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  آدم اینجا تنهاست
  

  )مجموعه درسگفتارهاي سیري در سپهر قرآن(
  ): سوره فجرجلسه دوم (

  
  3/4/94روز چهارشنبه، مورخ:  ،ملی ـ مذهبیسایت  :منبع

  
 30مختلف آن خواهیم پرداخت. این سوره که سوره فجر و نکات تفسیر  سـیري در سپهر قرآن ، به   در جلسـه دوم مجموعه مباحث 

برخی نکات تاریخی و توصیه هاي اخالقی و سلوکی است. در آیه دارد از سـور مکی اسـت که بر پیامبر اسـالم نازل شـده و متضـمن      
مباحث قبلی در باب تصــویر و تلقی قرآن از خداوند و انســان قرآن و هم چنین از تقواي پیشــادینی به مثابه مؤلفه اي که براي فهم بهتر 

ه شد . با آن تصویر و با عنایت به این ک قرآن و آشـنا شـدن با زبان ، ذهن و ضمیرِ آورنده این کتاب آسمانی الزم است ، نکاتی مطرح  
شـخص،  با تقواي پیشـادینی به سراغ متن می رود  می خواهیم ببینیم که این متن احیاناً متضمن چه نکات و توصیه هاي اخالقی است.   

ره نسبتی با امام ن سوای به خاطر تعبیر نفس مطمئنه که در آیات انتهایی این سوره آمده است در برخی از تفاسـیر شـیعی آمده است که  
 این که به لحاظ تاریخی این تفسیر چقدر صحت . فارغ ازمی کند.و اشـاره به سـرگذشت آن بزرگوار در قصه کربال    (ع) داردحسـین 

داشـته باشـد اما به هر حال خیلی متناسـب با سـرگذشـت امام حسـین و تصـویري اسـت که از نفس مطمئنه در قرآن به دست داده شده         
این مختص برخی از تفاسـیر شـیعه اسـت و در تفاسـیر اهل سـنت چنین تفسـیر و تلقی اي از سوره فجر به دست داده نشده        البتهاسـت.  

  است.
                                                                                    

 سمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمب

      رِ وشْرٍ  ﴾1﴿الْفَجالٍ علَیتْرِ  ﴾2﴿والْوالشَّفْعِ ورِ  ﴾3﴿وسلِ إِذَا یاللَّیرٍ  ﴾4﴿وجي حذل مقَس کی ذَللْ فتَرَ  ﴾5﴿ه أَلَم
 ادبِع کبلَ رفَع ف6﴿کَی﴾  ادمالْع ذَات م7﴿إِر﴾  ی الْبِالدا فثْلُهخْلَقْ می ی لَمالَّ ﴾8﴿الَّت ودثَمخْرَ وــ ذینَ جابوا الص

  اد9﴿بـِالْو﴾  تَادي األونَ ذورْعف10﴿و﴾  ی الْبِالدا فینَ طَغَو11﴿الَّذ﴾  ادــ ــب علَیهِم  ﴾12﴿فَأَکْثَرُوا فیها الْفَس فَص
ــوطَ عذَابٍ  ــاد  ﴾13﴿ربک س ــانُ إِذَا ما ابتَاله ربه فَأَکْرَمه ونَعمه فَیقُولُ ربِّی  ﴾14﴿إِنَّ ربک لَبِالْمرْص فَأَما اإلنْس

وال  ﴾17﴿کَال بل ال تُکْرِمونَ الْیتیم  ﴾16﴿وأَمـا إِذَا مـا ابتَاله فَقـَدر علَیـه رِزقَه فَیقُولُ ربِّی أَهانَنِ      ﴾15﴿أَکْرَمنِ 
ــُّونَ علَ ــکینِ تَحاض کَال إِذَا  ﴾20﴿وتُحبونَ الْمالَ حبا جما  ﴾19﴿وتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْال لَما  ﴾18﴿ى طَعامِ الْمس

رُ اإلنْســانُ وجِیء یومئذ بِجهنَّم یومئذ یتَذَکَّ ﴾22﴿وجاء ربک والْملَک صــفا صــفا  ﴾21﴿دکَّت األرض دکا دکا 
وال یوثقُ وثَاقَه  ﴾25﴿فَیومئذ ال یعذّب عذَابه أَحد  ﴾24﴿یقُولُ یا لَیتَنی قَدمت لحیاتی  ﴾23﴿وأَنَّى لـَه الذّکْرَى  

 دنَّۀُ  ﴾26﴿أَحئطْمالْم ا النَّفْستُها أَیۀً  ﴾27﴿ییــ ــیۀً ارجِعی إِلَى ربِّک راض  ﴾29﴿فَادخُلی فی عبادي  ﴾28﴿مرْض
  ﴾30﴿وادخُلی جنَّتی 

