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  هاي ابدي قرآن ارائه داد مدلی تازه از پیاماید ب
  

  )مجموعه درسگفتارهاي سیري در سپهر قرآن(
  ): سوره مدثرجلسه ششم(

  
  16/4/94شنبه، مورخ: ، روز سهشده در سایت ملی ـ مذهبیکار 

  
ــورد            ــدثر م ــوره م ــی س ــاي اخالق ــوزه ه ــانه و آم ــتی شناس ــات هس ــث نک ــه از مباح ــن مجموع ــم ای ــه شش در جلس

بعضــی از مفســران گفتــه انــد کــه ســوره مــدثر بعــد از ســوره علــق نــازل شــده اســت. آیــات   بررســی قــرار مــی گیــرد. 
ــ         ــه عموم ــت ک ــناختی اس ــان ش ــی و جه ــالن اخالق ــاي ک ــتورالعمل ه ــاره اي از دس ــمن پ ــدایی آن متض ــور ابت اً در س

پیــامبر (ص) بــا یکــی از منکــران و مخالفــان بــه منــاظره  ابتــدایی قــرآن بــه بحــث گذاشــته شــده اســت. در ایــن ســوره  
  بحث هایی که پیرامون انکار قرآن صورت گرفته است ، پرداخته می شود.   و هم چنینقرآن 

  
 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

وال تَمنُنْ  ﴾5﴿والرُّجزَ فَاهجرْ  ﴾4﴿وثیابک فَطَهِّرْ  ﴾3﴿وربـک فَکَبِّرْ   ﴾2﴿قُم فـَأَنـْذر    ﴾1﴿یا أَیها الْمدثّرُ 
علَى الْکَافرِینَ  ﴾9﴿فَذَلک یومئذ یوم عســیرٌ  ﴾8﴿فَإِذَا نُقرَ فی النَّاقُورِ  ﴾7﴿ولرَبِّک فَاصــبِرْ  ﴾6﴿تَســتَکْثرُ 

ــیرٍ  ــُهودا  ﴾12﴿وجعلْت لَه ماال ممدودا  ﴾11﴿ذَرنی ومنْ خَلَقْت وحیدا  ﴾10﴿غَیرُ یس  ﴾13﴿وبنینَ ش
ــأُر ﴾16﴿کَال إِنَّه کَانَ آلیاتنَا عنیدا  ﴾15﴿ثُم یطْمع أَنْ أَزِید  ﴾14﴿ومهـدت لـَه تَمهِیدا    ــعودا س هقُه ص

﴿17﴾  رقَدفَکَّرَ و 18﴿إِنَّه﴾  رقَد فلَ کَی19﴿فَقُت﴾  رقَد فلَ کَیقُت نَظَرَ  ﴾20﴿ثُم رَ  ﴾21﴿ثُمسبو سبع ثُم
سأُصلیه  ﴾25﴿إِنْ هذَا إِال قَولُ الْبشَرِ  ﴾24﴿فَقَالَ إِنْ هذَا إِال سـحرٌ یؤْثَرُ   ﴾23﴿ثُم أَدبرَ واسـتَکْبرَ   ﴾22﴿

 ﴾30﴿علَیها تسعۀَ عشَرَ  ﴾29﴿لَواحۀٌ للْبشـَرِ   ﴾28﴿ال تُبقی وال تَذَر  ﴾27﴿وما أَدراك ما سـقَرُ   ﴾26﴿سـقَرَ  
تَهدلْنَا ععا جمکَۀً والئالنَّارِ إِال م ابحــ ــتَیقنَ الَّذینَ أُووما جعلْنَا أَص تُوا الْکتَاب م إِال فتْنَۀً للَّذینَ کَفَرُوا لیس

 ینَ فقُولَ الَّذیلنُونَ وؤْمالْمو تَابینَ أُوتُوا الْکالَّذ رْتَابال یانًا ونُوا إِیمینَ آمالـَّذ ادزْدییو  رَضم قُلُوبِهِم
د اللَّه بِهذَا مثَال کَذَلک یضـلُّ اللَّه منْ یشَاء ویهدي منْ یشَاء وما یعلَم جنُود ربِّک إِال  والْکَافرُونَ ماذَا أَرا

