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  ظفر هر دو دوستان قدیمند  وصبر 
  )سیري در سپهر قرآن درسگفتارهاي مجموعه(

  )ملسوره مزّ :جلسه چهارم(
  
  .9/4/93شنبه، مورخ: سایت ملی ـ مذهبی، روز سه :عبمن
  

رخی و متضــمن باسـت که بر پیامبر نازل شــده اســت   قرآناز ابتدایی ترین سـور  مل که جلسـه چهارم را اختصــاص می دهیم به ســوره مزّ 
و کرده  بسیارسفارشخواندن این سوره را  ،و اهل سلوك علماي اخالقبسیاري از  است. به پیامبرو سـلوکی    عرفانی ،وصـیه هاي اخالقی  ت

و انفتاح  که چه بسا آثار و برکات یعنی چهل شب مداوم این سوره را بخوانند به شـاگردان خود توصـیه کردند که با این سـوره چله بگیرند   
  ها به همراه دارد.روحی براي آن 

ــین مکــی دارد ایــن ســوره کــامالً ــه نظــر مــی رســد کــه ایــن ســوره در ســال    و طن ــا بعــد از هــاي اول ب علنــی شــدن دعــوت بعثــت و ی
ــر بســط و نشــ  پــس از علنــی شــدن دعــوت پیــامبر پیــامبر نــازل شــده اســت.  ر ایــن دعــوت مــی کــرد ، و مقــاومتی کــه قــوم قــریش در براب

ــر نامالیمــات  ــوم قــریش کــه خــانواده پیــامبر بودنــد  پیــامبر وارد مــی شــد .و رنــج هــایی ب را آزار مــی دادنــد . کثیــري از یــاران پیــامبر ، ق
  راجع به نحوه مواجهه پیامبر بااین رنج ها و کارشکنی هاي قریش ، توصیه هایی به پیامبر شده است.سوره  در این

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

إِنَّا ســنُلْقی   ﴾4﴿		أَو زِد علَیه ورتّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیال  ﴾3﴿		نصــفَه أَوِ انْقُص منْه قَلیال  ﴾2﴿		قُمِ اللَّیلَ إِال قَلیال  ﴾1﴿		مّلُیا أَیها الْمزَّ
واذْکُرِ اسم ربِّک   ﴾7﴿		لَک فی اَلنَّهارِ سبحا طَوِیالإِنَّ   ﴾6﴿		إِنَّ نَاشـئَۀَ اللَّیلِ هی أَشَد وطْئًا وأَقْوم قیال   ﴾5﴿		علَیک قَوال ثَقیال

ــبِرْ علَى ما یقُولُونَ واهجرْهم هجرًا ﴾9﴿		رب الْمشــْرِقِ والْمغْرِبِ ال إِلَه إِال هو فَاتَّخذْه وکیال  ﴾8﴿		وتَبتـَّلْ إِلَیه تَبتیال  واص
وطَعاما ذَا غُصــۀٍ وعذَابا   ﴾12﴿		إِنَّ لَدینَا أَنْکَاال وجحیما  ﴾11﴿		مکـَذّبِینَ أُولی النَّعمۀِ ومهِّلْهم قَلیال وذَرنی والْ  ﴾10﴿		جمیال

م رسـوال شَاهدا علَیکُم کَما أَرسلْنَا  إِنَّا أَرسـلْنَا إِلَیکُ   ﴾14﴿		یوم تَرْجف األرض والْجِبالُ وکَانَت الْجِبالُ کَثیبا مهِیال  ﴾13﴿أَلیما
فَکَیف تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُم یوما یجعلُ الْوِلْدانَ   ﴾16﴿	فَعصـى فرْعونُ الرَّسولَ فَأَخَذْنَاه أَخْذًا وبِیال   ﴾15﴿	إِلَى فرْعونَ رسـوال 

إِنَّ ربک یعلَم   ﴾19﴿		إِنَّ هذه تَذْکرَةٌ فَمنْ شـَاء اتَّخَذَ إِلَى ربِّه سبِیال  ﴾18﴿		عده مفْعوالالسـماء منْفَطرٌ بِه کَانَ و  ﴾17﴿شـیبا 
ــفَه وثُلُثَه وطَائفَۀٌ منَ الَّذینَ معک واللَّه یقَدّر ا ــوه فَتَاب نَّهار علللَّیلَ والأَنَّک تَقُوم أَدنَى منْ ثُلُثَیِ اللَّیلِ ونص م أَنْ لَنْ تُحص

