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  گذرد ورزي از وفا میایمانطریق 

  
          )سیري در سپهر قرآنمجموعه درسگفتارهاي (

  ): سوره انسانجلسه هفتم(
  

  20/4/94سایت ملی ـ مذهبی، روز شنبه، مورخ:  :منبع
  

عروف هل اتی نیز م هیا دهر که به سور سوره انساناختصاص به سوره انسان دارد. مجموعه درسـگفتارهاي قرآنی ،  جلسـه هفتم این  
ین مفسران ر مدنی است. البته بسو هدر زمربر طبق نظر مفسران شیعه  ه است ومورد بحث قرار گرفت ي که تاکنونربر خالف سـو  اسـت 

ــوره مدنی و بخش هاي دیگر مکی   در این ــنی بر این باورند که بخش هایی از این سـ ــران سـ ــت برخی از مفسـ رابطه اختالف نظر اسـ
  صور متکلمان و مفسران شیعی این است که این سوره مدنی است و بعد از تولد امام حسن و امام حسین نازل شده است.هستند. ولی ت

تأمل  يباره نعم بهشتی و برخی توصیه ها جبر و اختیار انسان است و هم در هاین سـوره هم حاوي نکات انسـان شـناسـانه و بحث دربار    
  بر انگیز اخالقی سخن گفته شده است.

 سمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمبِ

إِنَّا خَلَقْنَا اإلنْسـانَ منْ نُطْفَۀٍ أَمشَاجٍ نَبتَلیه فَجعلْنَاه   ﴾1﴿هلْ أَتَى علَى اإلنْسـانِ حینٌ منَ الدهرِ لَم یکُنْ شـَیئًا مذْکُورا   
إِنَّ  ﴾4﴿إِنَّا أَعتَدنَا للْکَافرِینَ سالسال وأَغْالال وسعیرًا  ﴾3﴿إِنَّا هدینَاه السـبِیلَ إِما شـَاکرًا وإِما کَفُورا    ﴾2﴿سـمیعا بصـیرًا   

ــْرَبونَ منْ کـَأْسٍ کَانَ مزَاجها کَافُورا   ــْرَب بِها عباد اللَّه یفَجِّ ﴾5﴿األبرَار یش یوفُونَ بِالنَّذْرِ  ﴾6﴿رُونَها تَفْجِیرًا عینًا یش
إِنَّما نُطْعمکُم لوجه اللَّه  ﴾8﴿ویطْعمونَ الطَّعام علَى حبِّه مسکینًا ویتیما وأَسیرًا  ﴾7﴿ویخَافُونَ یوما کَانَ شـَرُّه مستَطیرًا  

فَوقَاهم اللَّه شَرَّ ذَلک الْیومِ ولَقَّاهم  ﴾10﴿إِنَّا نَخَاف منْ ربِّنَا یوما عبوسا قَمطَرِیرًا  ﴾9﴿ال نُرِید منْکُم جزَاء وال شـُکُورا  
ــرُورا  ــْرَةً وس ــبرُوا جنَّۀً وحرِیرًا  ﴾11﴿نَض ــَ ﴾12﴿وجزَاهم بِما ص ــا وال متَّکئینَ فیها علَى األرائک ال یرَونَ فیها ش مس

ویطَاف علَیهِم بِآنیۀٍ منْ فضَّۀٍ وأَکْوابٍ کَانَت قَوارِیرَا  ﴾14﴿ودانیۀً علَیهِم ظاللُها وذُلّلَت قُطُوفُها تَذْلیال  ﴾13﴿زمهرِیرًا 
عینًا فیها تُسمى سلْسبِیال  ﴾17﴿سا کَانَ مزَاجها زنْجبِیال ویسقَونَ فیها کَأْ ﴾16﴿قَوارِیرَ منْ فضـَّۀٍ قَدروها تَقْدیرًا   ﴾15﴿
وإِذَا رأَیت ثَم رأَیت نَعیما وملْکًا کَبِیرًا  ﴾19﴿ویطُوف علَیهِم وِلْدانٌ مخَلَّدونَ إِذَا رأَیتَهم حسبتَهم لُؤْلُؤًا منْثُورا  ﴾18﴿
إِنَّ هذَا کَانَ لَکُم  ﴾21﴿عالیهم ثیاب سنْدسٍ خُضْرٌ وإِستَبرَقٌ وحلُّوا أَساوِر منْ فضَّۀٍ وسقَاهم ربهم شَرَابا طَهورا  ﴾20﴿

