاد. درواقع،  اختيارسال تدريجاً در  23ر وجود خود ذخيره كرد و در طول د

 گونهبفهميم سازوكار الهامات چيست و چكند تا  اي طبيعت به ما كمك ميه مدل
  افتد.  اتفاق مي

ويكم يا  بيستشب گويند شب قدر  ايد كه مي اما چرا در شب قدر؟ حتماً شنيده
معلوم نيست كه شب قدر كدام است.  به درستي ماضان است. اموسوم ماه ر بيست
اند.  ها را احتمال داده ، همة اين شب؟وهفتم وسوم، بيست ويكم، بيست م، بيستهنوزد

درهرحال مهم اين شب ثابتي در ما ه مبارك نباشد.  شب قدر با همة اينها چه بسا كه
كنند تا  ه ميخود را آماد در اين ماهروزه داران  و امت اسالمياست كه بدانيم 

خوانند، دعا  . قرآن ميكنندتر  تر و بيشتر و نزديك با خدا قويرا ارتباطاتشان 
 صورتتر شدن به خدا و اخالق و معنويات  كنند، و همة اينها براي نزديك مي
پيوند  تا گيرد. به بيان ديگر، در ماه رمضان هميشه آمادگي بيشتري وجود دارد مي

 .گيرند در ارتفاع باالتري قرار مي  يانآدمدر اين ماه د. بشو برقرارخدا و خلق ميان 
انقالبات جوي است. در اين فصل طوفان  هنگام اين ماه شباهت به فصل بهار دارد كه

در ماه صيام  .دهد و بارندگي بيشتر است هاي ابر زياد رخ مي و زير و رو شدن توده
هاي  ديگر انساناز طرف  ،مساعد است جوي معنويات هم از يك طرف شرايط

شته باشند كه ينكه امكان آن را دابراي برخورداري از آن شرايط بيشترند. نه اه آماد
اند. آنها حقايقي را درجه  ترند دريافت كننده حقايق را بگيرند؛ آنها كه باالتر و قوي

كنند؛ درست مثل مسائل  گيرند و به مردم منتقل مي به درجه و مرحله به مرحله مي
افته به يدرشود و مسائل علمي مهمي را كه  نشتني پيدا ميييا ا يالً نيوتونعلمي. مث

  شود. از آن برخوردار ميكل بشريت البته سرانجام  . وندك جامعة خود عرضه مي
  به يعني » نزول«اجماالً  ،عرض كردمقبالً كه » تنزيل«و » نزول«اما در مورد تفاوت 



  
  
  
  
  

 در سايه قرآن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10
نشيند. باي بلند  اعت بارش مداوم بر قلهناگهان فرو آمدن؛ مثل برفي كه ظرف چند س

يعني به تدريج نازل شدن و فرود آمدن. مثل همان برف قله كه در طول » تنزيل«ولي 
اي را سيراب كند، قرآن هم  گردد و دشت تشنه سرازيرچندين ماه آب شود و 

اي  نويسندهاي كه به ذهن  حقيقتش بر پيامبر دفعتاً در شب قدر نازل شد؛ شبيه به ايده
بنويسد. آنها را احتياج دارد يك ماه بنشيند صفحه به صفحه  كهكند  خطور مي

نخست صورت اجمال و و كليت  ،استمهندس يا آرشيتكت در ذهن اي كه  ايده
تمامي نقشه و به اجرا درآيد، بايد  ه خود بگيردعمل ب صورتاگر بخواهد  كه دارد

نيز بر ذهن پيامبر در شب  د. حقيقت و كليات وحيوش  مشخص جزئيات هايش با
وسه سال تداوم پيدا  در طول بيست ءآن براي اجرا قدر نازل شد ولي ظهور جزئيات

  كرد.
 سراسراند؟ روح چيست؟ فرشتگان در  گونه موجودي فرشتگان چهاما فرشتگان، 

اند، نيروهاي جهان هستند. همه چيز با  طبيعت وجود دارند. آنها كارگزاران جهان
نام دارد. ي مرگ  گيرد. يكي از آنها ملك الموت يا فرشته انجام مي كار فرشتگان
ها، براي روحيه دادن به  ي آرام بخشيدن به انسان است، در جنگ فرشته يكي ديگر