نْ فَضــْلِ اللَّه  یبتَغُونَ معلَیکُم فَاقْرَءوا ما تَیســرَ منَ الْقُرْآنِ علم أَنْ ســیکُونُ منْکُم مرْضــَى وآخَرُونَ یضــْرِبونَ فی األرضِ
 فَاقْرَء بِیلِ اللَّهی سـلُونَ فقَاتآخَرُونَ یوا    وّما تُقَدمنًا وسقَرْضًا ح أَقْرِضـُوا اللَّهآتُوا الزَّکَاةَ والةَ ووا الصـیمأَقو نْهرَ مسـا تَیوا م

  ﴾20﴿		ر رحیمألنْفُسکُم منْ خَیرٍ تَجِدوه عنْد اللَّه هو خَیرًا وأَعظَم أَجرًا واستَغْفرُوا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُو
 مهربان بخشندهبه نام خداوند 

  								»1«اى جامه به خویشتن فرو پیچیده
  					»2«به پا خیز شب را مگر اندکى

  						»3«نیمى از شب یا اندکى از آن را بکاه
  		»4«یا بر آن [نصف] بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان
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  		»5«کنیممىدر حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا 
  								»6«تر استبرخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام] راستین قطعاً

  		»7«[و] تو را در روز آمد و شدى دراز است
  				»8«و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز

  				»9«کن[اوست] پروردگار خاور و باختر خدایى جز او نیست پس او را کارساز خویش اختیار 
  »10«گویند شکیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیرو بر آنچه مى

  						»11«کنندگان توانگر واگذار و اندکى مهلتشان دهو مرا با تکذیب
  					»12«در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ

  	»13«و غذایى گلوگیر و عذابى پر درد است
  	»14«درآیند و کوهها به سان ریگ روان گردندروزى که زمین و کوهها به لرزه 

وى فرعون اى به ساى که گواه بر شـماست روانه کردیم همان گونه که فرستاده گمان ما به سـوى شـما فرسـتاده   بى
  »15«فرستادیم

  			»16«[ولى] فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید پس ما او را به سختى فرو گرفتیم
  	»17«گرداند پرهیز توانید کردروزى که کودکان را پیر مىپس اگر کفر بورزید چگونه از 

  				»18«آسمان از [بیم] آن [روز] در هم شکافد وعده او انجام یافتنى است
  							»19«قطعا این [آیات] اندرزى است تا هر که بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد

کسـانى که با تواند نزدیک به دو سوم از شب یا نصف آن یا یک   داند که تو و گروهى ازدر حقیقت پروردگارت مى
 داند که [شما] هرگز حسابکند [او] مىگیرى مىخیزید و خداست که شب و روز را اندازهسـوم آن را [به نماز] برمى 

در میانتان  ىداند که به زودشود بخوانید [خدا] مىآن را ندارید پس بر شـما ببخشود [اینک] هر چه از قرآن میسر مى 
ــفر مىبیمارانى خواهند بود و [عده ــتند و [گروهى] دیگر در راه اى] دیگر در زمین س کنند [و] در پى روزى خدا هس

ــد تالوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و وام نیکو خدا پیکار مى ــر ش نمایند پس هر چه از [قرآن] میس
خویش از پیش فرسـتید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشـى بیشتر باز خواهید یافت و   به خدا دهید و هر کار خوبى براى 

  »20«از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهربان است
ــلُ ّزَّمــا الْم هــا أَی ی		نــاظر بــه  برخــی گفتــه انــد کــه ایــن جامــه بــه خــود پیچیــده  مــل ، مفســران قــول هــاي متعــددي دارنــد. دربــاره مزّ 

عجیبــی پیــدا اولــین تجربــه هــاي وحیــانی و نــزول جبرائیــل در غــار حــرا بــر ایشــان اســت کــه پیــامبر احــوال   بعــد از غریــب پیــامبراحــوال 
ــه منــزل پــیش خدیجــه آمدنــد و از او خو  ایــن  آیــه. بعضــی گفتــه انــد کــه شــأن نــزول  د. اســتند پتــویی بــر بــدن ایشــان بینــداز کردنــد و ب

ــریش در دارا  ــه دلاســت کــه کفــار و ق ــدوه ب ــد کــه  ن ــا او کارشــکنی    ور هــم جمــع شــده بودن ــه ب ــراي مقابل ــامبر بیاندیشــند و ب در کــار پی
ــد او را ســاحر بنــامیم و   ــامبر رســید    کننــد . برخــی از کفــار گفتنــد او را شــاعر و برخــی گفتن ــه پی ــی ایــن خبــر ب نقــل شــده اســت کــه وقت

  د.یل نازل شئایشان خود را در لباس هایی پیچیده بودند و در این هنگام جبرا
و دو  دشب را بیدار باش ثلثشخص، برخی از مفسـران گفته اند که مراد این اسـت که    		نصـفَه أَوِ انْقُص منْه قَلیال 		.		قُمِ اللَّیلَ إِال قَلیال