 مهربان بخشندهه نام خداوند ب

  ) 1( دمسوگند به سپیده
   	)2( و به شبهاى دهگانه
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   	)3( فردو  زوج و به
   					)4( و به شب وقتى سپرى شود

   )5(آیا در این براى خردمند [نیاز به] سوگندى [دیگر] است
  )6( اى که پروردگارت با عاد چه کردمگر ندانسته

   )7( دار ارمبا عمارات ستون
   	)8( که مانندش در شهرها ساخته نشده بود

   ) 9( بریدندها را مى سنگو با ثمود همانان که در دره تخته
    )11( همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند )10( ها [و بناهاى بلند]و با فرعون صاحب خرگاه

[تـــا آنکـــه] پروردگـــارت بـــر ســـر آنـــان تازیانـــه عـــذاب را  )12( و در آنهـــا بســـیار تبهکـــارى کردنـــد
   )13(فرونواخت

   		)14( زیرا پروردگار تو سخت در کمین است
دهـد  اوان بـه او مـى  دارد و نعمـت فـر  آزمایـد و عزیـزش مـى   اما انسان هنگامى که پروردگـارش وى را مـى  

   				)15(گوید پروردگارم مرا گرامى داشته استمى
گویــد پروردگــارم مــرا خــوار گردانــد مــىاش را بــر او تنــگ مــىآزمایــد و روزىو امــا چــون وى را مــى

   				)16(کرده است
    	)17(نوازیدولى نه بلکه یتیم را نمى

   		)18(انگیزیدو بر خوراك[دادن] بینوا همدیگر را بر نمى
   							)19(خوریدو میراث [ضعیفان] را چپاولگرانه مى

   			)20(و مال را دوست دارید دوست داشتنى بسیار
   )21(نه چنان است آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده شود

   							)22(درصف آیندو [فرمان] پروردگارت و فرشته[ها] صف
  )23(که انسان پند گیرد و[لى] کجا او را جاى پندگرفتن باشدو جهنم را در آن روز [حاضر] آورند آن روز است 

   							)24(گوید کاش براى زندگانى خود [چیزى] پیش فرستاده بودم
   		)25(کردن او عذاب نکندپس در آن روز هیچ کس چون عذاب

  )26(و هیچ کس چون دربندکشیدن او دربند نکشد
   							)27(اى نفس مطمئنه

   			)28(به سوى پروردگارت بازگردخشنود و خداپسند 
   						)29(و در میان بندگان من درآى

  )30(و در بهشت من داخل شو
قدند آمده است. ، برخی معت ختلفیدرباب شـب هاي دهگانه که در این سوره به آن اشاره شده میان مفسران قول هاي م  .ولَیالٍ عشْرٍ

 یزن . برخیتکمیل الواح تورات ، بر آن سـی شـب حضـرت موسـی(ع)  اضـافه شــد     شـب هاي دهگانه همان ده شـبی اسـت که براي    که 
  تفسیرهاي دیگري از این ده شب دارند.
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ــَّفْعِ ــت که از آن ها   .والْوتْرِ والش ــت و گفته اند که مراد تمامی مخلوقاتی هس ــفع و وتر در آیات ابتدایی به معناي زوج و فرد اس ش
  زوج آفریده شده است.

مطابق با درك و تلقی عرفا از متون دینی، در مواجهه با قصــه هاي :   ذکر چند نکته الزم اســتفجر، ه آیه ابتدایی ســور 14با توجه به 
با خود بیندیشیم  و تاریخ بدانیم و اطالعات تاریخی ما افزون شـود فقط که  ذکر نشـده به این سـبب   هاقصـه   این دینی باید توجه کرد که

، قوم وم ثمودق ،قوم عادقصه ي اشاره به .  ر آن ها رفته اسـت و چنین سـرنوشـتی داشـته اند    بکه چنین قوم هایی بوده اند و چنین بالهایی 
ز با یفقط جهت انباشـتن انبان ذهن ما از اطالعات تاریخی نیست. این یک نوع مواجهه است اما می توان مواجهه دیگري ن  و فرعون لوط

  این قصه هاي قرآنی داشت.

