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  شناخت خدا باید اوصاف او را سوزاند راي ب
  

  در سپهر قرآن)  گفتارهاي سیري(مجموعه درس
  نهم، سوره اعلی)جلسه (

  
  30/4/94شنبه، مورخ: سایت ملی ـ مذهبی، روز سه :منبع
  

از ســور مکی اســت  و متضــمن نکات اخالقی و معاد  اي ســیري در ســپهر قرآن ، به ســوره اعلی کهه در جلســه نهم مجموعه بحث
پیامبر اکرم (ص) اسـت . به تورات و صـحف ابراهیم نیز در این سوره    ،سـوره این  مخاطب اصـلی  ، پرداخته می شـود.  شـناسـانه اسـت   

  است.   رفتهاشارتی 
  

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم

فَجعلَه  ﴾4﴿والَّذي أَخْرَج الْمرْعى  ﴾3﴿والَّذي قَدر فَهدى  ﴾2﴿الَّذي خَلَقَ فَسوى  ﴾1﴿سـبِّحِ اسـم ربِّک األعلَى   
کّرْ فَذَ ﴾8﴿ونُیسّرُك للْیسرَى  ﴾7﴿إِال ما شَاء اللَّه إِنَّه یعلَم الْجهرَ وما یخْفَى  ﴾6﴿سـنُقْرِئُک فَال تَنْسى   ﴾5﴿غُثَاء أَحوى 

ثُم ال  ﴾12﴿الَّذي یصــلَى النَّار الْکُبرَى  ﴾11﴿ویتَجنَّبها األشــْقَى  ﴾10﴿ســیذَّکَّرُ منْ یخْشــَى  ﴾9﴿إِنْ نَفَعت الذّکْرَى 
ــلَّى   ﴾14﴿قَد أَفْلَح منْ تَزَکَّى  ﴾13﴿یموت فیها وال یحیا  ــم ربِّه فَص  ﴾16﴿ؤْثرُونَ الْحیاةَ الدنْیا بلْ تُ ﴾15﴿وذَکَرَ اس
      ﴾19﴿صحف إِبرَاهیم وموسى  ﴾18﴿إِنَّ هذَا لَفی الصحف األولَى  ﴾17﴿واآلخرَةُ خَیرٌ وأَبقَى 

  
 مهربان بخشنده به نام خداوند

   		»1«نام پروردگار واالى خود را به پاکى بستاى
   						»2«همان که آفرید و هماهنگى بخشید

   		»3«گیرى کرد و راه نمودو آنکه اندازه
   				»4«و آنکه چمنزار را برآورد

   		»5«گون گردانیدو پس [از چندى] آن را خاشاکى تیره
  »6«ما بزودى [آیات خود را به وسیله سروش غیبى] بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنى

  »  7«دانداست مىجز آنچه خدا خواهد که او آشکار و آنچه را که نهان 
   				»8«گردانیمو براى تو آسانترین [راه] را فراهم مى

   			»9«پس پند ده اگر پند سود بخشد
   					»10«آن کس که ترسد بزودى عبرت گیرد

   					»11«داردخود را از آن دور مىبخت و نگون
   				»12«همان کس که در آتشى بزرگ در آید

   				»13«یابده زندگانى مىمیرد و نآنگاه نه در آن مى
   		»14«رستگار آن کس که خود را پاك گردانید
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   		»15«و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد
   		»16«گزینیدلیکن [شما] زندگى دنیا را بر مى

   					»17«با آنکه [جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر است
  »  18«هاى گذشته این [معنى] هست قطعا در صحیفه

  »19«هاى ابراهیم و موسى صحیفه
  

ر در روایات و بعضـی از تفاسی  و اسـت  (ص)پیامبر اکرممخاطب اصـلی  ، اعلی  هنخسـت سـور   هآیدر  سـبِّحِ اسـم ربِّک األعلَى   
ت آیه و آیاتی از این دس این این آیه از آیات قابل تأمل است به این معنا که  به خواندن این سـوره در نماز شده است.  زیادي سـفارش 