فَاصبِرْ لحکْمِ ربِّک وال تُطع منْهم آثما أَو  ﴾23﴿إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا علَیک الْقُرْآنَ تَنْزِیال  ﴾22﴿جزَاء وکَانَ سعیکُم مشْکُورا 
إِنَّ هؤُالء یحبونَ  ﴾26﴿ومنَ اللَّیلِ فَاسجد لَه وسبِّحه لَیال طَوِیال  ﴾25﴿واذْکُرِ اسـم ربِّک بکْرَةً وأَصیال   ﴾24﴿کَفُورا 

موی مهاءرونَ وذَریاجِلَۀَ ویال الْعیال  ﴾27﴿ا ثَقدتَب مثَالَهلْنَا أَمدئْنَا بــ ــرَهم وإِذَا ش إِنَّ  ﴾28﴿نَحنُ خَلَقْنَاهم وشــَددنَا أَس
ــبِیال   ــَاء اتَّخَذَ إِلَى ربِّه س ــَاء اللَّه إِنَّ اللَّه کَانَ عل  ﴾29﴿هذه تَذْکرَةٌ فَمنْ ش ــَاءونَ إِال أَنْ یش  ﴾30﴿یما حکیما وما تَش

     ﴾31﴿یدخلُ منْ یشَاء فی رحمته والظَّالمینَ أَعد لَهم عذَابا أَلیما 
  

 مهربانبه نام خداوند بخشنده 

  				»1«نبود ذکرى قابل چیز که گذشت انسان بر طوالنى زمانى آیا	
  		»2«بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیمآزماییم ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را مى
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  		»3«ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس
  						»4«ایمهاى سوزان آتش آماده کردهما براى کافران زنجیرها و غلها و شعله

  »5«نوشند که با عطر خوشى آمیخته استبه یقین ابرار و نیکان از جامى مى
  »6«کنندنوشند و [به دلخواه خویش] جاریش مىاى که بندگان خدا از آن مىشمهچ

  »7«ترسیدندکردند و از روزى که گزند آن فراگیرنده است مى[همان بندگانى که] به نذر خود وفا مى
  				»8«دادندو به [پاس] دوستى [خدا] بینوا و یتیم و اسیر را خوراك مى

  »9«خواهیمخورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمىبه شما مىما براى خشنودى خداست که 	
  					»10«ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت هراسناکیم

  						»11«پس خدا [هم] آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت
  				»12«و به [پاس] آنکه صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد

  						»13«در آن [بهشت] بر تختها[ى خویش] تکیه زنند در آنجا نه آفتابى بینند و نه سرمایى
  		»14«هایش [براى چیدن] رامها[ى درختان] به آنان نزدیک است و میوهو سایه

  					»15«شودو ظروف سیمین و جامهاى بلورین پیرامون آنان گردانده مى
  »16«اندبه اندازه [و با کمال ظرافت] آنها را از کار در آوردهجامهایى از سیم که درست 

  		»17«نوشانندو در آنجا از جامى که آمیزه زنجبیل دارد به آنان مى
  						»18«شوداى در آنجا که سلسبیل نامیده مىاز چشمه

  		»19«اندراکندهگردند چون آنها را ببینى گویى که مرواریدهایى و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى
  		»20«بینىو چون بدانجا نگرى [سرزمینى از] نعمت و کشورى پهناور مى

ــتبندهاى ســیمین اســت و  [بهشــتیان را] جامه ــتبر در بر اســت و پیرایه آنان دس هاى ابریشــمى ســبز و دیباى س
  		»21«نوشانداى پاك به آنان مىپروردگارشان باده