هتر است که ب ش هاي انتهایی و فجر و سحر می رسدخصوصاً بخش هاي ابتدایی شب را . اما وقتی به بخ دشـب را اسـتراحت کن   دیگر ثلث
  .عموم بزرگان گفته اند که در شب خیزي برکتی مترتب استباشد. بیدار 
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  دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش
  کردند ذاتم پرتو شعشعه از بیخود

  شبی فرخنده چه و بود سحري مبارك چه
  جمال وصف آینه و من روي این از بعد
  عجب چه خوشدل و گشتم کامروا اگر من

  داد دولت این مژده من به روز آن هاتف
  دادند نباتم شاخ آن کز صبریست اجر
  دادند نجاتم ایام غم بند ز که
  

  دادند حیاتم آب شب ظلمت آن اندر و  
  دادند صفاتم تجلی جام از باده
  دادند براتم تازه این که قدر شب آن
  دادند ذاتم جلوه از خبر جا آن در که

  دادند زکاتم به هااین و بودم مستحق
  دادند ثباتم و صبر جفا و جور بدان که
  ریزدمی سخنم کز شکر و شهد همه این

  1بود سحرخیزان انفاس و حافظ همت
  

ــت  ــناف یعنیعبادت کردن مقول به تشــکیک اس ــی عبادت و دارد. عبادت افراد با یکدیگر متفاوت اســت یمراتب و اص مربوط به  هرکس
خود را دارد. برخی ممکن اسـت در دل شـب بیدارشوند و فقط در احوال خود و هستی تفکر و تأمل کنند. و برخی ممکن است بیدار شوند   

اي رســیدن به راه ه یعنی، خالئقالعدد انفاس طرق الی اهللا بالدر میان حکما و عرفا یک قول معروف اســت:  و به نماز و دعا بپردازند.
  .این کثرت را به رسمیت شناختن است  خداوند به تعداد نفوس آدمیان است.

اند به و کسـانى که در راه ما کوشیده  2والَّذینَ جاهدوا فینَا لَنَهدینَّهم سـبلَنَا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسـنینَ   : آمده اسـت  در قرآن هم
    .خدا با نیکوکاران است حقیقتنماییم و دررا بر آنان مىى خود هایقین راه

در رار نیست همه ق اختیار می کند مؤثر است. وي فرد در سلوکی که و تربیتیو پیشینه معرفتی  او ، دقائق و ظرائفانساناحوال شـخصـی   
خود مواجه شدن و عریان در مقابل خود  بلکه وارسـی خویشـتن ، پرداختن به احوال شـخصی، با    دل شـب تهجد و نماز و دعا داشـته باشـند   

رجیح می ت  می هراسند یشـتن به اندازه کافی آثار و برکات دارد. کثیري از آدمیان از مواجه شـدن با خو  ، قرار گرفتن در دل سـکوت شـب  
ز یمیل و سایت هاي اینترنتی نیاماهواره ، ، مانند  ناسباب آ نیزبه اصـناف علل و عوامل خود را مشغول کنند. امروزه   یادهند در جمع باشـند  

  قویاً مهیاست.
بود                    جنبان رگم تا گریزممی

  
  3بود آسان خویشتن از فرار کی  

  
   د.آنقدر گرفتاري هاي آدمی زیاد است که از خود غافل می شو

 4یا به مستی یا به شغل اي مهتدي   گریزند از خودي در بیخوديمی

 
ها فکر می کنند سـرشـان شـلوغ است و کاري انجام می دهند اما مهم ترین اشتغال آدمی باید پرداختن به خود و تأمل    مولوي می گوید این 

  .در خود باشد. آدمی می تواند در روز اشتغال داشته باشد اما شب را که از انسان نگرفته اند

                                                             
  183. دیوان حافظ، غزل شماره 1

  69آیه ،  سوره عنکبوت 2 .
  .   ،مناجات و پناه جستن به حق از فتنه اختیار4مثنوي معنوي،  دفتر ششم،  بخش . 2
  . جانست عدو طاوس پرهاي چونهم دنیا مال و زیرکیها و هنرها آنک . مثنوي معنوي ، دفتر پنجم ، بیان4
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   		.إِنَّ لَک فی اَلنَّهارِ سبحا طَوِیال		
ــد مرید کار او دارد که حق را    شـ

ــتري من خــدایســــت او مرا    مشـ
  

ــد      بهر کــار او ز هر کــاري بری
ــتري   ــد بـاال که اهللا اشـ   1می کشـ

  
سیاري از بکردن به خویشتن و عدم فرار از خود است . می شود. راز شب زنده داري، خوو به همین دلیل به پیامبر سـفارش به زنده داري  

ري . البته این شـب زنده داري به حد طاقات بش داشـته اند   و مراقبه تهجد، سـحرخیزي و  شـب زنده داري  به دلیل آثار و برکات  انبیا و اولیا 
  باید انجام گیرد نه این که زندگی انسان را مختل کند.