 در نمازهاي یومیه مکرر می خوانیم  اهللا با درك عرفا ازسـاحت قدسیِ هستی و تلقی اي که از امر متعالی دارند.  در قرآن تناسـبی دارد 
ــف اهللا اکبرُاکبر . بعضـــی از عرفا گفته اند این تعبیر را باید این گونه فهمید :  وصـــف آید  ر. خداوند از هر چه که دمن اَن یوص

رچه ه خداوند از پیامبر می خواهد که خدا را به بزرگی یاد کند. خدایی که بی صـورت و بی شکل و بی تعین است.  بزرگ تر اسـت. 
ی است مقام حیرت در سنت عرفانی ما ناظر به خدای باالتر پاي بنهی . هشـما راجع به او سخن بگویی می توانی آن را بسوزانی و به مرتب 

ا بسوزاند و به ر وصف می تواند آن ،بخواند وصـفی تنزیهی و تسـبیحی دارد. به این معنا که هرگاه انسـان، خداوند را به    هبغکه قویاً صـ 
ک موجود ی ههست که یک کرانمند محدود دربار امر به این معناست که شخص متفطن به این اوصـاف سـوزاندن  . بروددیگري  همرتب

وجود کرانمند به سـراغ موجود بیکران می رود باید توجه داشـته باشـد که او دارد صـورتی بر     و هر گاه م دارد سـخن می گوید بیکران 
  امر بی صورت می افکند.

ــازم  ــم هر لحظه بتی سـ ــورتگر نقاشـ   صـ
ــا روح درآمیزم    صــــد نقش برانگیزم ب

  

  ها را در پیش تو بگدازموانگه همه بت  
 1چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم

  
که  اوصافی وصف خداوند به  سپس او را با این وصف خطاب کردن. و آوردنیعنی خداوند را به وصـفی در   ي در اینجاگرصـورت 

به انسان کمک می کند اما در مرتبه  اوصافدر یک مرتبه اي این . رحمن اسـت و...  خداونداوند جبار اسـت ،  خد مانند؛ می شـناسـیم  
  صعود کند. باالتر هو به مرتبرا بسوزاند و اوصاف  اي دیگر شخص باید این صورت ها 

  
ــورت از بی ــورت آیــد در وجودصـ   صـ

  صــــورتــیحــیــرت مــحــض آردت بــی
  

ــم   ــت دود  هـ ــی زادسـ ــک از آتشـ   چنانـ
ــی  ــت از بـ ــون آلـ ــد گـ ــیزاده صـ   2آلتـ

  
هیچ  انســان در مواجهه با امر بیکران، می نهد در آن مرتبه  يحیرت پا هبه تعبیر موالنا کســی که صــورت ها را می ســوزاند و به مرتب

 بند می آید. به تعبیري زبان انســان کهســکوت اســت  ه، مرتبهمرتبآن  .متعلق کالم او بی چون اســت  گونه ســخنی نمی تواند بگوید و
تر از  کن و تقدیس کن که هیچ موجودي بزرگاعلی متضمن این نکته است که خداوند را به گونه اي تسبیح  هاول سـور  هآیبنابراین 
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ساً خداوند صرف الوجود و عین الوجود است که در هستی جریان دارد و انسان باید بکوشد که با تسبیح گفتن اسـا  نباشـد .  او متصـور  
تصـویري که از خداوند در این سـوره و در دیگر سوره هاي مکی    را به جا آورد.خود  او و اقرار به مهابت و فخامت او مراتب بندگی 

انس گرفت و هم در عین حال تنظیم  ت که هم می شـــود به او نزدیک شـــد وارائه شـــده تصـــویر یک موجود مهیب و مقتدري اســـ
  آورد.نظردرمناسبات و روابط کرد و او را بسا ن محبوب محتشم و مهیبی 