 البته . و اينكه قرآن به آن اشارات فراواني دارد سازد آنها را آرام  هاي دل تا مؤمنان،
  بيش از يك جلسه زمان ببرد. كه شايد نياز دارد خودش يك بحث مستقلي

، 91ي  ، خطبهالبالغة جمهمي است. در  بسيار ي فرشتگان در قرآن مسئلة مسئله 
كار پديد ر هايشان د گويد كه بعضي در آفرينش و نقش فرشتگان در طبيعت، مي

بارش دهد، مثل  هاي جوي كه روي مي يدهند. يعني پدا آوردن ابرهاي سنگين پرباران
هاي عظيم و شامخ جاي دارند؛  هايشان در كوه فرشتگان است. يا بعضي باران، كار

 "تُخُوم االَرضِ السفلي" در:  پايشان بعضي اند. ساكنهاي شب  بعضي در تيرگي
كنيد  رفته است. شما فكر مي فراتر  افق شانه هاشان از است و )ي مركزي زمين هسته(

سال  1400؟ ببينيد اينها نيست وي جاذبهنير تعبير ديگري از؟ آيا چه نيروئي است اين
  ؟ ي جاذبه را اعالم كرد نيوتن كي مسئله است. شدهپيش گفته 

بخواهند بگويند نيرويي در جهان  اگردرس ناخوانده و عامي  مردماني براي 
به اين ، است كه همچون ستون مانع فرو ريختن ستارگان مي شود دست اندركار

و از  قرار دارداز سويي در مركز زمين  هايشان گام كه  فرشتگاني ؛گويند ميزبان 
  پيداست كه به زبان قابل  به روشني هم فراتر رفته است. خوب، ديگر از آسمانسويي 
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  كند. فهم آنها بيان مطلب مي

كه در طبقات آسمان جايي نيست كه خالي از فرشتگان با شد.  كند اضافه ميبعد  
گويد كه در تمام  رم، در وصف فرشتگان ميهم، در دعاي چها »هسجادي ةصحيف«در 

كامالً پيداست  جاي دارند.رف، فرشتگان بطبقات آسمان، در باران، ابرها، تگرگ، 
ي نمودهاي طبيعت تعبير  چون از همه اشاره كند.طبيعت به نيروهاي خواهد  كه مي

 ،ده. به نظر ما جهان ما، مي كندكه گردانندگان اين جهان به شمارند ،به فرشتگان
هيچ چيز در جهان مرده نيست. حتي آهن و  در حقيقتآيد، ولي  روح و مرده مي بي

هايي دارند كه  درون خود اتم درجان و جماد مطلق نيست. اينها  چوب و سنگ بي
در ها وجود دارد.  حيات و شعور در آناي از  ي و درجهحوو ناند  مدام در حركت
خود هستة اتم كه ساختمان بسيار يا  ،دندگر ها كه دور هستة اتم مي همان الكترون

 ي است. يعني جهان به مرده و زندهپيام دارايهمة اينها براي ما  ،اي دارد پيچيده
 ، متكي بهي آنچه در طبيت است هر چه هست جان و معني دارد. همهتقسيم نشده، 

  اند. فرشتگان به تعبير قرآن گردانندگاني دارد كه همان است، نظامي
طوركه  وحي بر پيامبر هم فرشتگان يا نيروهايي عامل اين كارند، همان در نزول

؛ يا الكترو مغناطيس يا نيروهاي است جاذبه يكي از نيروها و يكي از فرشتگان
 يك انرژي و شعوري شد اي ضعيف و قوي. آن نيرويي هم كه بر پيامبر نازل هسته
  .آمد كه در سطح بشر فرود بود

نكه بعد از آن شب، بارها در روز، وقتي آبا  ؟ه در روزو ن قدر اما چرا در شب
شد. ظاهراً  وحي نازل مي ايشان برر اثناي جنگ، يا د ،در سفر يا حضر بودندپيامبر 