ــیال	 ال ثَقــو ــنُلْقی علَیــک قَ ــا س منظــور از قــول ثقیــل ، وحــی و تجربــه وحیــانی  اســت. برخــی از مفســران گفتــه انــد قــول ثقیــل   .	إِنَّ
نــاظر بــه احــوال وجــودي پیــامبر اســت وقتــی آن تجــارب وحیــانی را از ســر گذرانــد و و بــا احــوال غریــب بــه خانــه برگشــت گــویی کــه   

ــی بــروز و ظهــور جســم    ــن قــول ثقیــل حت انی در وجــود پیــامبر اســالم داشــت و برخــی از  تجربــه اي نامتعــارف را از ســر مــی گذرانــد. ای
ــل رمفســران  ــول ثقی ــه  ا، ق ــوط ب ــان گذاشــته شــد   مضــامین بمرب ــا او  درمی ــد کــه ب ــواري و    زرگــی مــی دانن ــد دش ــی گوین ــز م . برخــی نی

و درمســیر ا پیــامبر راه ســختی در پــیش داشــت انــواع کارشــکنی هــا  رســالت، پــیش چشــم پیــامبر نهــاده شــد. ســنگین بــودن راه  بعثــت و 
  سهراب سپهري چه خوب گفته است:   باشند.و مقاوم وجود داشت و ایشان باید براي مواجه شدن با این مشکالت آماده 

 خوب یادم هست چه
  عبارتی که به ییالق ذهن وارد شد:

  2وسیع باش، و تنها، و سر به زیر، و سخت.
ند به بعد دیگر کسی او را همراهی نمی ک جایی از یکمسیردر این پیامبري متضـمن مؤلفه هاي وسـعت مشرب، هاضمه فراخ، تنهایی که   

  است.در برابر نامالیمات و مقاوم بودن  عدم خود شیفتگی ،
ــري پیدا نمی کند  ولی ما  عرفا به مؤلفه هاي تجربه نبوي  ــت و به ما تس ــوص تجربه نبوي اس خیلی توجه کرده اند البته این مؤلفه ها مخص

ه سـنت نبوي باید شـریک اذواق و مواجید او باشـیم و تالش کنیم که در آن حوزه ها هم پاي بنهیم. قصه فقط    در تبعیت از پیامبر و تأسـی  ب 
  از آنجا آغاز می کنیم ولی بدانجا ختم نمی کنیم.   قصه ي تبعیت از اوامر و نواهی نبوي نیست.

 ملوالن همـه رفتنـد در خـانـه ببنـدید     
ــولید   بـه معراج برآیید چو از آل رسـ
 

  عقـل ملوالنه همه جمع بخندید بر آن   
ــیـد چو بر بـام بلنـدیـد        3رخ مـاه ببوسـ

  
ــمس تبریزي هم به کار   ــر بگذراند. این تعبیري بود که ش ــی معراج خود را دارد و باید تجربه هاي باطنی را از س مولوي می گوید هر کس

صــاحب تجربه هویدا شــود و ســر برآورد. او طعن بر متکلمان می زند  و می گوید ما نمی    می برد و معتقد بود در وادي ســلوك باید مرد
ــما   ــد . تا کی می گویید فالن بن فالن بن فالن نقل می کند. ش ــی فقط اهل نقل باش ــتید نبیراوي اقوال  فقط خواهیم کس  . چرا خودتان هس
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ــیه می کردند و  تجربه نمی کنید و از احوال خود پرده بر نمی دارید. ب چیزي را ــب زنده داري را توصـ ه همین دلیل بود که عرفا تهجد و شـ
ــر اآن قول ثقیلی را که پیامبر نقل می کند ظرفیت هاي وجودي خود می تواند  مطـابق بـا  هرکس در روزگـار کنونی هم  معتقـد بودنـد    ز سـ

ــیء . عرفا هرگاه به آیاتی هم چون  بگـذرانـد   ــیدند می گفتند در ا هواالول واالخر. الظاهر و الباطن ،لیس کمثله ش ینجا می رسـ
 این نشــان می دهد که ما می توانیم پیرو پیامبر در کســب تجربه هاي باطنی هم باشــیم.ســخن خداوند و تجربه ناب پیامبر اوج گرفته اســت. 