  				»22«مقبول افتاده استاین [پاداش] براى شماست و کوشش شما 
  							»23«در حقیقت ما قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم	

  					»24«پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایى کن و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مبر
  		»25«و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن

  					»26«و سجده کن و شب[هاى] دراز او را به پاکى بستاىو بخشى از شب را در برابر ا
  		»27«افکنندسر مىاینان دنیاى زودگذر را دوست دارند و روزى گرانبار را [به غفلت] پشت

ل ایم و چون بخواهیم [آنان را] به نظایرشــان تبدیماییم که آنان را آفریده و پیوند مفاصـل آنها را اســتوار کرده 
  »28«کنیممى

  			»29«اى است تا هر که خواهد راهى به سوى پروردگار خود پیش گیردن [آیات] پندنامهای
  			»30«خدا داناى حکیم است و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید خواست قطعاً	

  »31«آورد و براى ظالمان عذابى پردرد آماده کرده استخویش در مىهر که را خواهد به رحمت
  

وفُونَ بِالنَّذْرِ ویرًا  یتَطسـم ا کَانَ شـَرُّهموخَافُونَ ییکی از مشـخصـه هاي ابرار این است که به پیمان ها و نذرهاي خود وفا   .   ی
النا در نوشته موبوده اسـت.  مفهوم وفا از مؤلفه ها ي مورد نظر عرفا نیز  . شـایسـته نعمت هاي بهشـتی هسـتند.    چنین کسـانی   و می کنند
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 از تر شیرین و چشـیدم  تورا .ي می داندانسـان معنوي را وفادار  مهمِ نشـانه هاي خورد. یکی از وفاي مردان قسـم می  هاي خود به 
  بودي. وفا

و بــه تعبیــر گابریــل مارســل  نهــاده انــدت معاصــر نیــز بــر مفهــوم وفــا انگشــت تأکیــد  ســحتــی فالســفه و نویســندگان اگزیستانسیالی
اســت. بـه زعــم او  ســانی کـه وفــا پیشـه مـی کنــد مسـتعد پـاي نهــادن بـر بــام هـاي آسـمان         از وفــا مـی گـذرد و ان  طریـق ایمـان ورزي   

ــد     ــادگی معنــوي کســب مــی کن ــو در گــویی مســتعد پــرواز در فضــاي بیکــران و کســی کــه اهــل وفاســت آم ــا دنوردی ن عــالم معن
ــه    مارســل مــی گویــد از مقومــات ایمــان ورزي وفاســت و  مــی شــود. ــا اهــل خــویش ب ــودن و ب ــه معنــاي دلمشــغول دیگــران ب ــا ب وف

ــراي ایمــان ورزي جهــان جدیــد نیــزدر قــرار اســت اگــر نکــردن اســت. کــاريعهــد خــود وفــا کــردن و جفا  ــا شــود جــایی ب از  مهی
  این امر محقق می شود.   کردنطریق وفا

دیگــران و ن ایــن را دیــد.  توجــه کــردن بــه مــی تــوادر نوشــته هــاي داستایوفســکی نیــز البتــه مارســل از ایــن حیــث تنهــا نیســت .  
ــتن    ــاء و کاس ــام امح ــکی و      در مق ــه داستایوفس ــورد توج ــات م ــدن از نک ــی برآم ــج کس ــازانتزاکیس از درد و رن ــوس ک ــان  نیک رم

ــتم  ــرن بیس ــویس ق ــت ن ــوده اس ــید    .  ب ــده باش ــلوب را خوان ــاز مص ــیح ب ــاب مس ــر کت ــود در    اگ ــرار ب ــه ق ــیتی ک ــه شخص ــد ک ــی بینی م
ــا خداونــد نجــوا مــی کــرد  نمــایش نقــش مســیح را  ــز در  ســري در آســمان داشــت ،  و بــازي کنــد در حــالی کــه همزمــان ب پــایی نی