 انندمبه تعبیر عرفا ، وقتی با قصـه هاي دینی مواجهه می شـویم تأمل می کنیم که این قصه چه نسبتی با ما دارد. آیا نسبتی که با ما دارد   
ــبت ــت که پاره اي از گزاره ها نسـ ــه هاي قرآن کنندما را زیاد می اطالعات  به گونه اي کهبا ما دارند ي علوم تجربی ی اسـ ی یا این قصـ

 ه ماک است  این مهمدرون ماست . موسی و فرعون در  .این یک روایت و قرائت از قصـه هاي قرآنی است   .نسـبت دیگري با ما دارند؟ 
 احیاناًو  میي به خود بزنم تلنگریکنبر قرارمی  قصه هااساس نسبتی که با این م و بر یببینم تا چه میزان موسـی صـفت و فرعون صفت هست  

    م.یخویشتن سراغ بگیرآن را درخودکاوي واکاوي و آثار و نتایج 

  خویش   بیرون  از نیست  شاهد   و  شـمع  عارفان را 
ــد       ــدر جـهــان مـجـنون لیلی شــــدن ــی ان   هـر کسـ
  ســــاعــتــی مــیــزان آنــی ســــاعــتــی مــوزون ایــن   
ــر تـن بـیرون کنی           گـر تـو فـرعـون مـنـی از مصـ
ــاي جــان    ــه اي بر پ ــت   لـنگري از گنج مــادون بسـ
ــق    ــتــه بر لــب دریــاي عشـ ــسـ ــی دیــدم نشـ   یونسـ
ــی     ــی ــاه ــذاي م ــا غ ــن دری ــدر ای ــودم ان ــت ب ــف   گ
ــپس مــا را مگو چونی و از چون درگــذر    زین سـ
ــد و مــا ز می خوش دلتریم  ــان خورن ــاده غمگین   ب
ــا حالل        خـون مــا بـر غـم حـرام و خـون غم بر م
ــه ســــت بر رخســــار بیمــاران غم     ــاده گـلـگون   ب
ــورهمچون مردگــان           مـن نـیـم مـوقـوف نـفـخ صـ

ــت و خلخال و حریر  در به ــبزسـ ــتبرق سـ ــت اسـ   شـ

ــان هم خون خویش      خون انگوري نخورده بــاده شــ
ــه دم مجنون خویش    ــان لـیـلـی خویش و دم ب   عــارف
ــوي موزون خویش   ــو تــا شـ   بعـد از این میزان خود شـ
ــی و هــارون خویش        در درون حــالـی بـبـیـنی موسـ

ــارون   ــا ق ــر مــی روي هــر روز ب ــا فــروت ــش ت   خــوی
ــانــون خــویش            گـفـتـمـش چـونـی جـوابـم داد بـر ق
  پس چو حرف نون خمیــدم تــا شـــدم ذاالنون خویش 
  چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خویش
ــا افیون خویش      ــه مـحـبـوســــان غم ده ســــاقی   رو ب
ــد در خون خویش   هر غمی کو گرد مــا گردیــد شــ
  مــا خوش از رنــگ خودیم و چهره گلگون خویش

ــق جــانی می  ــون خویش هر زمــانم عشـ   دهــد ز افسـ
ــق  ــون خویش عشـ   نقــدم می دهــد از اطلس و اکسـ

  

بــه مــا مــی گویــد ایــن اســت کــه عارفــان بــه  ، در ایــن غــزل یکــی از نکــات مهمــی کــه راجــع بــه عرفــا و نگــاه عرفــانی بــه هســتی  
آبجکتیــو و عینــی و بیرونــی  هصــبغ ،بگیرنــد و بــراي آن هــا ایــن امــورســراغ  ع و شــاهد را در بیــرون خــودمدنبــال ایــن نیســتند کــه شــ

ــوي مــی گویــد     ــد. مول ــا پدیــد مــی آی ــور در درون آن ه ــدارد؛ بلکــه ایــن ام ــه خــودت ن ــه خــودت تلنگــري توجــه کــن و ب ــز ب ن. ب
                                                             

  1247شماره  –غزلیات  -دیوان شمس  1.
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ــا عمــر و ســاعتی   ــه ثبــات شخصــیتی و معیار   ســاعتی خــود را ب ــد تنظــیم مــی کنــی هــیچ گون ــا زی ــی  هــايدیگــر ب ــداردرون ــن . اين ی
  تو چه نسبتی دارد. و احوال اکنوناینجا و نگاه کن که این امور با. فایده ندارد 

جغرافیــایی نیســت مهــم  مصــرِصــفتی تشــبیه مــی کنــد مهــم فرعــونِ  خودســتایی و طغیــان گــري را بــه فرعــون   ،مــن بــودن  ،موالنــا
ه فرعــونی بــوده کــه در رود کنــی نــه ایــن کــه در تــاریخ بخــوانی کــ ایــن اســت کــه فرعــون صــفتی و تفــرعن را از مصــر تنــت بیــرون

