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سوره بقره
آيه 22
«الَّذِي جعل لكُمُ الْأرْض فِراشاً والسَّمآء بِنآءً و أنْزل مِن السَّمآءِ ماءً فاخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزْقاً لكُمْ فلا تجْعلُوا لله أنْداداً
و أنْتُمْ تعْلمُون»
«آن خدايي که براي شمما زمنن را سسمترد و آاممان را برافراش و فرو باريد از آامان آبي که به اآن آن بنرون
آورد منوههاي سوناسون براي روزي شمما س

کسي را مثل و مانند او قرار ندهند در حالي که ميدانند [که بيمانند

اا ]».
نكتهها
در اين آيه خداوند به نعمتهاي متعدّدي اشاار م كند كه هر كدام از آنها سارشمامه شند نعمت دي ر استم ماً فا اراب بند
زمين ،اشاار به نعمتهاي اراوا دي ري اساتم همون ستت بند كن ها و نرم بند خاك دشتها ،ااصًه زمين تا خنرشيد،
درجاه ررار و دما و هناي آ  ،وجند رودخانهها ،درّ ها ،كن ها ،گياها و رركتهاي متتًف آ كه مجمنعاف اراب بند زمين
را مهيّا كرد اند .شنانكه در قرآ براي زمين تعابير شندي شد است :زمين هم «مهد»( 1گهنار ) است ،هم «ذلنل»( 2رام و آرام)
و هم «كِفا » 3و در برگيرند .
كًمه «ساما » در آيه يك بار در برابر «ارض» آمد اسات كه به همه قممت بالا اشار دارد و بار دوم مراد نوول بارا از ابرها
م باشد.
سنامها
1ا ياد نعمتهاي اله از بهترين را هاي دعن به عباد است« :اعْآُدُوا ربَّكُمُ ...الَّذِي جعل لكُمُ».
2ا از بهترين را هاي خداشناس  ،استفاد كرد از نعمتهاي در دسترس است« :جعل لكُمُ الْأرْض فِراشاً و السَّماء بِناءً».
3ا در نظام آارينش ،هماهن

كامل به شمم م خنردم هماهن

ميا زمين ،آسما  ،بارا  ،گياها  ،مين ها و انما (برها

نظم)« :جعل أنْزل فأخْرج».
4ااااا آاريد ها هر كدام براي هدا خًق شااد اند :بارا براي رشااد و رمر داد مين ها« :فأخْرج بِهِ»م و مين ها براي روزي
انما « :رِزْقاً لكُمْ».
 5ا زمين و بارا وسيًه همتند ،رويش گياها و مين ها به دست خداست« :فأخْرج».
 6ا نظم و هماهن

دست ا آارينش ،نمانه تنريد است ،پس شما هم يكتاپرست باشيد« :فلا تجْعلُوا لِلَّهِ أنْداداً».