ها إِنَّ ﴾34﴿والصبحِ إِذَا أَسفَرَ  ﴾33﴿واللَّیلِ إِذْ أَدبرَ  ﴾32﴿کَال والْقَمرِ  ﴾31﴿هو وما هی إِال ذکْرَى للْبشـَرِ  
کُلُّ نَفْسٍ بِما کَســبت  ﴾37﴿لمنْ شـَاء منْکُم أَنْ یتَقَدم أَو یتَأَخَّرَ   ﴾36﴿نَذیرًا للْبشـَرِ   ﴾35﴿إلحدى الْکُبرِ 

کُم فی ما سلَکَ ﴾41﴿عنِ الْمجرِمینَ  ﴾40﴿فی جنَّات یتَسـاءلُونَ   ﴾39﴿إِال أَصـحاب الْیمینِ   ﴾38﴿رهینَۀٌ 
وکُنَّا نَخُوض مع الْخَائضینَ  ﴾44﴿ولَم نَک نُطْعم الْمسکینَ  ﴾43﴿قَالُوا لَم نَک منَ الْمصلّینَ  ﴾42﴿سـقَرَ  

فَما لَهم  ﴾48﴿فَما تَنْفَعهم شـَفَاعۀُ الشَّافعینَ   ﴾47﴿حتَّى أَتَانَا الْیقینُ  ﴾46﴿وکُنَّا نُکَذّب بِیومِ الدّینِ  ﴾45﴿
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ــینَ  ــتَنْفرَةٌ  ﴾49﴿عنِ التَّذْکرَةِ معرِض ــورةٍ  ﴾50﴿کَأَنَّهم حمرٌ مس بلْ یرِید کُلُّ امرِئٍ  ﴾51﴿فَرَّت منْ قَس
ــَّرَةً   ــحفًا منَش ــَاء  ﴾54﴿کَال إِنَّه تَذْکرَةٌ  ﴾53﴿افُونَ اآلخرَةَ کَال بلْ ال یخَ ﴾52﴿منْهم أَنْ یؤْتَى ص فَمنْ ش

 رَةِ  ﴾55﴿ذَکَرَهغْفلُ الْمأَهى ولُ التَّقْوأَه وه اللَّه شَاءذْکُرُونَ إِال أَنْ یا یم56﴿و﴾     
 مهربان   بخشندهبه نام خداوند 

  		»1«اي کشیده ردايِ شب بر سر،
  »  2«برخیز و بترسان. 

  »3«و پروردگار خود را بزرگ دار.
  »4. «کن پاك را خویشتن لباس و	

  		»5«و از پلیدي دور شو.
  »6«و منّت مگذار و فزونی مطَلب. 

  »7«و براي پروردگارت شکیبایی کن. 
  		»8«پس چون در صور دمیده شود،

  		»9«آن روز [چه] روز ناگواري است!
  »10«بر کافران آسان نیست.

  					»11«ا] تنها آفریدم واگذار.مرا با آن که [او ر
  »12«و دارایی بسیار به او بخشیدم،

  »13«و پسرانی آماده [به خدمت، دادم]، 
  »14«و برایش [عیش خوش] آماده کردم.

  				»15«باز[ هم] طمع دارد که بیفزایم.
  		»16«ولی نه، زیرا او دشمن آیات ما بود.

  »17«کنم.گردنۀ[عذاب] وادار میبه زودي او را به باال رفتن اَز 
  		»18«آري،[ آن دشمن حقّ]اندیشید و سنجید.

  						»19«کُشته بادا، چگونه[ او] سنجید؟
  »20«[آري،] کشته بادا، چگونه[او] سنجید. 

  			»21«آنگاه نظر انداخت.
  »22«سپس رو ترش نمود و چهره در هم کشید.

  						»23«آنگاه پشت گردانید و تکّبر ورزید،
  				»24«اند نیست.این [قرآن] جز سحري که[به برخی] آموخته«و گفت: 

  						»25»«این غیر از سخن بشر نیست.
  		»26«زودا که او را به سقَر درآوردم.