 غُثَاء لَهعى  فَجرْعالْم ي أَخْرَجالَّذىووگرداند می ســیاه و خشــک را ها آن بعد و آورد می پدید را ها چراگاه ابتدا . در أَح .
ــارتی نیز به   ه بر تأکید بر قدرت خداوند که دایر این آیه عالوه ــت اش ــرفش زیاد اس  ردتحول امور و پدیده ها در طبیعت دادخل و تص

  . که پس از تابستان می آیدپاییزي  مثل
ــل   ــق ــده ع ــن ــاد رس   اي ده ــری ــا ف   ه

ــاش   ــنو هم تو ب   هـم بگو تو هم تو بشـ
  هم طلــب از تســــت و هم آن نیکوي 

  

ــا      نــخــواهــی تــو نــخــواهــد هــیــچ کــس  ت
  مـــا کـــیـــیـــم اول تـــوي آخـــر تـــوي 
ــا چــنــدیــن تــراش    ــیــم ب   1مــا هــمــه الشــ

  
  اول و آخـــر تـــوي مـــا در مـــیـــان
  هــم ز اول تــو دهــی مــیــل دعـــا     
ــده دســــت    جز تو پیش کی بر آرد بن

  

ــوســـــت      ــت از ت ــاب ــم اج ــا و ه ــم دع   ه
ــزا   ــا را جـ ــاهـ ــر دعـ ــی آخـ ــو دهـ   تـ
ــان      ــی ــد در ب ــای ــی ــه ن ــی ک ــچ ــی ــچ ه ــی   2ه

  
  عبرت آموز قلمداد نماید.این تغییرات را طبیعی کسب تجربه کند و  تحوالتانسان باید از گذران بودن امور و 

  لعذاري ز گلستان جهان ما را بسگ
  من و همصحبتی اهل ریا دورم باد

  بخشندقصر فردوس به پاداش عمل می
  بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین
  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان
  از در خویش خدا را به بهشتم مفرست

 ادت طلبیمـــیار با ماست چه حاجت که زی

  

ــرو روان ما را بس     ــایـه آن سـ   زین چمن سـ
ــا را بس  ــان جهــان رطــل گران م   از گران
  مــا کــه رنــدیم و گــدا دیر مغــان مــا را بس
ــارت ز جهـان گــذران مــا را بس     کـاین اشـ
 گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

ــحبت    آن مونس جان ما را بسدولت صـ
ــر کوي تو از کون و مکان ما را بس   3 که س

  
و دریا  نمادي از صالبت ،ر ناپذیري هستی هستند کوهیدر جهان هسـتی پدیده هاي زیادي وجود دارند که از قضا نماد صالبت و تغی 

این جهان را نشــان دهد از نماد جوي نماد بخشــندگیســت. اما حافظ وقتی می خواهد که گذران بودن ،نمادي از عظمت و خورشــید ، 
   و عبرت گرفت. را می توان بر لب جوي دید و احوال آب استفاده می کند. تحول و تبدل روزگار

ا نمی محو و فراموش شدن آنچه بر پیامبر نازل شده ر هنوعی قوت قلب دادن به پیامبر است که خداوند اجاز. سـنُقْرِئُک فَال تَنْسى 
  نیز اشارتی به این مطلب شده است:قیامت  هدر سور دهد .