7ا ريمه خداپرست در اطر و وجدا همه مردم است« :و أنْتُمْ تعْلمُون».
كمَُّ ...الذِي جعل
 8اااا آارينش زمين و آساما و بارا و مين ها و روزي انما  ،پرتني از ربنبيّت خداوند است« :ا ْع ُآدُوا ر َّب ُ
لكُمُ.»...
9ا همه انما ها ،رقّ بهر برداري و تصرف در زمين را دارند (در آيه «لَكُمُ» تكرار شد است).
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11اااا دليل واجو بند عباد شاما ،لطف اوسات كه زمين و آساما و بارا و گياها را براي روزي شاما قرار داد است:
«اعْآُدُوا ربَّكُمُ ...الَّذِي جعل لكُمُ.»...
11ا خداوند اسباب طبيع را راكم كرد است« :جعل أنْزل فأخْرج».
12ا پندار شريك براي خداوند ،از جهل است« :فلا تجْعلُوا لِلَّهِ أنْداداً و أنْتُمْ تعْلمُون».
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«فلا تجعلوا لله انداداً و أنتم تعلمون»م يعن با اين همه نعمت كه خداوند متعال به ما عنايت كرد از انصاااف به دور است
كه براي او شريك قرار دهيمم شركاي كه خند م دانيم نه ما را آاريد اند و نه روزي م دهند.
زمين ،اين مركو راهناري كه شاما را بر پمات خند سنار كرد و با سرعت سرسام آوري در اين اضا به رركا متتًف خند
ادامه م دهد ،ب آ كه كمترين لرزش بر وجند شما وارد كند ،يك از نعمتهاي بورگ اوست.
نيروي جاذبهاب كه به شااما اجاز رركت ،اسااترارت و ساااختن خانه و لانه و تهيه با ها ،زراعتها و انناع وسااايل زندگ
م دهد ،نعمت دي ري است.
هيچ اكر كرد اياد كه اگر جاذبه زمين نبند ،در يك شمااام بر هم زد همه ما و خانهها و وساااايل زندگ ما بر ارر رركت
دوران زمين به اضا پرتاب و در اضا سرگردا م شد؟!
تعبير به« :اِراب :بماترِ اساترارت» شه تعبير زيباي است! اراب ،نه تنها مفهنم آرامش ،آسندگ خاطر و استرارت را در بر
دارد كه گرم و نرم بند و در رد اعتدال قرار داشتن نيو در مفهنم آ گنجاند شد است.
جالو اين كه شهارمين پيماناي شايعيا جها  ،امام سجاد ،عً بن الحمين (ع) در بيا شينايش اين رقيقت را در تفمير
همين آيه تمريح ارمند است:
«خداوند زمين را مناساو طب شما قرار داد ،و منااق جمم شمام آ را گرم و سنزا نماخت تا از ررارتش بمنزيد ،و زياد سرد
نيااريد تا منجمد شنيد ،آ را آ قدر معطر قرار نداد تا بني تند آ به مغو شما آسيو رساند و آ را بدبن نيااريد تا مايه هًاكت
شاما گردد ،آ را همون آب قرار نداد كه در آ غرق شانيد و نيو شنا سفت و محكم نيااريد ،تا بتنانيد در آ خانه و ممكن
بمازيد و مردگا را اااا كه وجندشا در سطح زمين مايه هوار گننه نارارت است اااا در آ دان كنيد... ،آري خداوند اين گننه
2
زمين را بمتر استرارت شما قرار داد».
پس از آ  ،به نعمت آسما م پردازد و م گنيد« :آسما را همون سقف بر بالاي سر شما قرار دادم و السَّماء بِنآءً».
كًمه «بِنا » با تنجه به «لَكُمْ» بيان ر آ است كه آسما به نف انما بالاي سر او بنا شد است ،طبعاف همون سقف ،اين معن
به صانر صاريح تري در جاي دي ر قرآ آمد اسات« :و جعلْنا السَّماء اقْفاً محْفُوظاًم ما آامان را اقف محفوظي قرار
داديم».
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شاايد اين تعبير ،براي بعض از كمان كه به وع ساختما آسما و زمين از نظر هيتت امروز آشنا همتند عجيو بيايد كه
اين سااقف ش ننه اساات و كجاساات؟ آيا اين تعبير ،ارعاايه هيتت «بطًمينس» را دائر به قرار گراتن ااًاك به روي هم همون
طبقا پنست پياز در خاطر ها تداع نم كند؟ ول با تنجه به تنعيح زير مطًو كامًاف روشن م شند:
كًمه «سَ اما » در قرآ به معان متتًف آمد اساات ،كه قدر ممااترك همه آنها شيوي اساات كه در جهت انق قرار گراته
اساتم يك از آنها كه در اين آيه به آ اشاار شاد اسات ،هما جنّ زمين اسات ،يعن قمر هناي متراكم كه دور تا دور كر
زمين را پنشاند  ،و طبق نظريه دانممندا  ،عتامت آ  ،شند صد كيًنمتر است.
 1ا تفسير نور (دور د جًدي) ،ج  ،1ص .76
2ا نور الثقلين ،جًد  ،1ص 41م بحار النوار ،ج  ،57ص  ،82ح  ،9و ج  ،35ص  ،35ح .11
3ا سنر انبيا  ،آيه .32
2