  »27«و تو چه دانی که آن سقَر چیست؟
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  »28«کند.گذارد و نه رها مینه باقی می
  				»29«گرداند.پوستها را سیاه می

  						»30«ر آن [دوزخ]، نوزده[نگهبان] است.[و] ب
و ما موکّالن آتش را جز فرشـتگان نگردانیدیم، به شـمارة آنها را جز آزمایشـی براي کسانی که کافر    

اند اند قرار ندادیم، تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند، و ایمان کسانی که ایمان آوردهشـده 
ایشـان داده شـده و [نیز] مؤمنان به شـک نیفتند، و تا کسانی که در     افزون گردد، و آنان که کتاب به

ــت و کافران بگویند:   ــان بیماري اس ــف کردن، چه چیزي را اراده کرده «دلهایش خدا از این وص
ــت؟ کند، و گذارد و هر که را بخواهد هدایت میاین گونـه، خـدا هر که را بخواهد بیراه می  » اس

  					»31«داندو این [آیات] جز تذکاري براي بشر نیست.ا جز او نمی[شمارة] سپاهیان پروردگارت ر
  »32«پندارند!] سوگند به ماه،نه چنین است [که می

  »33«کند، پشت چون شامگاه به سوگند	
  		»34«و سوگند به بامداد چون آشکار شود،

  			»35«هاي بزرگ است.که آیات [قرآن] از پدیده
  		»36«بشر را هشدار دهنده است.

  		»37«هر که از شما را که بخواهد پیشی جوید یا باز ایستد.
  		»38«هر کسی در گروِ دستاورد خویش است.

  					»39«به جز یاران دست راست.
  »40«پرسند،در میان باغها. از یکدیگر می

  		»41«دربارة مجرمان:
  »42»«چه چیز شما را در آتش [سقَر] در آورد؟«

  				»43«نبودیم،از نماز گزاران «گویند: 
  »44«دادیم،و بینوایان را غذا نمی	

  							»45«کردیم،با هرزه درایان هرزه درایی می
  »46«و روز جزا را دروغ می شمردیم،

  						»47«».رسید در ما مرگ تا	
  							»48«و شفاعت شفاعتگران آنها را سود نبخشد!

  »49«پس چرا از این تذکار رو گردانند؟
  		»50«اي مانند:رمندهبه خرانِ 

  		»51«از پیش شیري گریزان شده است. 
  						»52«هایی سرگشاده دریافت کند.بلکه هر مردي از ایشان خواهد که نامه

  							»53«ترسند.اما نه چنان است! که از آخرت نمی
  »54«نه چنان است! در حقیقت این (سخن) اندزري است،
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  				»55.«تا هر که خواهد، از آن پند گیرد
  »56«و[لی] تا خدا نخواهد [از آن] پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزش.

  
یمانه می گویند خطاب خداوند صم مفسـرین  خیبر. در عربی به معناي جامه به خود پیچیده اسـت  مدثر .الْمدثّرُ أَیها یا

  قرار داده است. درهمان وضعیتی که قرار داشته مورد خطاببوده و پیامبر را 
صبر و  هدر سـور ابتدایی قرآن بر صـبر خیلی تأکید شـده است. امام علی(ع) نیز در نهج البالغه دربار   .  ولرَبِّک فَاصـبِرْ 

  ظفر بسیار سخن گفته اند.
  ندنک رها حق که دل اي تو کوش صبر به
  

  1 اهرمنی دست به نگینی عزیز چنین  
    

 حســاب و کتاب آن کســی که تورا وبه این معنا که . مرا با آن که تنها آفریدم واگذار. ذَرنی ومنْ خَلَقْت وحیدا 
ــده ، تنها نیز به پیش من خواهد آمد و در آن روز مال و   ــت همان گونه که تنها آفریده ش آیات ما را انکار کرد با من اس

ــأن نزول آیات را مرب  کمکی کنند..مکنت و فرزندان او نمی توانند به او  ــران ش ــیاري از مفس غیره می ط به ولید بن موبس
از پیامبر  وبه سراغ پیامبر می رود  ،در زمانی که دعوت پیامبر در ابتداي راه و در حال بسـط و نشر بود  پیرمردي کهدانند 