                                                             
  هندو غالم و محمود سلطانقصه  ، 45بخش  ،دفتر ششم  ،مثنوي معنوي . 1
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 لَ بِهجتَعل انَکسل بِه رِّكال تُح.  قُرْآنَهو هعمنَا جلَیإِنَّ ع.  قُرْآنَه فَاتَّبِع فَإِذَا قَرَأْنَاه. نَا بلَیإِنَّ ع ثُمانَه1.ی  
  					خواندن [قرآن] شتابزدگی به خرج دهی.زبانت را [در هنگام وحی] زود به حرکت درنیاور تا در 

  در حقیقت گردآوردن و خواندن آن بر [عهدة] ماست.  
   						گونه] خواندن آن را دنبال کن.پس چون آن را برخواندیم [همان

  سپس توضیح آن [نیز] بر عهدة ماست.
مفهوم ته اند که گف نیز بعضـی از مفسران  .اسـت  براي پیامبرو گشـایش  آسـان شـدن کارها    معناي آیه بهاین . ونُیسـّرُك للْیسـرَى  

عنا. به این م سمحه که در بعضی از روایات هم آمده است هسـري در این آیه اشـاره به آسـان بودن دین خداوند است. یا شریعت سهل   ی 
    ین بگروند.داین و تصنع به  فوق طاقت بشري نیست و قرار نیست که دین یا شریعتی رماننده باشد و افراد با تکلف ،که دین

مفســران ایــن آیــه را دو جــور معنــا کــرده انــد بعضــی گفتــه انــد کــه خداونــد خطــاب بــه پیــامبر   .فَــذَکّرْ إِنْ نَفَعــت الــذّکْرَى
گفته است که تـو تـذکر بـده چـه ایـن تـذکر نفـع و تـأثیر داشـته باشـد و چـه نفـع و تـأثیر نداشـته باشـد و برخـی گفتـه انـد کـه مـراد                     
ایـن اسـت در جـایی کـه تـذکر نفـع دارد و بـراي کسـانی مـؤثر اســت ، تـذکر بـده. تـذکر دادن نیـز بـه یـاد آوردن پیـام هـاي جهــان                  

  شمول و ابدي قرآنی است.
ه این مفهوم اشار بقره نیز به هدر ابتداي سورالبته هر کسی که اهل خشیت باشد تذکر بر جان او می نشیند.  . سـیذَّکَّرُ منْ یخْشـَى   

داوند از مفهوم خ اعلی، هاز سور در این آیه البته شـده بود که قرآن براي کسـانی هدایت گر اسـت که تقواي پیشـا دینی داشـته باشند.     
ــت.    ــتفاده کرده اس ــیت اس ــ. ذَلک الْکتَاب ال ریب فیه هدى للْمتَّقینَ خش ومما  الةَالَّذینَ یؤْمنُونَ بِالْغَیبِ ویقیمونَ الص

لَى هدى أُولَئک ع. والـَّذینَ یؤْمنُونَ بِمـا أُنْزِلَ إِلَیک وما أُنْزِلَ منْ قَبلک وبِاآلخرَةِ هم یوقنُونَ   .رزقْنـَاهم ینْفقُونَ  
  2.هِم ءأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یؤْمنُونَإِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سواء علَی .منْ ربِّهِم وأُولَئک هم الْمفْلحونَ 

خشیت به معناي رهبت نیز است و هم چنین خشـیت با خضـوع  همراه اسـت و به معناي سـر تسلیم فرو آوردن در مقابل امري است.     
  ترسا در زبان فارسی نیز به همین معناست. هبه عبادت می پردازند. واژراهب و راهبه یعنی کسانی که از خوف خداوند و امر متعالی 

ده اسـت که روزي کارگري مسیحی براي انجام کاري به منزل موالنا آمده . شاگردان موالنا این کارگر را دوره  در احوال موالنا آم
اللی توانایی به صورت استدد به استدالل ورزیدن کالمی . کارگر گفت من کردند و گفتند که تو چرا مسـیحی هسـتی و شـروع کردن   

روي حضــرت مســیح می شــوم.  هاگر بخواهم از دین خودم برگردم شــرمند یک چیز را می دانم من ولی پاســخ دادن به شــما را ندارم
  .موالنا که شاهد این دیالوگ ها بود گفت معناي ترسا همین است 