 .وفرْعـونَ ذي األوتَـاد   در سـورة علـق بـا آیـات     	أَنْ رآه اسـتَغْنَى 	.	کَـال إِنَّ اإلنْسـانَ لَیطْغَـى   آیـات   نیل غـرق شـده اسـت.   
 ــبِالد ــی الْ ا فــو ــذینَ طَغَ ــر  الَّ ــات   در ســوره فج ــن آی ــده   تناســب دارد. در ای ــري انســان و خودســتایی او ش ــان گ ــه طغی اشــاره ب

  است.
وتر روز فر قارون مظهر مال اندوزي اسـت . انسـان لنگري از امور دنیوي را به خود بسته و هر  موالنا به قصـه ي قارون نیز اشـاره دارد .   

  از این امر غافل است.  می رود ولی انسان 
  

ــی     ــوی ــمــاشــــا ت ــک ت ــمــاشــــا مــرو ن   ت
ــن جــا روي و چــه آن جــا روي    چــه ای
ــراق و وصـــــال     ــن ف ــک ــف ــی ــردا م ــه ف   ب

  

  جـــهـــان و نـــهـــان و هـــویـــدا تـــویـــی    
ــود از ایـن جــا و آن جــا تــویی      کــه مـقصـ
ی     ــ ــوی ــردا ت ــروز و ف ــل ام ــی ــه ســـــرخ   1ک

  
این نکته می  .آفاقی دارد نســبت انفســی با ما پیدا کند هو اگر صــبغ بنابراین قصــه هاي قرآنی باید تبدیل به ســابجکتیو و درونی شــود 

  تواند به ما در فهم قصه هاي قرآنی کمک کند.
 ربِّی أَهانَنِ وأَما إِذَا ما ابتَاله فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ .فَأَما اإلنْسانُ إِذَا ما ابتَاله ربه فَأَکْرَمه ونَعمه فَیقُولُ ربِّی أَکْرَمنِ 

.  یمتونَ الْیل ال تُکْرِمینِ   .کَال بکسـامِ الْملَى طَعاضـُّونَ عال تَحي آزمودن کسی است. اقصـه ، قصـه ي ابتالست . ابتال به معن   . و
تی رزق و ن لطف کند اما وقوجودیسـت اگر مورد اکرام قرار بگیرد می گوید من شایستگی این را داشتم که خداوند به م انسـان چنین م 

شـود. می گوید خدا من را خوار گرداند و  لب به گله و شـکوه می گشاید. ولی خداوند می   روزي او کم می شـود  و با ادبار روبرو می  
ــویق نمی کنید. م   ــما یتیم را گرامی نمی دارید و یکدیگر را به اطعام فقیر تش ــت که ش ــه این اس ــعیفان رگوید قص ا به ناحق می یراث ض

  خورید و مال و ثروت را به شدت دوست دارید.
ف دارد یکــی بــه نعمــت امتحــان مــی شــود یکــی بــه نقمــت مبــتال مــی شــود. ســخن خداونــد ایــن اســت کــه   انســان ابتالهــاي مختلــ

کسـی   فـراوانِ  نـه نعمـت   تکـریم شـده یـا خـوار گشـته اسـت .      از سـوي خـدا   این ابتالها نباید منجر بـه ایـن شـود کـه انسـان فکـر کنـد        
ــار بــودن اوســت و نــه ســختی هــا و بالهــا نشــان دهنــده ر   ــد اســت.نشــان دهنــده ي بختی ــه منظــور از رزق فقــط   ویگردانــی خداون البت

ــتان و      ــربی ، اوالد، دوس ــوش مش ــم ، خ ــد عل ــه شــخص دارد مانن ــایی ک ــورداري ه ــه برخ ــت بلک ــال نیس ــال و من ــی از  م ــانواده بخش خ
بخشـی   کـه اگـر در جـایی    اسـت  گونـه   عمـوم مـردم ایـن   دربـاره  بـه ایـن معنـا کـه     اصـل بقـاي رزق داریـم     مـا هـم چنـین    رزق است.