اگر به نقش اسااسا و ريات اين قمر عتيم هنا ،كه زمين را از هر سن اراطه كرد است بينديميم ،خناهيم دانمت تا شه
ردّ اين سقف ،محكم و براي رفاظت انما ها مؤرر است.
اين قمار متصانص هنا كه همون سقف بًنرين ،اطراف ما را اراطه كرد در عين اين كه مان از تابش ننر آاتاب اااا اين
اشعه ريا بتش و زندگ آارين ا نيمت ،به قدري مقاوم است كه از يك سد پنلادين كه شندين متر عتامت داشته باشد نيو
محكمتر است!
اگر اين ساقف نبند ،زمين دائماف در معرض رگبار سان هاي پراكند آسامان بند و عمًاف آرامش از مردم جها سًو م شد،
ول اين قمار امارد شند صاد كيًنمتري 1تقريباف تمام سان هاي آسامان را قبل از ساقن به سطح زمين م سنزاند و نابند
م كند و تنها تعداد بمايار كم م تنانند از آ عبنر كرد و به عننا يك زن خطر براي زمينيا به گنشاهاي پرتاب شنند ،و
2
اين تعداد كم هرگو نتنانمته است آرامش انما را بر هم زند.
از جمًه شناهدي كه نما م دهد يك از معان آسما  ،همين «جنّ زمين» است ،رديا است كه از پيمناي بورگ ما امام
صادق (ع) دربار رن آسما نقل شد استم آنجا كه به «مفضل» م ارمايد:
«اي مفضل! در رنگ آامان بننديش که خدا آن را اين چننن آبي آفريده که موافق ترين رنگها براي چشم انسان
اا و حتي نظر کردن به آن ديده را تقوي ميکند».
اين را همه م دانيم كه رن آب آساما شيوي جو رن
در اين رديث هما جن زمين است.

3

هناي متراكم شاد اطراف زمين نيمات ،بنابراين منظنر از آسما

الس مماءم آيا آنها به سرندساني که در دل
در آيه  79ساانر «نحل» م خنانيم« :أ لمْ يروْا إِلي الطَّنرِ مُس مََّّرات في جوَِّ َّ
آامان تسَّنر شدهاند نگاه نكردند؟»
بعد از آ به نعمت بارا پرداخته م گنيد« :و از آسما آب نازل كردم وَ أنْوَلَ مِنَ المَّما ِ ما ف».
اما شه آب ؟ ريا بتش ،زندگ آارين ،و مايه همه آباديها و شالند همه نعمتهاي مادي.
ساما » در اينجا هما جن زمين است،
جمًة «و أنْزل مِن السَّماءِ ماءً» ،بار دي ر اين رقيقت را تأكيد م كند كه منظنر از « َ
زيرا م دانيم بارا از ابرها ،و ابرها از تراكم بتارهاي كه در جن زمين پراكند اند ،به وجند م آيد.
امام سجاد (ع) در تفمير اين آيه راج به نوول بارا از آسما بيا جالب ارمند است:
«خداوند باران را از آامممان نازل ميکند تا به تمام قله هاي کوهها تپهها و سودالها و خلاصممه تمام نقام مرتفو و
هموار براد [و همگي بدون ااتثناء انراب سردند] و آن را دانه دانه نرم و سي در سي ممم ساهي به صورت دانههاي
درش و ساهي قطرههاي کوچکتر م م قرار داد تا کاملاً در زمنن فرو رود و انراب سردد و آن را به صورت انلابي
نفراتاد تا زمننها درختان مزارع و منوههاي شما را بشويد و ويران کند».
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1اااا در بمياري از كتو ،عتامت قمر هناي محيط به زمين را يكصد كيًنمتر ننشتهاند ،ول ظاهراف منظنرشا جاي است كه منلكنلهاي هنا نمبتاف به
هم نوديك است ،اما دانش امروز رابت كرد رت در ااصًه شند صد كيًنمتري منلكنلهاي هنا به صنر پراكند و انقالعاد رقيق وجند دارد.
2ا در جًد  26تفسير نمونه ،ذيل آيه  12سنر «نبأ» ،صفحا  23و  ،24اشار اي به اين مطًو شد است.
3ا توحيد مفضل ،صفحه ( 127انتمارا مکتبة الداوري)م بحار النوار ،ج  ،3ص .111
4اااا عبار رديث طبق آنوه در تفسممنر نور الثقلنن ،جًد اول ،صاافحه  41آمد  ،شنين اساات« :ينْزِلُهُ مِنْ أعْلي لِنآْلُغ قُلل جِآالِكُمْ و تِلالكُمْ و
ْشمفهُ أروُوکُمْ و لمْ يجْعلْ الِک الْمطرُ نازِلاً علنكُمْ قطْعةً واحِدةً فنفْسِدُ أرْونكُمْ و
هِضمابكُمْ و أوْهادکُمْ ُُمَّ فرَّقهُ رااااً و وابِلاً و هطلاً لِتن ِ
أشْجارکُمْ و زُرُوعكُمْ و ُِمارکُم» .بحار الانوار ،ج  ،3ص  ،35ح  ،11و ج  ،57ص  ،82ح .9
3