ــمن دور اســت ، دور    ــت مانند منطقیون این گونه فکر کنیم که این آیات متض ي به این معنا که امري متوقف بر امر دیگرممکن اس
شـده اما تا خود آن امر را نداشـته باشیم نمی توانیم به امر دیگري برسیم. اگر قرار است که  ما با قرآن هدایت شویم پس چرا قرآن می   

ه این نکته اشاره حث گذشته بگوید این کتاب فقط متقین را هدایت می کند. اگر انسـان متقی باشد قرآن چه تأثیري بر او دارد؟ در مبا 
  کردیم که باید میان تقوا و خشیت پیشادینی و تقوا و خشیت پسا دینی تفکیک قائل شد.

آمده اسـت به معناي خشـیت و تقوا و سـالمت پیشادینی است و      سـیذَّکَّرُ منْ یخْشـَى   هقابل تأمل این اسـت که آنچه در آی  هنکت
ــیتی که خد  ــت. زیرا خشـ ــمن دور نیسـ ــانی که .اوند از آن یاد می کند با تربیت و نهاد فرد ارتباط وثیقی داردمتضـ یقت جو و حق انسـ

کژي ها و پلشـتی ها در او نهادینه نشده باشد اهل خشیت و رهبت است و در مواجهه با حقیقت گشوده است. سر   حقیقت پژوه باشـد و 
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 شــما صــندلی وجود دارد  اتاقدر خواهد شــما را مجاب کند که می عناد و ســرکشــی با چیزي که نمی پســندد ندارد. براي مثال فردي 
ر مانعی براي دید د و یا اگه شـما را با صندلی کم می کن یا فاصـل  دپس یا به شـما عینکی می ده  نتوانید آن را ببینید ولی شـما به دالیلی 

 اما اگر شــما نخواهید بپذیریدق وجود دارد. و شـما تمکین می کنید و می پذیرید که صـندلی در اتا   دشـما وجود دارد آن را بر می دار 
که صـندلی در اتاق اسـت هرچند دیگران به انواع حیل و اصـناف علل بکوشند که شمارا مجاب کنند نمی پذیرید که صندلی در اتاق    

  است.
ل هایی را که بکوشند دمطابق با آنچه در قرآن آمده و هم چنین مطابق با سـلوك پیامبري ، کاري که انبیا انجام می دهند این اسـت   

  متوجه ساحت مقدس هستی کنند.  که اهل خشیت اند و حقیقت طلب هستند 
ذکر حال اگر کسـی اهل عصیان و سرکشی باشد و نخواهد حقیقت را بپذیرد ت  . الَّذي یصلَى النَّار الْکُبرَى .ویتَجنَّبها األشْقَى 

    و مطابق با سخن خداوند سرنوشت بدي در انتظار او خواهد بود. در او تأثیري نخواهد داشت
ــى ــنْ تَزَکَّ م ــح ــد أَفْلَ ــه  ، بعضــی از مفســران گفتــه انــد ایــن بخــش از آیــات   . قَ مــدنی هســتند زیــرا مفهــوم تزکــی مربــوط ب

 اگــر ایــن کــهو  ارددنفــس  هاســت امــا دیگــر مفســران بــر ایــن باورنــد کــه تزکــی در ایــن آیــه اشــاره بــه تزکیــ  فطــره احکــام زکــات
مصـداق کلـی ایـن آیـه بـوده مصداقیسـت       زکـات فطـره   گار مـی شـود و معتقدنـد کـه اگـر هـم       کسی تفقـد احـوال بـاطن کنـد رسـت     

    که بعداً نازل شده است.
ــلَّى فَص ــه ــم ربِّ ــرَ اس نــام خداونــد آمــده اســت و بــه ایــن  برخــی از مفســران گفتــه انــد کــه مفهــوم نمــاز بعــد از ذکــر و .  وذَکَ