  مولوي در این غزل از تجربه هاي باطنی خود پرده بر می دارد:
  منم که نشانبی و رنگبی چه آه

  آور میان در اسرار گفتی
  ساکن من روان این شود کی
  خویش در هم گشت غرقه من بحر
  مطلب مرا جهان آن و جهان این

  

  منم که چنان مرا ببینم کی  
  منم که میان این اندر میان کو
  منم که روان ساکن چنین این

  منم که کرانبی بحر بوالعجب
   1 منم که جهان آن در شد گم دو کاین

  
پاره اي تعابیر و مضـامین اخالقی و عرفانی روشـن دیده می شـود . مفاهیمی هم چون صبر، توکل ، عصیان،     مزّمل در آیات بعدي سـوره  

   و...   ذکر
 بِّکر ماذْکُرِ اســچند مرتبه را از یکدیگر تفکیک کرده اند.  در ادبیات عرفانی و ســلوکی از ذکر مدام  ،علماي اخالق راجع به ذکر و

ن می نشیند یعنی یاد خدا به جان انسا آغاز می شود بعد به ذکر قلبی می رسد  و اقرار لسانی خیلی سـخن گفته شده است. ذکر از ذکر لفظی 
    است. ذکر عملی  مرتبه سومو 

سـال ها پیش نزد بزرگی رفته بودم ایشان توصیه کردند که در شدائد و مشکالت و هم چنین در زندگی روزمره مدام این ذکر را بخوان:  
  افوض امري الی اهللا ان اهللا بصیر بالعباد.

عالیه  هرتبرا به تمامی به خداوند سپردن که م و خودخداوند اسـت   غیرانقطاع از هر موجودي  تبتل، در اینجا منظور از  وتَبتَّلْ إِلَیه تَبتیال
  موحد بودن و سلوك است.

مفهـوم توکـل ایـن اسـت کـه انسـان موحـد ایـن تصـور را داشـته باشـد             .	رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ال إِلَـه إِال هـو فَاتَّخـذْه وکـیال    
بـا توکـل   : وقتـی موالنـا مـی گویـد     .  اال اهللامـؤثر فـی الوجـود   ال  اراده خداونـد اسـت کـه در هسـتی جاریسـت.     عـزم و   که نهایتـاً 

توکـل ایـن اسـت کـه      همرتبـۀ عالیـ   ، بـه تعبیـر غزالـی    یعنـی در تنظـیم مناسـبات و روابـط نیـز بـه خـدا توکـل کـن.          2زانوي اشـتر ببنـد  
در اختیــار خداونــد وجــودش  هاري از خویشــتن نــدارد و همــهــیچ عــزم و اختیــکــه شــخص بســان مــرده اي در دســتان مــرده شــور باشــد. 

  فناء فی اهللا است.مرتبه  این است.

                                                             
  1759. دیوان شمش؛ غزلیات، غزل شماره  1
  نهادن شیر جهد و اکتساب را بر توکل و تسلیمترجیح  - 45بخش ، . مثنوي معنوي، دفتر اول2



٦ 
 

ــی که باخودي، یار چه خار آیدت   !آن نفسـ
  اين نفسـی که باخودي، خود تو شکار پشه آ
ــتآ ــهغ ابر ۀن نفســـی که باخودي، بسـ   ايصـ
ــی کـه بـاخودي، یـار کناره می   آ   کندن نفسـ

ــی آن ــرده خزان همچو باخودي، که نفس   ايفس
  توســــت  قرار طلــب زا قراریــتبی ۀجملــ

  
  

  !خودي، یار چه کار آیدتوآن نفســـی که بی  
  خودي، پیل شکار آیدتوآن نفسـی که بی 
  خودي، مه به کنار آیدتوآن نفسی که بی

ــی کـه بی    آیدت یار ةخودي بادوآن نفسـ
ــی که بی   خودي دي چو بهار آیدتوآن نفسـ

ــو، تــاطــالــب بی   1کــه قرار آیــدت قرار شـ
  

 شـخص خود را در دنیاي هستی ، رها شده نمی بیند و این زندگی محدود را در دل یک جهان کبیر دیگري می بیند توکل این اسـت که  
    و زندگی با معنایی خواهد داشت و می تواند بر پاره اي از مشکالت فائق بیاید.

ا به ر بلکه به این معناســت که کار خدا را به خدا بســپاریم نه کار خود شــخص هیچ کاري انجام ندهد.البته توکل به معناي این نیســت که 
ستحاله و ا عارفانه به دست می آید وتجربه هاي ناب ، از خود اختیار ندارد و در آن مرتبه  توکل، شـخص  هخدا واگذار کنیم. در مرتبۀ عالی

انسته و هیچ گونه احساس مفارقت از خداوند نمی کند بنابراین و عارف خود را بخشـی از خداوند د  تجربه می شـود اندکاك در امر بیکران 
  به این معنا که عرفا مفارقتی از مبدأ عالم ندارند که دست به دعا بردارند. دعا هم نمی کند.