ــتن درد    ــغول کاس ــت و دلمش ــین داش ــی کــ        زم ــش م ــیح وار کوش ــا مس ــن معن ــه ای ــود و ب ــران ب ــج دیگ ــج  و رن ــه از درد ورن رد ک
دار بــه دلیــل  هرا دار بزننــد امــا از چوبــ و قــرار بــود کــه اوو بــه همــین خــاطر نیــز گنــاه دیگــري را بــر عهــده گرفــت دیگــران بکاهــد 

ــیحیت         ــنت مس ــه درس ــی دهــد ک ــان م ــان نش ــن رم ــت داد. ای ــین راه از دس ــاً جــانش را در هم ــا نهایت ــت ام ــایی یاف ــودن ره مقصــر نب
ــان و ن     ــزد مؤلف ــز ن ــد نی ــان جدی ــه در جه ــا چگون ــر مفهــوم وف ــد ب ــده اســت.  وتأکی ــد ش ــاز تولی ــندگان بازســازي و ب ــنت  یس ــا در س م

نیــز الزم اســت در طــی طریــق ایمــان ورزي ، ایــن مفهــوم بازتولیــد   نیــز تأکیــد بــر وفــا داشــته ایــم و در جهــان امــروز عرفــانی خــود 
  شود.

در تفاسـیر شــیعی شـأن نـزول آیـه ایــن اسـت کـه حضـرت علــی        . ویطْعمـونَ الطَّعـام علَــى حبِّـه مسـکینًا ویتیمــا وأَسـیرًا     
ــد چنــد روزي را روزه گرفتنــد و هــر شــب هنگــام      (ع) و حضــرت فاطمــه جهــت شــفاي امــام حســن و امــام حســین کــه بیمــار بودن

ــار  ــراد           افط ــن اف ــه ای ــود را ب ــار خ ــواران افط ــن بزرگ ــد و ای ــی آم ــه م ــه در خان ــدي ب ــراي تک ــیري ب ــی و  اس ــوایی و یتیم ــائل بین س
مانــده مــی بخشــیدند. مفســران اهــل ســنت چنــین تفســیري از ایــن آیــه ندارنــد و یــا دســت کــم  قائــل بــه تأکیــدي کــه شــیعیان بــر   در

نیســتند و یکــی از مــوارد اخــتالف مکــی یــا مــدنی بــودن ایــن   امــام علــی دارنــد،  هثیــق آن بــا خانــشــأن نــزول ایــن آیــه و ارتبــاط و 
  سوره نیز همین است.  

ایــن اســت کــه مســکین و یتــیم و اســیر را اطعــام  بــه هرحــال صــرف نظــر از شــأن نــزول ایــن آیــه ، یکــی از ویژگــی هــاي ابــرار،   
لـن تنـالوالبر حتـی تنفقـوا     اسـت :   نیـز  دیگـري در قـرآن   هایـن آیـه یـادآور آیـ      .می کنند و آن چـه کـه دارنـد را مـی بخشـند     

ــون ــ .1ممــا تحب از آنچــه کــه دوســت مــی دارد ببخشــد. ممــاتحبون افــراد بــا یکــدیگر   نمــی رســد مگــر و نیکــی  رفــرد بــه مقــام بِ
  یکی شهرت و دیگري ثروت را دوست دارد . ،فرق می کند 

ت کـه وقتـی مـی بخشـند     مؤلفـه هـاي ابـرار ایـن اسـ      از دیگـر  إِنَّما نُطْعمکُم لوجـه اللَّـه ال نُرِیـد مـنْکُم جـزَاء وال شُـکُورا      
 فقــط بــا خداونــد معاملــه مــی کننــد و از دیگــران انتظــاري ندارنــد.   آن هــا نمــی گذارنــد.گزاري ندارنــد و منتــی چشمداشــت سپاســ
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ــی از     ــت یک ــی گف ــان م ــی از بزرگ ــارف    یک ــداباور و ع ــاي خ ــان ه ــین و انس ــاف متق ــق      اوص ــأس از خل ــل ی ــه اه ــت ک ــن اس ای
    یعنی انتظارشان از دیگران محدود است. هستندخدا