 ههاي طوالني پيامبر بود داري ها شب زنده بعد از سال ،آنچه در شب قدر اتفاق افتاد
قسمتي از شب را بيدار بماند:  تا بارها به پيامبر فرمان داده شده نيز است. بعد از  آن

بِه دجلِ فَتَهنَ اللَّيمشب زنده داري كن از شب رااي  پاره ،و ،لَةً لَّكافيكارمنزلة به  ،ن 
و  شويبر انگيخته باشد تا  1.عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محموداانه و به نفع خود، داوطلب

در روز  .كنيرشد و شود . يعني روح و روانت ساخته نيصعود ك يا مقام ستودهبه 
نمي  .نداردتمركز فرصت در پي كسب معاش است و  شخص ،نيست يفرصت چندان
ولي پس از دو سه ساعت خواب، اگر توفيق داشته باشد و  كند. با خود خلوت تواند

ن با يك ساعت، كمتر يا بيشتر، براي خلوت كردبيدار بشود، فرصتي ولو نيم ساعت، 
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شب را بيدار بودند. براي ما هم  نيمي ازكند. پيامبر تا دو ثلث شب يا  خودش پيدا مي

كه ذهن  انه،خستگي كار روز رفع اين فرصتي است كه بايد غنيمت بشمريم. بعد از
به  د.رو خالق خود فكر ك خود متمركز به سرنوشت به صورت توان خالي شده، مي

اي  گفتار سنگيني بر تو القاء خواهيم كرد؛ پس پارهده كه ما به زودي ش خطاب پيامبر
كمتر يا بيشتر، و به خداي خود روي  ،از شب را برخيز، دو ثلث شب يا نيم شب را

  كن.
دريافت  هاي آمادگي آمده است كه يكي از راه» مدثر«و » مزمل«ي  در سوره 

خستين فرو آمدن ن اين است كهاز خاص شبانه است.  الهامات رباني تمركزهاي
  . رخ داده است پيامبر ةالعاد عمدتاً در شب به دنبال تمركزهاي فوق ،وحي

چند سال در  تصور كنيد كسي را كه ؟چرا شب قدر بهتر از هزار ماه استاما 
روزي در امتحانات پاياني پذيرفته شود، ولي  ستهو نتوان زدهمقطعي از تحصيل درجا 

 ،گرفت و دوره را پشت سر گذاشتي قبولي  كه سرانجام با تالش بسيار نمره
برابر چند سالي كه در آن مقطع متوقف مانده بود ارزش براي او گويند آن روز  مي

  دارد.
در مسير خطايي  بماند يا دراز درجا بزند و متوقف يملتي هم ممكن است ساليان 

جا زدن جا از يك عمر در، ولي سپس با يك فكر درست و تصميم بحركت كند
را به سال حساب » هزار ماه«ترقي بيفتد. شما اگر اين  مسيرند و در نجات پيدا ك

سال؛ يعني عمر متوسط انساني كه خوب عمر كرده  84، 83شود حدود  مي ،كنيد
عميق و ارتباط با  دركاست. اين طور نيست؟ پس، يعني يك شب، حتي يك شب، 

  دن بهتر است.كرحقيقت از يك عمر هرز و بيهوده زندگي 
 دارد اميه اند كه اشاره به دوران بني گفته» هزار ماه«دربارة اين  مفسران از بعضي 

اند مصاديق ديگري  خواستههم بعضي ديگر . كه حكومتشان هزار ماه به طول انجاميد
براي آن پيدا كنند. لزومي ندارد كه مصاديقش را محدود بدانيم، مهم اين است كه 

. عمر زياد كردن مهم نيست؛ گردد ل برقرارآدم به اين پيوند آگاه باشد و اين اتصا
كه در  ،افتد. اين بهرة معنوي آن اتفاق مي در اثرمهم اين ارتباط است و آنچه 

 انسان همواره هاي دور از گذشته ؛شود مهم است هاي قدر از آن برخوردار مي شب
در هجدهم رمضان  توراتدر ششم رمضان و  زبورگويند  ه است. ميداشتقدر   شب
هاي پيامبران همه در اين موقع سال،  ل شده است. اين در روايات ما هست. كتابناز
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شده  ، نازلبه وجود مي آيد در روح انسان و جهانهايي  كه از نظر معنوي آمادگي