ــنوب   روانره آن قصــــۀ اکنون شـ
ــد خود دعــا اهــل اولـیــا  ز   دیگرن

ــم می دیگر قوم ــاسـ ــن ــا ز شـ   اولی
  کرام آن رام هســـت که رضـــا از

ــا در   خاص بیننـد همی ذوقی قضـ
  

ــی ندارند کـه      جهان در اعتراضـ
  درندمی گاهی و دوزندهمی که
ــان که ــته دهانش ــد بس   دعا از باش

  حرام شــد قضــاشــان دفع جســتن
  2خالص کردن طلب آید کفرشــان

  
 عرفــایی کــه دعــا نمــی کننــد شــبیه خــواب دیــدن ماســت کــه از پــیش خودمــان راه مــی افتــیم و بــه پــیش خودمــان بــر مــی گــردیم   هقصــ
  .از جسم خود خارج نمی شویم ولی

ــه   خــویشــــتــن بــگــوش هــم گــویــی تــو ن
ــدر خواب کــه وقـتی  آن هـمـچـو      روي ان

ــوي  ــش از بشــــن ــداري و خــوی ــن ــالن پ   ف
ــتـی   تـو  یـکــی  تـو    رفـیــق  خــوش اي نـیسـ
  نهصــــدتوســــت  آن کــه زفـتــت  تـو  آن

ــت حد جـاي  چـه  خود   خواب و بیداریسـ
  

ــه   ــن ن ــه م ــرمــن  ون ــی ــو هــم اي غ   مــن ت
ــه خـود  پـیـش   ز تـو  ــوي خود پیش ب   شـ
ــا ــدر تـو  ب   نهــان آن گفتســــت خواب ان

ــک  ــل   عــمــیــق   ودریــاي گــردونــی  ب
ــد گــاه وغرقــه قلزمســــت ــت صــ   توســ
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ــزن دم   ــم  واهللا م ــل ــواب  اع   1  بــالصـــ
  

  
  جنین همچون درون تقاضــاگر اي

ــهــل   ده توفیق نمــا ره گـردان  سـ
  

ــا  چون     این اتمام کنیمی تقـاضـ
ــا یــا   2منــه مــا بر بهــل را تقــاضــ
  

ــبِرْ علَى ما یقُولُونَ واهجرْهم هجرًا جمیال خداوند خطاب به پیامبر می گوید در مقابل گفتار تلخ کافران شـــکیبا باش. و به . 		واص
بر و ظفر ص و با آن ها در مپیچ.  اگر کسـی بتواند صبوري کند، می تواند پیروز شود.  شـیوه اي زیبنده از آن ها جدا شـو. با آن ها تندي نکن  

  دربارة انواع صبر سخن گفته شده است.   نیز در روایات دینی. صبر باعث فراخی هاضمۀ فرد می شود .هردو دوستان قدیمند 
ــر  ــب ــه را آرزو آرد صـــ ــتــاب  ن                    شـــ

  
ــبر    ــواب  اعلم واهللا کن صـ ــالصـ   3 ب

     
  ندنک رها حق که دل اي تو کوش صبر به
  

ــت به نگینی عزیز چنین     4 اهرمنی دس
     

ما نسـبت به کسانی که هم خون  و هم کیش ما هستند به سختی صبر پیشه می کنیم حال اگر بخواهیم در   . سـت ا صـبر کردن امر سـختی  
مقابل مخالفین و دشـمنان خود صبور باشیم صبر سخت تر می شود. خداوند به پیامبر توصیه کرده که عالوه بر صبر در مقابل گفتارهاي تلخ  

یخ که نهال نبوت را که در ابتداي راه بود از ب می کردندا جدا شود. البته اگر کسانی عزم دشـمنانش ، به شـیوه اي پسـندیده و جمیل از آن ه   
ــتور واکنش تند در مقابل کافران  می داد.    زبان  با طعن ها و زخم پیامبر برخورد هآیات راجع به نحودر اینجا  و بن بر کننـد ، خـداونـد دسـ

 هاست که خداوند توصیه به صبر و مالیمت کرده است.  

ــیال  قَل ــم هِّلْهمــۀِ و مــی النَّع ّبِینَ أُولــذ ــی والْمکَ نذَرو	ــه ایــن افــراد مهلــت بــده    . خداونــد بــه پیــامبر مــی گویــد تــو صــبر کــن و ب
  حساب این ها با من است. در اینجا اشاره به سنت استمهال می شود. 