خ آن چیزي که تو می پنداري نیســت. می خواهد که خطابه ها یا اشــعارش را بخواند. پیامبر می فرماید ســخن من از ســن
ــنیدن آیات از زبان پیامبر به خانه رفت و تا چند روز بیرون نیامد. ابوجهل     ــران می گوینـد ولیـد بعد از شـ برخی از مفسـ

ره گفت که نه مغی نعموي پیامبر به دیدار ولید رفت و پرسـید چه دیدي؟ شـایعه شـده که تو به محمد پیوسته اي . ولید ب   
در اندیشــه ام که آنچه از محمد شــنیده ام را صـــورت بندي کنم. ابوجهل پرســید چه شـــنیده     بلکهویده ام من بدو نگر

اي؟آیا سـخن محمد از جنس شـعر بود؟ ولید گفت نه من امیر کالم هستم و شعر را می شناسم. سخن محمد نه شعر بود   
  و نه خطابه بلکه از جنس سحر بود.  

رَضم ی قُلُوبِهِممرض معموالً داراي بار منفی اســـت هفارســـی اصـــطالح مریض بار منفی ندارد اما واژ در زبان. ف. 
ــت بلکه به این    ــیدن از روي کنجکاوي وحقیقت طلبی نیس ــت به معناي پرس ــده اس مرض که در این آیه مالزم با کفر ش

بوط قلب مراد می کند مر معناسـت که کسـی چیزي را از سـر انکار و طعن می پرسد . بنابراین معنایی که قرآن از مرضِ   
به کسـانی اسـت که می پرسـند و گفتگو می کنند اما یا از روي طعن و انکار وارد گفتگو شـده اند و یا حاضر نیستند به     

 مهم این اسـت که رأي خود را به کرسـی بنشانند. البته اگر کسانی از روي حقیقت طلبی  نتایج این گفتگو تمکین کنند. 
ـ   ال یکلف اهللاقانع نشـوند مشـمول مرض و کفر نیسـتند.     بپرسـند و گفتگو کنند ولی  به کسی  خداوند عهانفسـاً اال وس

                                                             
  477دیوان حافظ غزل شماره . 1  
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ی النقرآن ادعاهاي ک .بـه قول حکمـا خـداونـد تکلیف ما الیطاق نمی کند      و بیش تر از توانـایی اش تکلیف نمی کنـد  
ین و از ســر حقیقت طلبی انســبت به حقیقت با روي گشــاده  کســیپیرامون جهان هســتی مطرح کرده اســت، حال اگر 

ــید آیا مذمت کردن او، بی    ــادقانه و مجدانه تأمل و تفکر کرد و به نتایج دیگري رس ــنید و در باب آن ها ص مدعاها را ش
  توجهی به فوق طاقت بودن او در این زمینه نیست؟  

قیقت را کاذبشان ، ح خود به توجهبه تعبیر قرآن مرض و کفر در کسـانی وجود دارد که که از سر انانیت و غرور و با  
فرض کنید ما با کسـی دشـمنی داشـته باشـیم و یا از او دلخور باشـیم ، چنین کسـی اگر کار خوبی انجام        انکار می کنند.

باشـد. ما که نسبت به این شخص بغض داریم آن کار خوب را نمی بینیم و یا آن را انکار می   هم و یا داراي حسـنی  دهد
افرند و ک. حتی در قرآن ذکر شـده اسـت کسانی که مرض دارند    یم کاش این حسـن را نداشـت  کنیم و با خود می گوی

  دل آن ها ماالمال از نفرت و اشمئزاز می شود.هرگاه آیات قرآن را می شنوند 
ــیــده هنر آمـد  غرض چون ــد پوشـ            شـ

  
  1شد دیده سـوي  به دل از حجاب صـد   

  
 تبــ . این آیه نیز متضـــمن تنهایی فرد اســـت. آیات متعددي در قرآن در رابطه با تنهایی  رهینَۀٌکُلُّ نَفْسٍ بِما کَس

  .انسان ذکر شده است که در مباحث قبلی به آن پرداخته شد
ــَّافعینَ .حتَّى أَتَانَا الْیقینُ  ــَفَاعۀُ الش ــیعیان بر این باورند که ائمه از آنفَما تَنْفَعهم ش ا در آن دنیا ه . عده اي از ش

ــانی در روز قیامت   ــتند که کس ــیعه قائل به این قول هس ــتگیري می کنند. حتی علماي ش ــتگ دس یر دیگران می توانند دس
افع شی از قرآن را که مشـخصـاً پیامبر و فرزندان حضـرت فاطمه می توانند    این معنا و برداشـت کالم  ،اهل سـنت  باشـند. 