از رزق بنــده اي کــم شــود در جــاي دیگــر افــزوده مــی شــود. شــاید کســی توفیــق کســب مــال حــالل را بــه میــزان زیــاد نداشــته باشــد  
خیلــی از بزرگــانِ تــاریخ از مــال  دارد.ی، نوازنــدگی یــا ســخنوري گتوفیــق نویســند مــثالً .ر جــاي دیگــري جبــران شــده اســتدولــی 

موالنــا وضــع مــالی چنــدان خــوبی نداشــته و در احــوال او آمــده اســت  مــثالً یــار بــوده انــد . دنیــا چنــدان افــزون نداشــته انــد، ولــی بخت 
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مـا   هندارنـد.، مـی گفتـه خـدا را شـکر کـه اکنـون خانـ         بـراي خـوردن  مـی کـرده کـه چیـزي      شـکایت که گاهی اوقـات کـه همسـر او    
رزق منحصــر در رزق  نکتــه اول ایــن کــه  د :دو نکتــه نیــاز بــه توجــه دار قــرآن ، آیــاتاولیــاء شــده اســت. مطــابق بــا ایــن  هشــبیه خانــ

وري کــرد کــه هــرکس رزق بیشــتري د راجــع بــه ایــن رزق هــا قضــاوت و دا نبایــو نکتــه دیگــر ایــن کــه  معیشــتی و مــالی نمــی شــود
  که رزق کم تري دارد، خوار گشته است. يدارد تکریم شده و دیگر

ــه آن بپــردازد و    قصــه چیســت؟پــس  ــاره اي از کارهــایی را کــه بایــد ب ــا از او انتظــار مــی  ؟ نکتــه مهــم ایــن اســت کــه شــخص پ ی
رود را انجــام نمــی دهــد. مشــکل ایــن اســت کــه یتــیم را گرامــی نمــی دارد و بــه دســتگیري مســتمندان تشــویق نمــی کنــد. بــه در راه    

اســت کــه قـرآن ایــن   هبــه جمــع آوري مـال مــی پــردازد. توصــی مانـدگان طعــام نمــی دهــد بلکـه میــراث ضــعیفان را نیــز مـی خــورد و    
 مــالك، خــود قضــاوت کنــد بایــد بــه ایــن مســائل توجــه کنــد. بنــابراین اقبــال و ادبارهــاي متعــارف   ه انســان اگــر مــی خواهــد دربــار
ســبتی بــا او . انســان بایــد بـه ایــن نکتــه توجــه کنــد کــه مــال و ثــروت چــه ن نیســت یــا دور بــودن از خــدا مقـرب بــودن در نــزد خداونــد 

ــه دســتگیري مســتمندان نمــی پــردازد؟     ــدارد؟  آیــا مــال را فقــط جمــع مــی کنــد و ب ــر دیگــري هآی ــز ت ــز دل انگی  در قــرآن داریــم نی
ــى  . منظــور خداونــد را بهتــر متوجــه مــی شــویم  ، فجــر بخــوانیم هســور هیــه را همــراه بــا آیــکــه اگــر ایــن آ ــرَّ حتَّ ــالُواْ الْبِ ــن تَنَ لَ
در سـوره فجـر توصــیه   . انفـاق کنیـد  نچـه دوسـت مـی داریــد    آبــه حقیقـت بـر و نیکـی نمـی رســید مگـر از      .  1تُحبـونَ تُنفقُـواْ ممـا   

خودشــان از مــال کنــدن حــب چــون کثیــري از آدمیــان اولــین مشــکلی کــه دارنــد   .بــه دورمانــدن و کنــدن حــب مــال از خــود اســت  
ثــروت  و قــدرت ،علــم  ،تحبــون ممکــن اســت  شــهرت ممــا ور از منظــ ه اخیــردر آیــ. البتــه ببخشــند مــال خــود را اســت. نمــی تواننــد

کســی ممکــن اســت علــم داشــته باشــد ولــی دوســت نداشــته باشــد دیگــران را در علــم خــود شــریک ســازد یــا بــه تعبیــر دینــی    باشــد.
ــردازد.  ــود را بپ ــم خ ــت.      زکــات عل ــام دیگریس ــم مق ــت داری ــه دوس ــیدن آنچ ــا بخش ــت ام ــوب اس ــی خ ــیدن خیل ــق بخش ــیه  مطل توص

مــی  مشــربیوســعت  هاضــمه ي فــراخ و فــرد را شــکوفا مــی کنــد و بــه او  . ایــن مقــام،بــر ایــن مقــام اســت نیــز قــرآن و تأکیــد عرفــا 
ــه  ــد ک ــاکنون  ده ــتن و     ت ــرا گذش ــته زی ــراغ نداش ــود س ــاید در خ ــوار و     دل ش ــاري دش ــت دارد ک ــان دوس ــه انس ــزي ک ــدن از چی کن

در اینجــا روي ســخن قــرآن بــا عمــوم انســان هــاي متوســط اســت کــه حــب مــال   نیکــویی دارد. . برکــاتامــا آثــار و   ،ســترگ اســت
  دارند.