قرآ  ،ساسس به انناع مين هاي كه از بركت بارا نصايو انما ها م شند ،اشار كرد  ،شنين م گنيد« :خداوند به وانله
باران منوههايي را به عنوان روزي شما از زمنن خارج ااخ م فأخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزْقاً لكُمْ».
اين برنامه اله كه از يكسان ،ررمت وسي و گمترد خدا را بر همه بندگا ممت م كند ،و از سني دي ر ،بيان ر قدر
او اسااات كه ش ننه از آب ب رن صااادهوارا رن از مين ها و دانههاي غذاي با خناص متفاو براي انماااا ها ،و همونين
جاندارا دي ر ،آاريد  ،يك از زند ترين دلايل وجند او اسات ،لذا بًاااصاًه اعاااه م كند« :اکنون که چننن اا براي خدا
شريکهايي قرار ندهند در حالي که ميدانندم فلا تجْعلُوا لِلَّهِ أنْداداً و أنْتُمْ تعْلمُون».
آري همه شاما م دانيد اين بتها و شاركاي سااخت  ،نه شما را آاريد اند ،نه روزي م دهند ،و نه كمترين مناهو شما از
ناريه آنها است ،پس ش ننه آنها را شبيه خدا م دانيد؟!
عاد) به معن شاريك و شابيه اسات .بديه اسات اين شباهت و شركت ،در پندار بت پرستا
«أنْداد» جم «نِد» (بر وز ِ
وجند داشته ،نه اين كه يك امر واقع باشد .به تعبير دقيقتر شنا كه «راغو» در «مفردا » م گنيد« :نِد» و «نَديد» به معن
شيوي است كه از نظر گنهر و ذا شريك و شبيه شيو دي ري باشد ،بنابراين به ننع خاص از ممارًث و همانندي گفته م شندم
يعن همانندي در گنهر ذا .
الا زير اين آساما كبند در سراسر عالم انما هاي همتند ،اسمشا هم ممًما است ،قرآ را هم قبنل دارند ،خدا را هم
قبنل دارند ،اما دارند عباد غير خدا م كنندم زيرا آ كمااان كه بر كار اينها راكميت دارند ،كمااان همااتند كه با معيارهاي
اله زندگ نم كنندم با معيارهاي اله جامعه را ادار نم كنندم سااتن رق نم زنندم كار رق نم كنندم اين هم ننع از انناع
عباد غيرخداسات .پس اينكه قرآ م گنيد« :فلا تجعلوا لله انداداً» ،براي خدا رقيو و شريك و انباز قرار ندهيد ،اين شريك
و رقيو اقط آ بُت نيمت كه در كعبه بند ،يا امروز در بُتخانههاي هندوستا همت .اين هم كه در محيط اجتماع  ،انما از
قاننن  ،از نظام و از يك جهتگيري خاص اطاعت كند كه آ جهتگيري به خداي متعال و به امر اله وابمته نيمت ،اين هم
يك ننع بت است و اين را هم نبايد اطاعت و عباد كرد.
يك ننع دي ر شارك كه از همه عمنم تر اسات ،آ نفس آمر و ناه رقيو خدا در درو ماسااتم اطاعت بت نفس شما كه
بدترين و خطرناكترين بتهاسات ،عباد غير خداساتم يعن رت در نظام اله و در زير ساايه ركنمت پيغمبر (ص) كمان
كه در جهت را پيغمبر دارند رركت م كنند ،ممكن اسات اساير شاهنا نفماان خندشا بمنند و اين هم اطاعت غيرخدا و
ننع شاارك اسااتم منتها شاارك رقيقتر ،يعن شاارك خيً غًيآ آ شنان نيماات و اين آيه كه م گنيد« :فلا تجعلوا لله
انداداً» اين را هم م گنيد كه انما نبايد از خندب و از شهنا خندب اطاعت كند!
درجات نعمتها و متنعمان
خداي سبحا در آيه قبل همه انما ها را متاطو قرار داد و با خطاب (يا ايها الناس) آنا را به عباد رب خالق مدبر ارا خناند
و در اين كريمه به ذكر نعمتهاي م پردازد كه به انماااا ها ارزان داشاااته اسااات .تبيين نعمتها در قرآ كريم متناساااو با
متاطبان است كه خداوند با آنا ستن م گنيد.
خاداوناد در جااي كاه متااطباا او تند مردم باشاااند ربنبيت خنيش را در قالو ذكر نعمتهاي ظاهري تبيين م كندم
نعماتهاي كه رينانا نيو با انماااا در بهر برداري از آنها شاااريكند و با تعبيرهاي لطيف مانند «متاعاً لكم و لِانعامكم» يا
«کلوا وارعوا انعمامكم» از آنهاا يااد م كند ،ول در جاي كه متاطو خداوند مؤمنا هماااتند ،ربنبيت خند را در قالو ذكر
نعمتهاي باطن  ،مانند ارسال رسل ،انوال كتو و جعل نبن و امامت و خًاات تبيين م كند كه انما در اين مررًه در رديف
ارشات ا قرار م گيردم شنانكه در آيه شاريفة «شمهد الله لا اله الا هو والملاككة و اولوا العلم قاكماً بالقسم » كه ساتن از
شهاد بر وردانيت رق است ،انما در رديف ارشته قرار گراته است.
4