در اینجا  .یالفَعصى فرْعونُ الرَّسولَ فَأَخَذْنَاه أَخْذًا وبِ		.أَرسلْنَا إِلَى فرْعونَ رسوال إِنَّا أَرسـلْنَا إِلَیکُم رسوال شَاهدا علَیکُم کَما 
خداوند می خواهد به پیامبر قوت قلب دهد . خطاب به پیامبر می گوید ببین بر سـر فرعون و مخالفان حضـرت موسی چه آوردم مخالفان تو   

  .عون را به دلیل عصیانش مجازات کرد و مخالفین پیامبر نیز چنین سرنوشتی در انتظارشان استکه قوي تر نیستند. خداوند فر
  کودکان پیر می شوند.عظمت و هولناکی روز قیامت، از . فَکَیف تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُم یوما یجعلُ الْوِلْدانَ شیبا
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گر که جهان هستی را به گونه اي دیاسـت   نانسـا  این آیه دعوت به سـو گردانی . 	إِلَى ربِّه سـبِیال إِنَّ هذه تَذْکرَةٌ فَمنْ شـَاء اتَّخَذَ  
 خداوند خطاب به پیامبر می گوید که با زور و زنجیر نمی توان کســی را به بهشــت این تذکار را بپذیرد یا نپذیرد. حال آدمی می تواند ببیند.

  .1لَّست علَیهِم بِمصیطرٍذَکِّرْ إِنَّما أَنت مذَکِّرٌ فَتو فقط تذکر دادن است .  هبرد. وظیف

    .بر آنان تسلطى ندارى .اىتذکردهنده تنها تو که ده تذکر پس   
  .تو خواه از سخنم پندگیر و خواه مالل گویممن آنچه شرط بالغ است با تو می

ب سپهري را . ایشان یکی از تابلوهاي سهرامکاتب شـرقی است یک بار منزل دکتر داریوش شـایگان بودم. متفکري اسـت که تحت تأثیر   
به من گفتند از این تابلو چه می فهمید. تصویري بود که گویی راهی  شـمسـی به ایشان اهداء کرده بود.  ه پنجاه که در دهبه من نشـان دادند  

به یک دهکده و بعد به جاده اي ختم می شــد که گویی این جاده به ابدیت ختم می شــد. ختم شــدن آن جاده در مه و   را نشــان می داد که
ــت.    ،ابدیت ــان را به تأمل وا می داش ــان انس ــ تماماً این عالم گونه که هندوها می گویندهمان به من گفت ایش عالم  این هیعنی همت مایا اس

ــ يمثل یک خیال و یک خواب بلند ــخص می بیند اس ــود ولی وقتی   .ت که ش ــان فکر می کند که خیلی وقت دارد تا از خواب بیدار ش انس
ی دارالغرور بودن دنیا م هاین باور هندویی شـبیه همان چیزي است که ما دربار  بیدار می شـود می گوید چه خوابی بود و چه زود تمام شـد.  

خاکی اصالً به حساب نمی هما نسبت به عمر میلیاردي کر لهسا 80و  70 عمردر یک تصـویر کالن،  گوییم که صـفت دنیا فریبندگی اسـت.   
اگر تأمل در عمر کوتاه خود کنیم معناي زوال پذیري و فنا پذیري دنیا را متوجه می شـویم. البته   .2آمد مگسـی پدید و ناپیدا شـد  . آید

ــود ــان باید یک بار به دنیا آمدن را قدر بداند و تمهید مقدمات  این تفطن به زوال پذیري دنیا نباید منجر به بی عملی و بی خیالی ما شـ  انسـ
  تمهید و مقدمات هم به معناي دیدن آثار و نتایج اعمالمان در همین دنیاست.کند. 

ــبِیلًا  ــَلُّ س کوري ظاهري ،بعضـــی از عرفا به ما گفته اند که این کوري . 3ومن کَانَ فی هذه أَعمى فَهو فی اآلخرَةِ أَعمى وأَض
 و در این دنیا در خویشتن ، درك و معرفتی را سراغ نمی داشته باشدننیسـت بلکه کوري وجودیسـت . اگر کسی در این دنیا احوال خوشی   

ــاطی در خودش حس   ــتا کند و امروز و دیروز و فردایش یکینمی گیرد، نـه ذوقی نه درمان دلی نه نشـ ، در آن دنیا نیز احوالش همین سـ
  است.

  4هر که را افزون خبر جانش فزون       جان نباشد جز خبر در آزمون
  

یعنی هر کسی که تفطن به هستی دارد جان دارتر هم هست.  زیرا ژرف اندیش تر می شود و گویی عمر خودش را کرده و جان خودش 
فقط جان خود را با خود می برد  و این جان هر چه فربه تر و باخبر تر  . اوخارج می شـــود انســـان را از این عالم می برد. وقتی روح از کالبد

  باشد وضع آدمی در آن دنیا بهتر است.
  