وز ر جهان و در رســـیدناشـــاره به پایان  آیهاین  .آنگاه که زمین ســـخت در هم کوبیده شـــود .کَال إِذَا دکَّت األرض دکا دکا 
ــتن و فرورفتن  قیـامت دارد.   ــکسـ ــخن به میان آدر متون عرفانی از . دك یعنی در هم شـ  ده که امر مندك یعنیماندکاك و مندك سـ

  چیزي که در دیگري مستحیل و یگانه می شود.  
قتی روز وتصـویري که قرآن به دسـت می دهد این است که    .وجِیء یومئذ بِجهنَّم یومئذ یتَذَکَّرُ اإلنْسـانُ وأَنَّى لَه الذّکْرَى 

کر ذ وچه قوانینی دارد. و همه می دانند که هســتی چه ســازوکارهایی دارد حقیقت را می دانندهمه افتد  و پرده می قیامت فرا می رســد 
س پ 2لَست علَیهِم بِمصیطرٍ  أَنْت مذَکِّرٌ فَذَکِّرْ إِنَّما خطاب به پیامبر می فرماید: در قرآن به معناي به یاد آوردن امري اسـت خداوند 

یا خودش می آید  باآن زمان است که انسان متذکر و متفطن می شود و . آنان تسـلّطی نداري  تو بر. تذکّر ده که تو تنها تذکّردهنده اي
لی دیر شــده ولی آن وقت خیو با حســرت می گوید کاش براي حیات ابدي ام یک تمهیدي اندیشــیده بودم.. . لَیتَنی قَدمت لحیاتی
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عمل  وگرنه آن دنیا دیگر جاي اســـت و به تعبیر دیگر توصـــیه ي قرآن این اســـت که انســـان در همین دنیا باید بتواند کاري انجام دهد
    . نیست

 1را بخوان» عوان بین ذالک«رو             کن نثار دوست جان در جوانی

  
  :اشاره می کند به حقیقتی که شخص با آن مواجه می شودآیات انتهایی سوره نبأ هم متضمن همین معناست و 

ــماوات واألرضِ وما بینَهما الرَّحمنِ ال یملکُونَ منْه خطَابا  ــفا ال یتَکَلَّ. ربِّ الس مونَ إِال یوم یقُوم الرُّوح والْمالئکَۀُ ص
وم ینْظُرُ إِنَّا أَنْذَرنَاکُم عذَابا قَرِیبا ی . ذَلک الْیوم الْحقُّ فَمنْ شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربِّه مآبا  .منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ وقَالَ صـوابا  

رْءا  الْمتُرَاب ی کُنْتتَنا لَیرُ یقُولُ الْکَافیو اهدی تما قَدر کافر آن روزي که انسـان تمام رفتار گذشــته ي خود را می بیند و اگ .  م
یعنی در روز قیامت حقیقت براي همگان مکشوف اي کاش من خاك بودم و بر انگیخته نمی شدم و می گوید  می شـود  پشـیمان باشـد  

دارد  تا انسان هستی دارد و قدرتی رخ دهد.انتظاري که قرآن از انسان دارد این است که تحول گشتالتی باید در همین دنیا اما  می شـود، 
دیگر سودي  ،باید نگاه خود را تغییر دهد و بفهمد حقیقت هسـتی چگونه اسـت و جبران مافات کند وگرنه در هنگام مواجهه با حقیقت  

  ندارد که انسان بفهمد.
که  صیت کرده امو فرزندانمبه بود و می گفت چند صـباحی بیشتر زنده نیستم و   همن آمد نزد متمول سـالمندي  فردبزرگی می گفت 

 .هنداین کار را انجام می دفرزندانم  اطمینان دارم که بیمارسـتان بسـازند بچه هاي بی سـرپرسـت را سامان دهند و    بعد از من با ثروت من 
ن اگر م این تصـمیم تو خیلی مبارك است و حتماً فرزندانت این کار را انجام خواهند داد ولی  گفته بودمتمول  فرددر پاسـخ  آن بزرگ 

ــت فرزندانم انجام دهند خود انجام می داد     ــان می بـه جـاي تو بودم یـک پنجم آن چیزي را کـه قرار اسـ م. این کار تأثیري بر روح انسـ
  گذارد که قابل تصور نیست.