در آيه منرد بحث ابتدا از زمين كه بمتر مناسب براي زندگ است ستن به ميا آمد و شن زمين به تنهاي براي پيدايش
و پرورب انما ها ،رينانا و گياها و جمادا كاا نيمت ،ستن از بناي برااراشته آسما به ميا آورد .بر ارر تابش خنرشيد
است كه آبها به بتار تبديل م شند و با پيدايش ابر و ريوب بارا گيا م رويد و رشد م كند و رينا و انما سيراب م شنند
و با گردب و رركت زمين و سااتارگا آسااما اساات كه اصاانل گنناگن پديد م آيد و ريا انمااا و رينا و گيا بر زمين
تأمين م شند.
فطرت توحيدي
هيچ انماان در برابر تنريد و شارك ب طرف آاريد نماد  ،بًكه با سارمايه عًم اطر تنريدي آاريد شاد و شرك امري
تحميً اساات كه ساارزمين اطر تنريدي را غصااو م كند و اين تحميل شاارك بر اطر تنريدي ظًم عظيم اساات« :ان
الشمر

لظلم عظنم» .قرآ كريم دربار ممركا و كاارا م ارمايد« :و لكن انفسهم يظلمون»م زيرا آنا اطر تنريدي

را در بين اغراض و غرايض دان م كنند و بذر شرك را در دل خند م كارند و اين ظًم به اطر است.
از اين رو پيامبرا مبعنث شاد اند تا اطر تنريدي انما را بيدار و شكناا كنند و به همين دليل در قرآ كريم نمبت به
بت پرساتان كه ابراهيم خًيل (ع) بتهاي آنا را در هم شاكمات ،م ارمايد« :فرجعوا الي انفسمهم»م محصانل بت شكن
ابراهيم (ع) رجنع انمااا ها به اطر تنريدي خند بند و شن پرسااتش و گرايش به هر شيوي غير از خدا ،بت پرساات اساات،
گرشه مماتنر و خف باشاد ،لازم است انما با تبر عباد خالصانه براي خدا ،بتهاي هنا و هنس و مقام و القاب و مانند آنها را
در هم بكنبد تا مممنل «اف لكم و لما تعآدون من دون الله» نمند.
خاداوند در پايا آيه منرد بحث م ارمايد« :و انتم تعلمون»م در رال كه شاااما با نداي اطر  ،تنريد ربنب و عااارور
عباد رب خالق را م يابيد .اين جمًه يا خطاب به مماركا است و م ارمايد :شما كه م دانيد خالق اين نظام خداوند است،
شرا غير او را عباد م كنيدم شن تنريد در خًقت ،ممااتًوم تنريد در عباد اساات .يا اين خطاب به عمنم انمااا هاسااتم
يعن  ،همه انما ها با رجنع به اطر خند خناهند دانمت كه خالق دارند و خالق را بايد عباد كنند.
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سوره بقره
آيه 75
السمملْوي کُلُوا مِنْ طنَِّآاتِ ما رزقْناکُمْ و ما ظلمُونا و لكِنْ کانُوا أنْفُسممهُمْ
«و ظلَّلْنا علنْكُمُ الْغمام و أنْزلْنا علنْكُمُ الْمنَّ و َّ
يظْلِمُون»
«و ابر را بر شما اايآان قرار داديم و «منَّ» [=شنرة مَّصوص و لذيذ درختان] و «الْوي» [=مرغان مَّصوص شآنه
کآوتر] را بر شمما فرامتاديم [و سفتنم ] از نعم هاي ساکنزهاي که به شما روزي دادهايم بَّوريد [ولي شما کفران
کرديد] .آنها به ما اتم نكردند بلكه به خود اتم مينمودند».
اين آيه نيو در ادامه ذكر وقايع اسات كه بر قنم بن اسارائيل گذشته است .خداوند تجًّيا متتًف ررمتش را براي آ ها بيا
م كند .در اين آيه خداوند م ارمايد كه ما سااايه ابري را بر ساار شااما گمااترانديم كه از ننر آاتاب هم ب بهر نمانيد «و ظلَّلْنا
علنْكُمُ الْغمام» غمام و ساحاب هر دو به ابر اطًاق م شندم ول سحاب به ابرهاي غًيآ و سيا گفته م شندم ابرهاي بارا زا كه
در دور هاي از ساال ديد م شانند .غمام هم به ابرهاي سفيدي كه نازك بند و خنرشيد را كامًاف نم پنشانند ،م گنيند .غمام
نعمت است ،از آ جهت كه جًن خنرشيد را كامًاف نم پنشاند ،امّا از ررار شديد خنرشيد هم جًنگيري م كند.
«و أنْزلْنا علنْكُمُ الْمنَّ و السَّلْوي» دو نكته در اين اراز جاي تنجّه دارد:
1اااا مراد از «مَنّ» را برخ عمال گفتهاند و برخ ترنجبين گفتهاندم نعمت اسات كه خداوند به واسطه آ بر انما امتنا
نمندم «ساًني» هم پرند اي مال بًدرشين يا پرند هاي دي ر اسات .در اصل سًني به معناي تمً داد استم يعن شيوهاي
كه به شما آرامش م دهد.