ــنْ رم ــاف ــا نَخَ ــا قَمطَرِیــرًاإِنَّ وسبــا ع موــا ی چهــره هــا  در آن . از دیگــر ویژگــی هــاي ابــرار ایــن اســت کــه از روزي کــهبِّنَ
  .عبوس زهد به وجه خمار ننشیندحافظ می گوید  است می ترسند.و گرفته عبوس 

ــوره  در ــن س ــد     ای ــه از آن برخوردارن ــایی ک ــت ه ــتیان و نعم ــوال بهش ــه اح ــت.   ب ــده اس ــه ش ــز پرداخت ــش نی ــومدر بخ ــوره ، س  س
کـه مـی توانـد نصـب العـین مـا قـرار گیـرد          اسـت شـخص پیـامبر اسـت کـه خداونـد بـه ایشـان توصـیه هـایی کـرده            ،آیـات مخاطب 

ــره    ــا به ــویش از آن ه ــلوك خ ــه س ــامان دادن ب ــراي س ــه     و ب ــوط ب ــه مرب ــایی ک ــیه ه ــریم. توص ــد و   بب ــم خداون ــل حک ــبر در مقاب ص
  است.  اطاعت نکردن از گناهکاران و کافران 

ــیال إِنَّ ــا ثَقموی ــم هاءرونَ وــذَریــۀَ و مفهــوم غــرور و ایــن کــه دنیــا  هدر مباحــث گذشـته در بــار . هــؤُالء یحبــونَ الْعاجِلَ
و اخالقــی ایــن واژه کــه در ادبیــات قرآنــی هــم بــه کــار رفتــه عبارتســت  معنــاي عمیــق عرفــانی دارالغــرور اســت ســخن گفتــه شــد. 

ن . بــه ایــن معنــا کـه ســاختمان ایــن دنیــا گـول زننــده و فریبنــده اســت . یـک مکــانیزم عمــده هــم دارد    از فریفتـه بــودن و فریفتــه شـد  
ــذر        ــاقی اســت زودگ ــد و آنچــه را کــه ب ــی نمایان ــاقی م ــراد ب ــد در چشــم اف ــوري را کــه زودگذرن ــن اســت کــه ام و آن مکــانیزم ای

  جلوه می دهد.
  رمضان آمده است: 27در بخشی از دعاي شب 

زار ملُـولِ ا         اللَّهـلَ حقَب تـولْمل اددعـتاالس و ارِ الْخُلُـودـۀَ إِلَـى دالْإِنَاب ارِ الْغُـرُورِ وـنْ دع یافی التَّجقْن  تلْفَـو
خــدایا دورى از خانــه فریــب،و بازگشــت بــه خانــه جاویــدان،و آمــادگى بــراى مــرگ پــیش از رســیدن آن 

  .ام گردانرا روزى
هــم پیــامبر اکــرم(ص)  ایــن دعــا را خیلــی مــی خواندنــد و هــم در احــوال بعضــی از بزرگــان نیــز آورده انــد کــه    نقــل اســت کــه 

  می خواندند.زیاد  در قنوت هایشان این دعا را 
  آمده است.نیز مفهوم غرور  ، اعراف و لقمان انفطار ،حدید  هدر سور

ـ     لَکلَـى وقَـالُوا ب کُـمعنَکُن م أَلَم مونَهنَادـاء         یتَّـى جح یـانالْأَم غَـرَّتْکُمو ـتُمتَبارو ـتُمصتَرَبو ـکُمأَنفُس فَتَنـتُم نَّکُم
. گوینـد چـرا   دهنـد آیـا مـا بـا شـما نبـودیم مـى       دو رویـان] آنـان را نـدا درمـى     .1أَمرُ اللَّه وغَرَّکُم بِاللَّه الْغَرُور

ز و فــردا کردیــد و تردیــد آوردیــد و آرزوهــا شــما را غــره  ولــى شــما خودتــان را در بــال افکندیــد و امــرو
  . کرد تا فرمان خدا آمد و [شیطان] مغرورکننده شما را در باره خدا بفریفت