خود  د.و تنهایی فرد تأکید می کن قرآن بر تفرددو آیه ، آیه  ایندر .  وال یوثقُ وثَاقَه أَحد . یعـذّب عـذَابه أَحد   فَیومئـذ ال  
کســی شــریک عذاب انسـان نمی شــود و در این راه پرســنگالخ و عظیم تنهاســت و  تجربه کند. عذاب خودش را شـخص باید به تنهایی 

ا خواب می ما همان گونه که تنها به دنیا می آییم و تنه . ما شــریک نیســتند با نیز  نزدیک ترین کســانتنهایی باید این مســیر را طی کند. 
برخی د تنهاست فر اگزیستانسیلمسـامحتی می تواند باشد درامور   اگر در همه امور زندگی مشـارکت و  از دنیا می رویم.  نیز  تنها بینیم،

گیرند  نیز بر این تنهایی تأکید می ورزند . اما نتیجه اي که آن ها از این تنهایی می مانند آلبرکامو از فیلسـوفان اگزیسـتانسیالیست معاصر  
ــرفاً  ــت. نهایی و یأس تص ــردگی و  اما ما تنهایی معنوي هم داریماس ــت.که با افس  دجوو . آیات دیگري هم در این زمینهیأس همراه نیس

یکان یکان به ســوي ما همان گونه که شــما را تنها خلق کردیم همان گونه 2 کَما خَلَقْناکُم أَولَ مرَّةٍ و لَقَد جِئْتُمونا فُرادي  : دارد
    باز می گردید.

ــبِیال  ــَلُّ س ــد در آخرت [هم]   3ومنْ کَانَ فی هذه أَعمى فَهو فی اآلخرَةِ أَعمى وأَض و هر کـه در این [دنیا] کور[دل] باشـ
  .کور[دل] و گمراهتر خواهد بود

    4جاریست. یتآدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه ي نارونی تا ابد
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و احوال خوشی در انتظار او باشد خود به تنهایی آن احوال می چشـد و اگر روزگار  را به تنهایی عذاب انسـان خود  اگر عذاب اسـت  
    است. تفرد این دنیوي آثار و نتایجِمهم  عرفا بر این تفرد تأکید دارند ورا تجربه می کند. 

 رآن حتیگفته اند اگر در ق  أَعمى فَهو فی اآلخرَةِ أَعمى وأَضـَلُّ سبِیال ومنْ کَانَ فی هذه  در تفسـیر آیه برخی از مفسـران  
مالك و  ،جوديو این کوريِچنین مســتفاد می کنند که  آیهاین از  .وحی دارد هرایحآیه بود فکر می کردیم که این ســخن  یک همین

او نمی وزد اگر امروز و فرداي او یکســان  ضــمیر خوشــی در هبا آن می ســنجد  اگر رایحدر این دنیا  محکی اســت که شــخص خود را 
احســاس قبض و بســط نمی کند و همه ي احوال او  را تجربه نمی کند اگر شــدن هازبراســت اگر احســاس ســبکی نمی کند و زیر و   

ازِرةٌ وِزر وال تَزِر و.  طی کند.به تنهایی باید این مسیر را  انذار خداوند این است که شخص  یکسـانست ، یک جاي کار اشکال دارد. 
  .خود انسان عذاب را نمی چشدکسی در آن روز جز فَیومئذ ال یعذّب عذَابه أَحد  کسی بار دیگري را به دوش نمی کشد . 1أُخْرَى

ــیۀً  . یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ــیۀً مرْض مان گونه که ه  .وادخُلی جنَّتی  .فَادخُلی فی عبادي . ارجِعی إِلَى ربِّک راض
مصادیق  یکی از (ع)امام حسین فارغ از هر گونه تفسـیري ،  مراد از این آیه را امام حسـین(ع) می دانند.  ،برخی مفسـران شـیعه  گفته شـد  

در  به دلیل روحیه ظلم ســتیزي و تربیتی که و داشــت مطهري مزکی ونفس  نفس مطمئنه اســت که به ســوي خداوند بازگشــت .ایشــان  
  .و به نفس مطمئنه برسد بگذرد  دنیويخورداري هاي بردامان پاك پدرو مادر بزرگوارش داشت، حاضر شد از کثیري از 

ــی  ــی می کند و   انواع نفس وجود دارد : نفس اماره ، نفس ــرکش ــت که س ــان را به کارهاي بد وااس می دارد، نفس لوامه که نفس  انس
ــی بر دو نفس اماره و لوامه  ــت. اگر کس ــرزش کننده اس ــد. اهد آمد داراي نفس مطمئنه خوفائق  س ــحون از آرامش و   ش ــی که مش نفس

  در صف بندگان خاص خداوند قرار می گیرد. آنگاه چنین نفسی به سوي خداوند باز می گردد و سکینه است.
ــا  ــز موالن ــیار نغ ــزل بس ــربال    يغ ــهیدان ک ــراي ش ــت  ب ــروده اس ــه س ــ  ک ــس مطمئن ــه نف ــاره ب ــی   هاش ــبک روح ــواران و س  آن بزرگ