2اااا اينكه در اين آيه در رابطه با منّ و ساًني تعبير به «انوال» نمند اسات ،در رال كه ترنجبين و عمل و پرندگا روي
زمين همااتند و نيو در رابطه با آهن هم در قرآ آمد اساات «و أنْزلنا الحديد فِنهِ بأسٌ ش مدِيد»م 1به معن نوول از آسااما
نيمتم بًكه براي مطًق نعمات است كه خداوند به نحني آ ها را در اختيار بمر قرار داد است ،استعمال م شند .البته م تنا
بنا بر ارتمال تعبير انوال را در معن متبادري كه دارد در اينجا تنعيح دادم اين نعما شه از آسما نازل شنند مال بارا و شه
از زمين استتراج شنند مال آهن ،در ابتداي خًقت از سني خداوند نازل شد و در زمين جاي گراتند.
«کُلُوا مِنْ طنَِّآاتِ ما رزقْناکُمْ» خداوند در ادامه م ارمايد از طيبات كه به شااما عطا نمنديم ،تناول كنيدم و يك ررف جرّ
«مِنْ» را هم در اين تعبير به كار برد اساات .نفرمند« :کلوا طنآات رزقناکم» ،بًكه ارمند از طيبات كه به شااما روزي كرديم
بتنريد .آيتالًه جنادي آمً در اين رابطه ارمندند اين «مِنْ» تبعضاايه بند و دلالت بر لووم اقتصااار به مقدار منرد نياز از روزي
خداوند داردم يعن از برخ از آنوه به شما روزي داديم و منرد نيازتا است ،تناول كنيد.
«ما ظلمُونا و لكِنْ کانُوا أنْفُسمهُمْ يظْلِمُون» ظًم در اينجا به معن محروم نمند كم ا از رقنق اوسااتم و اين معن در
رابطه با خداوند قابل تصاانير نيماات .خداوند شه ارتياج به خًق خند دارد تا خًق در برابر اين نياز ب تنجّه باشااند و او را از
رقنق كه دارا است ،محروم كنند .به همين جهت خداوند م ارمايد اگر كم ظًم صنر دهد ،به خندب ظًم كرد است و
به ما ظًم نكرد است.
بن اساارائيل به جاي شااكرگواري از نعمتهاي «منَّ و سااًني» ،به اكر زياد خناه و تننّع طًب ااتاد و از غذاهاي زمين
خناساتند و براي نمننه ،سبوي ،خيار ،پياز و سير را نام بردند .رضر منس (ع) در برابر اين درخناست ها ،عمن تأسّف از اينكه
آنها نعمت هاي نيكن و بهتر را با نعمت هاي ساااد عنض م كنند ،به آنها گفت :اگر بناي كامياب از اينها را داريد ،بايد به شااهر
1ا سنر رديد ( )57آيه .25
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راته و با دشامنا تا بجن يدم شما از يك سن رال جهاد نداريد و از طرف دي ر تمام امتيازا شهرنمين را م خناهيد .خداوند
خبر م دهد كه اين قنم با شنين ويژگ ها و خصنصيا  ،به ذلّت و خناري ااتاد و گراتار قهر و غضو اله خناهند شد.
تننّع طًب و ااوو خناه  ،دام براي اساير شااد انمااا هاساات .اسااتعمارگرا نيو از همين خصاايصاه مردم ،براي لباس،
ممكن ،مَرْكو و تجمًّا استفاد كرد و مردم را به اسار م كمند.
السمملوي» در آ بياابا سااانزا هيچ راه براي نجا اينها نبند .ابرها
«و ظللنما علنكم الغمام و انزلنا علنكم المنَّ و َّ
م آمد و اينها را از سانزب آاتاب نجا م داد .خنب اين يك زندگ عماايري است نه يك زندگ روستاي  ،آنها يك سرپنا و
يك وع رابت دارند و م دانند تا ك بايد بمانند و ش ننه زندگ كنند و كارشا شيمت .در اين كريمه ارمند :ما غمام (ابر) را
ن و سًني را بر شما نازل كرديم
بر شاما سايه قرار داديم كه از سنزب آاتاب نجا پيدا كنيد و شن براي شما امكانات نبندَ ،م ّ
كه غذايتا تأمين شاند كه بعد از مدت گفتيد اين ترنجبين كه در كنار نهرها پيدا م شاند و اين سًني و اين مرغ كه نازل
م شند ما از تكرار خنرد اينها خمته شد ايم ،غذاهاي دي ري براي ما بياور.
مَنّ و ساًني دو ننع خنراك بند كه خداي سبحا براي اينها نازل كرد  ،بعد ارمند« :کلوا من طنآات ما رزقناکم» اما اين
را نفرمند كاه من آ را به عننا پاداب به شاااما دادم ،بًكه اين يك تررّم اسااات نه ارترام .ارمند« :و ما ظلمونا و لكن کانوا
انفسهم يظلمون» در رين كه خداي سبحا دارد «نِعَم» را م شمارد ،م گنيد ما اينها را به پاس ارترام و صبر و بردباري به
اينها نداديم ،ما تررم بر اينها روا داشاتيم و اينها را از آ ررار نجا داديم و آنها را از گرسن