اى انسـان چـه چیـز تـو را در بـاره پروردگـار بزرگـوارت مغـرور          . 2ا أَیها الْإِنسانُ ما غَـرَّك بِرَبـک الْکَـرِیمِ   ی
    .ساخته

هِم هـذَا ومـا   اتَّخَـذُواْ دیـنَهم لَهـوا ولَعبـا وغَـرَّتْهم الْحیـاةُ الـدنْیا فَـالْیوم نَنسـاهم کَمـا نَسـواْ لقَـاء یـوم             لَّذینَ ا
همانـان کـه دیـن خـود را سـرگرمى و بـازى پنداشـتند و زنـدگى دنیـا مغرورشـان           . 3کَانُواْ بِآیاتنَـا یجحـدونَ  

کردنـد مـا [هـم]    گونه که آنان دیـدار امـروز خـود را از یـاد بردنـد و آیـات مـا را انکـار مـى         کرد پس همان 
    بریمامروز آنان را از یاد مى
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نَّ والـده شَـیئًا إِ  یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم واخْشَوا یوما لَّـا یجـزِي والـد عـن ولَـده ولَـا مولُـود هـو جـازٍ عـن           
       الْغَـرُور غُـرَّنَّکُم بِاللَّـهلَـا یا ونْیـاةُ الـدیالْح قٌّ فَلَا تَغُـرَّنَّکُمح اللَّه دعاى مـردم از پروردگارتـان پـروا بداریـد و     . 1و

آیـد و هـیچ فرزنـدى [نیـز] بـه کـار پـدرش نخواهـد         بترسید از روزى که هیچ پدرى به کـار فرزنـدش نمـى   
ست زنهار تـا ایـن زنـدگى دنیـا شـما را نفریبـد و زنهـار تـا شـیطان شـما را مغـرور            آمد آرى وعده خدا حق ا

  .  نسازد
  کند.باقی ماندن خداوند و فانی بودن خود را فراموش  می شود ویعنی انسان از نسبت خود با خدا غافل غرور 

ــت غفلت جان اي عالم این اســتون   اس
ــت ــد  وشنیسـ    روان اندر خیـال  بـاشـ

ــلحشــــان خیــالی بر   جنگشــــان و صـ
  

ــیاري     اســت آفت را جهان این هوش
ــالــی  بـر  جـهــانـی   تـو    روان بین خـی
ــان خیــالی وز ــان و فخرشــ   2ننگشــ
  

جهــانی کــه مــاده نــدارد ولــی صــورت دارد عــالم خیــال اســت.. ماننــد عــالم خــواب کــه مــاده نــدارد ولــی     ،مطــابق تصــویر عرفــا
صــورت دارد. بنــابراین قــوانینی کــه بــر عــالم مــاده حــاکم اســت در مقابــل خیــال انســان مقاومــت مــی کنــد. آنچــه در ذهــن مــا مــی   

ن دارد خیـال ایــن ویژگــی  مــون جـدي اســت و تعــی بــه تعبیـر موالنــا بـه آن میــزان کــه جهـان پیرا   گـذرد از جــنس نیسـت وش اســت.   
  را ندارد اما تمامی رفتارها و مناسبات ما بر اساس همین خیاالت است. 

آدمــی چــه موجودیســت مؤلفــه هــاي غفلــت مــذموم ایــن اســت کــه کینــه هــا و نفــرت هــا در خیــال آدمیســت امــا   مقومــات و از 
ــ      ــوع غفل ــا دو ن ــر عرف ــت. از نظ ــیالت اس ــین تخ ــول هم ــانش ح ــه جه ــذموم.   ک ــت م ــدوح و غفل ــت مم ــود دارد: غفل ــت ت وج غفل

ـ  ه ممـدوح ایــن اســت کــه مـا شــبانه روز یقــ   ز انتفــاع ســاقط مــی شـد . غفلتــی کــه باعــث شــود  دنیــا را نمـی گیــریم وگرنــه دنیــا از حی
مــرگ و  انســان زنــدگی طبیعــی خــود را داشــته باشــد ممــدوح اســت. اگــر غفلــت ممــدوح از انســان رخــت بــر بنــدد انســان فقــط بــه  