د. حتی در میان شیعیان هم کسانی هستند که با استشهاد به دیگر آیات قرآن، با روز قیامت باشـند، قبول ندارن دیگران در 
  این معناي خاص از شفاعت همدلی ندارند.

ه ضیقاً مد نظر توسعاً و نمفهوم شـفاعت را اگر در رابطه با مفهوم شـفاعت باید به دو نکته توجه کرد: نکته اول این که   
 می کند و شــفیع دیگري در نزد خداوند عایی دانســت که کســی در حق دیگريي داداشــته باشــیم می توان آن را به معن

    نوعی شفاعت محسوب می شود.گاه خداوند، به دردر حق دیگران نیکان  به این معنا که دعاي می شود.
ــد     ــکــن ــو کــارهــا ب   دال بســــوز کــه ســــوز ت
ــه بــکش       ــقــان ــار پـري چـهـره عــاشـ   عـتــاب ی
ــد    ــردارن ــا مــلــکــوتــش حــجــاب ب   ز مــلــک ت

ــق  ــفق لیک طبیب عشـ ــت و مشـ ــیحادم اسـ   مسـ

ــد           ــبـی دفـع صــــد بـال بــکن ــاز نـیـم شـ   نـی
ــد جفـا بکنـد       ــمـه تالفی صـ   کـه یـک کرشـ
  هر آن کــه خــدمــت جــام جهــان نمــا بکنــد
ــد         چـو درد در تـو نـبـیـنــد کــه را دوا بکن
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  تو بــا خــداي خود انــداز کــار و دل خوش دار
ــیــداري   ــه مــلــولــم بــود کــه ب   ز بــخــت خــفــت

  

ــد      کــه رحـم اگـر نکنــد مــدعی خــدا بکن
ــبح یــک دعــا بکنــد بــه وقــت    1فــاتحــه صـ

  
  حال این دعاي پاکان در حق دیگران اگر در وقت سحر باشد که آثار و برکات دیگري دارد.

ــد  د ــه نجــاتم دادن ــحر از غصــ   وش وقــت سـ
ــد      ــعــه پــرتـو ذاتــم کــردن ــعشـ   بـیــخـود از شـ
ــبی   ــحري بود و چه فرخنده شـ   چـه مبارك سـ
ــف جمــال    بعــد از این روي من و آینــه وصـ

ــتم و  ــدل چه عجبمن اگر کامروا گشـ   خوشـ
ــه من مژده این دولــت داد    هــاتـف آن روز ب

ــخنم می   ــکر کز سـ ــهد و شـ   ریزداین همـه شـ
ــحــرخیزان بود       هـمــت حــافـظ و انـفــاس سـ

  

  وانــدر آن ظلمــت شــــب آب حیــاتم دادنــد  
ــد     ــم دادن ــات ــی صـــــف ــل ــج ــام ت ــاده از ج   ب
ــد  ــازه براتم دادن ــب قــدر کــه این ت   آن شــ
ــد      کــه در آن جــا خـبـر از جـلوه ذاتم دادن

ــتـحق بودم   ــد و اینمسـ ــه زکــاتم دادن   هــا ب
ــبر و ثبــاتم دادنــد    کــه بــدان جور و جفــا صـ
ــاخ نبـاتم دادنــد   ــت کز آن شـ ــبریسـ   اجر صـ
د      ــ ــم دادن ــات ــج ــام ن ــم ای ــد غ ــن ــه ز ب   2ک

  
ــفاعت کردن ــخص یک بازده زمانی ، دعا کردن و تغییر احوال فرد نکته دوم این که ش وي درها به ر هاگر هم دارد. مش