خبري  دانستند. در دوران غارنشيني بشر در بي هاي اوليه چيزي نمي است. انسان
از اختيار برخورداري داشت، اما از آن نخستين فقط اندكي  بشربرد.  محض به سر مي

زمان تا امروز بشريت پله پله و سال به سال مسير پيشرفت را طي كرده است. در هر 
» تكامل«نظرية ها و معلمان تازه بهره گرفته و، به اصطالحي كه در  دوره از كتاب

بوده او هاي قدر  بشريت محصول شب هاي متناوبِ هست، جهش كرده است. جهش
   .است

توان توضيح داد. ولي  خيلي روشن نمي» روح«اما دربارة تفاوت بين ماليك و 
شايد با اين مثال ساده قدري بشود به فهم مسئله نزديك شد. ببينيد،  محصلي كه 

دو چيز عامل باال آمدن و رشد اوست: يكي امكانات بيروني، يعني  ،خواند درس مي
آن امكانات  اسم استعداد خود او. كتاب و آزمايشگاه و معلم و مدرسه؛ يكي هم

همان نيروهايي كه در جهان در كارند و به ما مدد  يعني بيروني را بگذاريد فرشتگان؛
ظرفيت ذهني و قوة يادگيري در ما نباشد، در  و اگر هوش و استعداد رسانند. ولي مي

برد:  توانيم پيشرفت كنيم. پس درواقع دو نيروست كه ما را باال مي هيچ كاري نمي
 نامش. اين استعداد دروني يا امكانات دروني امكانات بيروني و استعداد خودمان

اين روح  1ونَفَخْت فيه من روحيروح است. خدا از روح خود در ما دميده است: 
نيست. قوة ديگري است كه ما را مي خوانيم شناسي  زيست كه در جانهمان 

ما  2.لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍست در ما. تواند باال ببرد؛ استعداد خاصي ا مي
هيچ  آفريديم. قيام و باال آمدناستعداد ، يعني »تقويم«ترين  انسان را در عالي

اسب  كه مثالًبارها عرض كردم  و تعالي پيدا كند. تواند رشد نميجز انسان  موجودي
در همان حد مانده است، ولي انسان  از هزار سال پيش تا حاال هيچ فرق نكرده و

امروز حتي با ده سال پيشش از نظر دانش و فهم و احساس خيلي تفاوت كرده. بشر 
. يابيم بتوانيم به تعالي دست تارود. خداوند از روح خود در ما دميده  پيوسته باال مي

مه علَّاين همان استعداد و قدرت درك و فهم و تجزيه و تحليل و سخن گفتن است: 
انسان گفتيم، پيش  نوبتطوركه  همان .است، خواندن طبيعت خواندنقدرت  3.الْبيانَ
به  درآورد و بيانبه و بعد  را بفهمد آنالفباي طبيعت را بخواند، كتاب تواند  مي
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ولي  ،همان استعداد خودماستروح  . پس،دهددانش را توسعه  ومنتقل كند ديگران 

  د.ان فرشتگان نيروهاي بيروني
در دسترس فهم  ها و امكانات فهم بيشتري معلمان و كتاب هم خدا ،شب قدردر 

، البته اگر خودمان را آمادة  مي شود تر و هم نيروهاي دروني ما آماده ما قرار مي دهد
معنوي بشر در اين ماه نيروي گيري از آن امكانات كرده باشيم. چون هوش و  بهره

 دارد را كه در درون آن روح خداييبسازد و ا خود رتواند  و مي يابد فزوني مي
ما او را  1،أَيدنَاه بِرُوحِ الْقُدسِوگويد:  تقويت كند. قرآن دربارة حضرت عيسي(ع) مي

توحيد ي كلمة العتاويد اگر شما در راه گ ساختيم. يا مي مقدسي نيرومندي نيروبا 
قويت خواهد شد. قرآن اين ثابت قدم باشيد روحتان، آن روح دروني و خداييتان، ت