معناسـت کــه ابتـدا بایــد ذکــر و نـام خداونــد در دل و جــان انسـان بنشــیند و سـپس  بــه نمــاز بایسـتد. کســی رســتگار اسـت کــه خــود        
ــد      ــر خداون ــد از ذک ــد و بع ــود ببخش ــم خ ــال و عل ــد و از م ــس کن ــذیب نف ــد و ته ــا دارد.  ،را بشناس ــه پ ــاز ب ــد در   نم ــر خداون اگرذک

ــد ب   ــانی نیســت   رکــات معنــوي داشــته باشــد.  جــان کســی نشســته باشــد راهگشــا اســت و مــی توان ــاي ذکــر زب ــه معن ــد ب ذکــر خداون
  برد.  بلذت  ونداز به سر بردن با خدا انسان بلکه به این معناست که

در کتب اخالقی و معنوي قدیمی ابتداي کتاب با ذکر خداوند و نعت پیامبر شـــروع می شـــود اما مثنوي این گونه آغاز نمی شـــود. 
  :آغاز می کندبا نی نامه مولوي  بلکه 

ــکایت می ب ــنو این نی چون شـ   کندشـ
ــده     ــری ــب ــرا ب ــا م ــان ت ــیســــت ــدکــز ن   ان

ــرحه از فراق   ــرحه شـ ــینـه خواهم شـ   سـ
  

ــی   ــی   از جــدای ــت م ــدهــا حــکــای   کــن
ــیــده       ــیــرم مــرد و زن نــال   انــددر نــف

ــاق     ــی ــم شـــــرح درد اشـــــت ــوی ــگ ــا ب   1ت
  

ــوي در   ــه مول ــرا ک ــاد چ ــادت       ی ــبیل ع ــر س ــوي ب ــود. مول ــته ب ــانش نشس ــدا در ج ــام خ ــاد و ن ــود و ی ــه ور ب ــد غوط ــان  خداون و بس
ســخنش را بـا نــام خـدا آغــاز نمــی کـرد بلکــه هــر گـاه حــال خوشـی داشــت و احســاس مـی کــرد کــه       کتـاب هــاي معنـوي دیگــر ،   

  اکنون باید از خداوند یاد کند ما را هم مستفیض کرده است.
   2کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم                   کام که مندر خالف آمد عادت بطلب 
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 دعاهایی که از عمق جان بر می خیزد و نمازهایی که با خضـوع و خشـوع در مقابل خداوند همراه باشد، آثار و برکات زیادي دارد.  
  نصوح ابیات دل انگیزي در باب دعا دارد. هآغاز می کند در داستان توب نامه موالنایی که مثنوي را با نی

ــن شــــد آه من آ   ه کردم چون رسـ
ــن بـگـرفـتـم و بـیرون شــــدم         آن رسـ

ــی    ــم ــی ه ــاه ــن چ ــون در ب ــودم زب   ب
ــریــنــهــا بــر تــو بــادا اي خــدا          آف
ــان   ــد زب ــاب ــر هــر مــوي مــن ی   گــر ســ

  زنـم نـعـره درین روضــــه و عیون   مـی 
  

  گشــــت آویــزان رســــن در چــاه مــن   
ــدم   ــه و گلگون شــ ــاد و زفــت و فرب   شــ

ــ ــمــی  در ه ــم ن ــال ــون  مــه ع ــجــم کــن ــن   گ
  نــاگــهــان کــردي مــرا از غــم جــدا      
ــد در بــیــان        ــو نــیــای ــکــرهــاي ت   شـــ
ــمــون     ــل ــع ــی ی ــوم ــت ق ــی ــا ل ــق را ی   1خــل

  
 ز رويخداوند بر زبان او متکلفانه و ا ذکر هم البته دچنینی با خداوند داشـته باش  این هو رابطبخورد  غوطهدر خداوند وقتی شـخص   

  خواهد داشت. براي او عدیده ايکات عادت نخواهد بود و هم آثار و بر
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