و با  ها بر افتاده است و پرده دمجال تغییر نداشـته باشـد و به آن دنیا رخت بر بسـته باش    فرد شـخص بسـته باشـد و به تعبیري   
  شفاعت دیگران براي او فایده اي ندارد. حقیقت روبرو می شود،

در این آیه ، قرآن می گوید چرا از این تذکار رویگردانی می کنند و در این باره .  معرِضینَ التَّذْکرَةِ عنِ لَهم فَما
دالیل به دوزخ افتادن اهل سقر در احوال آن ها مؤثر باشد. همین که انسان بداند در ته خط هیچ تأمل نمی کنند که شـاید  

همراه  اون انکار که تاکنو داین نتیجه برس با درنگ دوباره به انسان چه بسا بل تأمل است. اقکس نمی تواند شـافع او شـود   
    است. حقیقت جویی نداشته هبا کفر بوده است و دغدغ

ــناس ایرانی  ــان نراقی جامعه ش ــت که من  مرحوم احس ــاه تا زندان اوین آورده اس س رئیبا پاکروان  در کتاب از کاخ ش
ه یان می گذاشتم . پاکروان اعتقاد داشت کسـاواك دوسـتی نزدیکی داشـتم ، مرد فهیمی بود و بعضـی نکات را با او در م    

 باید به افغانسـتان و جاهایی نظیر آن فرسـتاده شـوند تا متوجه وضعیت   روشـنفکرانی که اعتراض به وضـعیت کشـور دارند    
راقی حسان نا بهتر ما نسـبت به کشـورهاي همسایه شوند و فقط نابسامانی ها را نبینند و آنچه را که اتفاق افتاده را نیز ببینند.  

ت . پاکروان به آقاي نراقی گفته اس می گوید پس از مدتی شـاه پاکروان را کنار گذاشـت و نصـیري رئیس سـاواك شـد     
 و منصب قدرت ود که دوست داشت اما نصیري براي حفظشـاه من را دوسـت نداشـت زیرا می خواسـت اخباري را بشـن     
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آقاي نراقی می گوید یکی از عللی که شــاه نفهمید در پاره اي از ســخنان را به شــاه می گفت که شــاه می پســندید.   خود
ــت این بود  مملکت چه می گذرد و  ــایتی مردم چیس ــاع و احوال علل نارض ــور که از اوض ــت و  کش ــتی نداش اطالع درس

  می دانست که شاه توانایی پذیرش  چون و را می خواسـت نگه دارد سـت خود  نصـیري هم این را می دانسـت ولی چون پ
  شاه را در جریان کامل وقایع قرار نمی داد.، داردحقیقت را ن

 هندمی خوا از دانستن حقیقت اعراض می کنند وارتباط این خاطره با موضـوع مورد بحث این اسـت که چرا انسـان ها    
  را بازسازي کرده و نجات دهد. آن ها باب حقیقت می تواند در صورتی که درنگ در بشنوند.آنچه را که دوست دارند 

رَةٌ  کَأَنَّهتَنْفسـرٌ ممح ةٍ   .مرونْ قَسـم نَشَّرَةً  . فَرَّتفًا محؤْتَى صأَنْ ی منْهرِئٍ مکُلُّ ام رِیدلْ یلْ ال   .بکَال ب
معرضــین و علل اعراض و رویگردانی آن ها از پذیرش حقیقت را ذکر  احوالدر این آیات ، خداوند . یخَافُونَ اآلخرَةَ

داوند حال افرادي را که با حقیقتی مواجه می شـــوند اما آن را انکار می کنند بســـان گورخري می بیند که در خمی کند. 
ــیر فرار می کند. ــت.  این   مواجهه با ش ــده اس این افراد به این بهانه از حق روي می گردانند که  که چرا به آن ها وحی نش

عراض اما خداوند دلیل اصلی اهر کدامشـان صاحب کتابی باشند.  افراد نمی خواهند حق را تمکین کنند بلکه می خواهند 
  این ها از سرنوشت محتوم خود می گریزند.این افراد از آخرت می داند.  و هراس و انکار آن ها را عدم ترس