 تواند استعدادهاي معنوي خود را پيوسته بسيار تأكيدكرده است كه انسان مي را مسئله
  ببرد و كمال ببخشد. ترباال

تنزلُ الْملَائكَةُ والروح اما فرود آمدن فرشتگان و روح براي چيست؟ در آن شب، 

. درست از هر امري، از هر موضوعييعني  من كُلِّ أَمرٍ .فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ
آيد، تاريخ  آيد، رياضيات مي آيد، شيمي مي معلم فيزيك ميكه مدرسه همان  مثل
. اما اين امر تكرار مي گردد از نو سال ، و هرآيد ادبيات مي ،آيد جغرافيا مي ،آيد مي

اي كه انسان  زمينه نهايت است. پس، در هر موضوع و مدرسه و مكتب خدا بي
گويند به عدد خاليق به سوي   شود. مي بخواهد در آنها رشد كند به او تعليم داده مي

ي معنوي در شب قدر امكان هضم و جذب و  . پس، در هر زمينهوجود داردراه خدا 
در اختيار تو شود و  فهم حقايق وجود دارد. حقايق در حد درك و فهم تو نازل مي

نه اينكه خدا به معني متداول اجازه ولي . به اذن پرورگار. بِإِذْنِ ربهِماما گيرد؛  قرار مي
اش را داشته باشي، همان به منزلة  يعني همان قوانين خدا. اگر تو آمادگي» اذن«دهد. 

  اذن دادن پروردگار به تو است.
هوا فرمايد اگر زمين مستعد باشد و آب و خاك و نور خورشيد و  در جايي مي 
را آلوده نكرده باشي و  وجودت رويد. اگر تو زمين ه در آن ميگياد، به اذن خدا شبا

» اذن خدا«، به اذن خدا سرسبز خواهد شد. پس، ين نبرده باشيبرا از آمادگي آن 
  يعني قوانين الهي.

  ، بر  ه دين باشيددر راو مصمم اگر شما ده نفر صابر  كه گويد در جاي ديگر مي 
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  15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 97شرحي بر سوره قدر(
روحيه و  ،تقوا و صبر دارايي اه كنيد. يعني انسان ا غلبه ميصد نفر به اذن خد

. به اذن خدا، يعني تو خود آدم ديگري خواهي مي شود تر شان از ديگران قوي اراده
آن اتفاقي كه در شب بنابراين، . تكرار شده است در قرآن بسيار» اذن«ي  شد. كلمه
ت الهي است كه چنان يك تصادف نيست، در همان چهارچوب نظاما ،افتد قدر مي

  يابد.  الهاماتي امكان مي
دانيم كه  مي .است »سالمت«همان درواقع  »سالم« اين .سلَام هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ

و » سالم«است كه با » اسالم« هماسم دين ما گفته است. » المدارالس«قرآن بهشت را 
است اسالم  ؛ بابرساني سالمت يعني خودت را به »اسالم«. است از يك ريشه» تسليم«

ادخُلُوها بِسالَمٍ يا:  سازد. آشنا ميو آشتي » سلم«سالمت و  روح خود را با انسانكه 
تا ند ا هآمدان گويد پيامبر مي .سالمت استسلم و سراسر قرآن همه سخن از  1.آمنينَ

طلع فجر، پس، در شب قدر تا م .رهنمون شوند» دار السالم« سالمتوادي شما را به 
سلم و سراسر . تا طلوع فجر همه وقوع ندارد امكان يخطا و اشتباه و لماناس  هيچ

  سالمت است. 
ي  ي بود از مطالب سورها خالصه و اينها كلياتي بود كه خدمتتان توضيح دادم

خداوند به وقتي دانم پيچيده و مشكل است. اول هم عرض كردم  كه البته مي» قدر«
 .استتكليف  ما روشن  ديگر پس ،ما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ :يد فرما پيامبر خود مي

 تالش به ذهن ضعيفم مي رسيد من تا جايي كه .هرحال فهم قضيه دشوار است به
   ، توضيحاتي عرض كنم.هايي كه در طبيعت وجود دارد مدل مقايسه كردم با

  صدق اهللا العلي العظيم
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