تــش دنیــا بــر او ســرد مــی شــود کــه در ایــن صــورت دنیــا دیگــر قــوامی نخواهــد داشــت. غفلــت مــذموم   ن دنیــا فکــر مــی کنــد و آآ
ــه        ــی ک ــه میزان ــرد. ب ــرا بگی ــاثر او را ف ــر و تک ــاخر ، تکب ــرد و تف ــدي بگی ــود را ج ــاالت خ ــخص خی ــی ش ــانیعن ــرد انس ــت را  هپ غفل

ــی   ــت دور م ــد از غفل ــا را بفهم ــودن دنی ــدرد و دارالغــرور ب ــم      شــود. ب ــا ه ــد م ــا بازیگرن ــن دنی ــد اگــر دیگــران در ای ــا مــی گفتن عرف
  غفلت دریدن است.  ه پردبازیگریم و هم نظاره گر. نظاره کردن در عین بازیگر بودن از مقومات 

ــد    ــی فرماین ــین م ــاف متق ــی (ع) در اوص ــام عل ــى   : ام ــا الَ یبقَ یمف ــه ــزُولُ و زهادتُ ــا الَ ی یمف ــه نیــرَّةُ ع ــادى و  .3 قُ ش
دلخوشى او بـه چیـزى اسـت کـه زوال نمـى پـذیرد و بـى رغبتـى او بـه چیـزى اسـت کـه بـاقى و پایـدار               

    .نمى ماند
شناسـند  از زنـدگى دنیـا ظـاهرى را مـى     .4یعلَمونَ ظَاهرًا منَ الْحیاةِ الـدنْیا وهـم عـنِ اآلخـرَةِ هـم غَـافلُونَ      

  و حال آنکه از آخرت غافلند
ا نخستین انسان و این که از کج مجمل می توان گفت این سـوره چند مفهوم محوري دارد: اولین مؤلفه درباب شأن و منزلت به طور 

انسـان است که می تواند شاکر یا ناسپاس باشد. و مفهوم ابتال و امتحان نیز در همین   هبه کجا رسـیده اسـت. دومین مؤلفه مربوط به اراد  
انســان به خاطر آزاد بودن و مختار بودن اســت که مســئول شــناخته می شــود و مورد ابتال قرار می گیرد.  راســتا قابل طرح اســت. یعنی 
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ینوا و یتیم و بکمک به ، ابراردیگر  ویژگیســومین مؤلفه ذکر اوصــاف ابرار و نیکان اســت. یکی از صــفات ابرار وفاي به نذر اســت و 
  و در آیین هندو، تعبیرکنش بی خواهش در این مورد به کار می رود.   چشمداشتی است هیچگونهبدون  اسیر

  1همچو حق بی علت و بی رشوتند                محض مهر و داوري و رحمتند
  

ت . ذکر خداوند سخن گفته شده اس توصیه هاي خداوند به پیامبر در جهت صبر پیشه کردن ونعمت هاي بهشت و  ازدر این سـوره  
  تأکید شده است.ت و دارالغرور بودن دنیا بر غفل هم چنین

خداوند قابل طرح است که می توان  هانسان در ذیل اراد دهخداوند است و این که ارا هدر انتهاي سـوره نیز سخن از خواست  و اراد 
 از ما مانعه ق ارادقدر اینجا مباحث مفصـلی راجع به جبر و اختیار مطرح کرد . بعضـی از متکلمان کوشیده اند که توضیح بدهند که تح  

ین می بنابراانسـان اسـت که می تواند شـاکر یا ناسپاس باشد     هسـخن از اراد  این سـوره  سـوم  هدر آی خداوند نیسـت.  هاراد علم و تحقق
  خداوند ي جمع کرد و ثواب و عقاب خداوندي را نیز توضیح داد. هشخص سالک و اراد هتوان میان اراد
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