ــتان  به لکه نیســت ب ندانســتن و علم نداشــتن  ،مراد از جهل در اینجا اعراب جاهلی بودند که، مخاطبین پیامبر در عربس
عموي پیامبر نیز که صــفت ابوجهل به او داده  جهل در مقابل حلم قرار می گیرد . در اینجا معناي تمکین نکردن اســت و 

ود در خیلی زاهل تمرد و عصـــیان بودند و  اعراب جاهلی  می شــود آدم نادانی نبود بلکه در مقابل حق تمکین نمی کرد. 
ــتنک ومقابل حق جوش می آوردند  به همین دلیل هرگاه انکار خالیق پیامبر را آزار می  اف می کردند.از پذیرش حق اسـ

ــان قوت قلب می داد و ایشــان را دعوت به صــبر می کرد.   گویی خداوند خطاب به نیز در این ســوره  داد خداوند به ایش
قل نیســت عاین گروهی که حقیقت را نمی پذیرند و منکر آن نیز می شــوند نداشــتن  مشــکل پیامبر می خواهد بگوید که

  مشتهیات و نفسانیات آن ها مانع تمکین شان می شود. بلکه
مخـاطبین پیامبر در دل یک گفتمانی زندگی می کردند که مهم تمکین آن ها در مقابل حق بود نه  نکتـه دیگر این کـه   

ــور مکی کم تر آیاتی وجود دارد کهآوردن ادلـّ  ند ت وجود خداواثبا به ه براي اثبات وجود خداوند. به همین دلیل در سـ
مخاطبین پیامبر در این ســـوره امر قدســی و متعال را پذیرفته بودند و مشـــکلی با ســاحت قدســـی نداشـــتند ولی   . بپردازد

ن که در این سوره نیز بیش از آمشـکلشـان این بود که چرا به آن ها وحی نشده است و به همین دلیل تمکین نمی کردند.   
تا تأمل کنند که شــاید جهان آن گونه که   ایی اســت که به افراد زده می شــود  خطاب واقع شــود، تلنگره  مخاطبینعقل 

تصـور می کردند نیست و حقیقت دیگري نیز وجود دارد. البته شاید بتوان پاره اي از نکات این آیات را در ذیل استدالل  
فی. اسـتدالل هاي فلس  بیشـتر از جنس تفطن و سـوگردانی اسـت تا از جنس   هاي شـهودي دسـته بندي کرد اما  این آیات   

جامعه  نوفصبلکه تمام فیلسـوفان و دانشمندان  نه فقط  متوسـطان جامعه اسـت. مخاطبین ایشـان   با  زیرا روي سـخن پیامبر 
ا فیلسوفان سخن می اگر پیامبر فقط با عرفا یبنابراین باید از ادبیاتی اسـتفاده شود که خطاب به نیکی صورت گیرد.  بودند. 

  گونه اي دیگر بود.  ان به گفت، جنس سخنان ایش



8 
 

ــان دعوت به  مهم ترین وجهه  ــی ترین پیام ایش ــاس ــتی از زاویوجودي پیامبر و اس ــوگرد دیگر هدیدن جهان هس  انیو س
  .چشم ها را باید شست جور دیگر باید دیدبه قول سهراب : .استانسان 

الن و پیام هاي ک آیات مکی  دراگر که  می کند این اســـتیکی از نکات مهمی که ذکر محمد طاها متفکر ســـودانی 
ــویم عنـایت نگاه کنیم   هبـه دیـد  این آیـات   ــاختند . اما براي که پیامبر متوجه می شـ در مدینه مدلی از این پیام ها را بر سـ

در دعاوي و سخنان پیامبر در مکه گفته شده را  آنچه در جهان امروز می توان بر گشـت و   ابدي قرآن بازسـازي پیام هاي 
ول و از سـویی و تفکیک میان امور جهان شم با تفکیک ذاتیات و عرضـیات قرآن   روشـنفکران دینی . بازسـازي نمود بود 

رها و بنابراین می توان آن تلنگ در جهان کنونی آن پیام هاي ابدي را بازسازي کنند.از سـوي دیگر می کوشـند   منطقه اي 
 ر جهان کنونی صورت بندي کرد.زیر و زبرهایی را که در آیات مکی وجود دارد هم چنان د