  آن ها دارد. وسبک بالی
ــد  ــی ــیــدان    اي   کــجــای ــی   شــــه   خــدای
ــیــد    عــاشــــق  روحــان ســــبــک  اي کــجــای
ــهــان   اي   کــجــایــیــد  ــمــانــی     شــ   آســ

ــد    ــی ــای ــج ــان ز اي ک ــا و ج ــده  ج ــی   ره
ــد   ــی ــای ــج ــدان در اي ک ــه  زن ــت   شـــــکســـ

ــاده مـــخـــزن در اي کـــجـــایـــیـــد   گشـــ
ــت او کف عــالم کــاین بحریــد آن در   اســ

ــف ــاســـــت ک ــايصـــــورت دری ــم  ه ــال   ع
ــخن نقش کــاین کـرد  کـف  دلـم    شــــد سـ
ــرآ ــس اي ب ــزي  شـــــم ــری ــب   مشـــــرق ز ت

  

ــان     ــوی ــالج ــت   ب ــی     دشـــ ــالی ــرب   ک
ــده  ــرن ــرپ ــان    ز  ت ــرغ ــی    م ــوای   ه

ــتــه   ــایـــی را فــلــک   بــدانســـ   درگشـــ
ــی  گــویــد را عــقــل مــر کســــی   کــجــای
  رهــــایــــی  را داران وام بــــداده

  نـــوایـــیبـــی نـــواي اي کـــجـــایـــیـــد
ــنـــایـــی  داریـــد بـــیـــش زمـــانـــی   آشـــ

ــف ز ــذر  ک ــگ ــر ب ــل اگ ــی  اه ــای   صـــــف
ــهــل ــقــش ب ــه و ن ــی ز گــر رو دل ب ــای   م

ــیــایی هر اصــــل اصـــل  اصــــل کــه   2ضـ
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ــه     ــرآن ب ــی کــه ق ــی     مخاطــب خــود مــی دهــد و از او انتظــار دارد یکــی از دروس اخالق ــن اســت کــه هــر گــاه متوجــه ســفر ب ای
همـه ي   .فـانی مـی شـود    هـر آنچـه در ایـن عـالم اسـت      کـل مـن علیهـا فـان    بازگشت خود می شود متوجه عجـز خـود نیـز شـود:     

ــه      ــین یــادآوري روز قیامــت و ذکــر تفــرد و تنهــایی انســان  تلقــین عجــز ب ایــن نکتــه هــاي اخالقــی و عرفــانی آیــات قــرآن و هــم چن
ــا و        ــه فن ــده چــه مســیري باشــد وگرن ــرار اســت رون ــد ق ــادآوري انســان شــود کــه بدان اوســت . عجــزي کــه ســازنده اســت و باعــث ی

  این عالم است. زوال یکی از حقیقی ترین حقیقت
  به خوبی بیان شده است. غزل حافظن فناي محتوم انسان در ایقصه ي عجز انسان و زوال و

ــت بنیادســت     ــس ــخت س ــر امل س   بیا که قص
  چرخکبود زیر  کــه  آنم  همــت   غـالم  

ــت و خراب        چـه گویمـت کـه بـه میخـانه دوش مسـ
  ســـدره نشـــین شـــاهباز   بلندنظر   اي    که
ــفیر  زنند می عرش    کنگره  ز  را   تو   صـ

  عمل آر  در و  گیر  یاد   کنمت نصـــیحتی 
  یاد از   مبر من  پنـد   و   مخور جهـان   غم 

ــا  ــاي وز جبین  بده   به داده رضـ   گره بگشـ
  ســســت نهاد   جهان از  درســتی عهد  مجو 

  گل تبســـم  در  وفا نیســـت   عهد و  نشـــان 
  بري اي ســســت نظم بر حافظ حســد چه می

  

ــت   عمر بر  بنیـاد    بـاده کــه   بیـار      بـادسـ
ــت    ز هر چــه رنــگ تعلق پــذیرد آزادســ

ــروش عـالم غیبم چـه مژده   ــتسـ   ها دادسـ
ــت    ــیمن تو نـه این کنج محنـت آبادسـ   نشـ
ــت      نـدانمـت کـه در این دامگه چه افتادسـ

ــت کـه این حــدیـث ز پیر طریقتم      یــادسـ
ــت  ــقم ز ره روي یادسـ   که این لطیفه عشـ

ــ  کـه بر من و تو در اختیــار     تنگشـــادسـ
ــت کــه این عجوز عروس هزار   دامــادســ
  فریــادســـت  بنـال بلبــل بی دل کــه جــاي  

ــت  ــخن خدادادسـ   1قبول خاطر و لطف سـ
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