 کعینَ منَ الَّذفَۀٌ مطَائو ثُلُثَهو فَهــ للَّیلَ والنَّهار علم أَنْ قَدّر ا واللَّه یإِنَّ ربـک یعلَم أَنَّک تَقُوم أَدنَى منْ ثُلُثَیِ اللَّیلِ ونص
األرضِ یبتَغُونَ  یضْرِبونَ فی لَنْ تُحصـوه فَتَاب علَیکُم فَاقْرَءوا ما تَیسـرَ منَ الْقُرْآنِ علم أَنْ سیکُونُ منْکُم مرْضَى وآخَرُونَ  

  ی سـلُونَ فقَاتآخَرُونَ یو نْ فَضـْلِ اللَّهمسقَرْضًا ح أَقْرِضُوا اللَّهآتُوا الزَّکَاةَ والةَ ووا الصیمأَقو نْهرَ مسا تَیوا مفَاقْرَء نًا بِیلِ اللَّه
                                                             

  
  . رباعیات خیام1
  2. سوره اسراء، آیه2
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ـکُم منْ خَیرٍ تَجِدوه عنْد اللَّه هو خَیرًا وأَعظَم أَجرًا واستَغْفرُوا اللَّه إِ   آخر این سوره هیآ. 		للَّه غَفُور رحیمنَّ اوما تُقَدّموا ألنْفُس
ت ظاهراً  براي آن ها سخت بوده اس .مخاطب پیامبر بوده اندتخفیف ها براي کسـانی اسـت که   در ماه هاي بعد نازل شـده و متضـمن بعضـی    

ــیه شــده تا جایی که می توانید به این امور  ــب زنده داري کنند و به تالوت قرآن بپردازند. در این آیه توص به  وپردازید ب که تمام شــب را ش
  مقداري که برایتان میسر است این امور عبادي را انجام دهید. 

ام فقهی احک این اســت که م آورده اندتحول قرآن ه ي درســیر در کتابنیز رحوم بازرگان م ونکته اي که الزم اســت به آن توجه کنیم 
ر سور ابتدایی قرآن دیدگاه هستی شناسانه و انسان به چشم می خورد . د  دسـتورالعمل هاي اخالقی خیلی کم اسـت و بیشـتر   در سـور مکی  

 ، دام، دعاذکر م، توصـــیه هایی مبنی بر ابرار و کافران ، ذکر اوصـــاف کاتی پیرامون احوال روز قیامت و احوال پیامبر خداوند ، ن هشـــناســـان
نکات و تلنگرهاي تکان دیده می شـــود.  خواندن قرآن و تمســک به آن ، شـــب زنده داري، ، توکل و دعوت به صــبر و زکات و انفاق و   

ــود واي  دهنده ــ در آن احکام فقهی  در آیات مکی دیده می ش ــت. س ــد رِّکم تر اس  ههمین پیام هاي اولی نیز این که دعوت پیامبر جهانی ش
  قرآن بود.

ــ   ایرانیــان از ســر زور و خشــونت اعــراب و در پــی تهــاجم   همتأســفانه بعضــی از افــراد جاهــل و اهــل بغــض ایــن تلقــی را دارنــد کــه هم
ملـه کــرده انـد و احتمــاالً خشــونت هـایی اتفــاق افتـاده اســت. امـا مســلمان شــدن      آن هـا بــه اسـالم گرویــده انـد . البتــه اعــراب بـه ایــران ح    

ــه اســالم ،   ایرانیــان یکــی دو قــرن طــول کشــیده اســت.   ــرآن و  یکــی از مهــم تــرین علــل گــرایش ایرانیــان ب پیــام هــاي ابتــدایی و مکــی ق
بـا طیـب خـاطر بـه اسـالم گرویدنـد. موالنـا،         یایرانـ  و متفکـران  بزرگـان ایـن پیـام هـا بـوده اسـت. مـا مـی دانـیم کـه          تـأثیر گـذاري   قدرت 

اکســیري در ایــن پیــام بــوده  فــزوده انــد.اهــم چیــزي بــر آن  ســهرودي, ابــوعلی ســینا و بزرگــان دیگــر هــم بــه اختیــار ایمــان آورده انــد و 
  ست.عنوي پیام هاي قرآن امو آن اکسیر هم سوگردانی و تکانه هاي  موجب مسلمان شدن ایرانیان شده است.است که 

ــاره مــــــن ــر منــــ ــنم پــــ ــاق کــــ   را آفــــ
  گفـــت کـــه افـــزون آن از و کـــرد آنچنـــان

  

ــور   ــردانم کـــ ــم دو گـــ ــاق چشـــ   را عـــ
  1نخفـــت اقبـــالش و بخـــت و بخفـــت او
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