نجا داديم و اين كارهاي كه

كردند خنا در اتتاذ «عِجْل» و خنا در آ ررف كه گفتند «لنْ نُؤمِن لک حتَّي نري الله جهرة» و اماال ذلك به خندشاااا
ساااتم كردند نه به مام شن ظًم يعن نق  ،و ظالم دارد از خندب م كاهد ،و در هما سااانر مباركه كهف هم وقت جريا
نعمتهاي آ باغبا را ذكر م كند ،م ارمايد :قصااه آ باغدار را براي اينها تمااريح كن ،شن او داراي باغ بند كه «لم تَظًِْم»
يعن «لم تَنْقُ » ،يعن باا مين م داد و شيوي از مين هاايش را كم نم كرد .در سااانر مباركه كهف ،آيه  33ارمند« :کلتا
الجنتنن آت اُکُلها و لم تظْلِم منه شمنااً» اين دو باغ كه اين مرد باغدار داشات «اُكُل» يعن مأكنلا خند را مرتو عرعه
م كرد و هيچكدام از اين دو با  ،ظالم ،يعن ناق نبند .در اين كريمه ارمند :اين بن اسرائيل از خند كاستند .انما وقت ظًم
م كند ،از خند م كاهد تا اين كه خماار بدهدم يعن سارمايه را ببازد .آ روز م شاند «خمروا انفمهم» ،كم كه خمار
ديد ،سرمايه را م بازد ،سرمايه انما خند انما است ،انمانيت انما است ،اين را از بين م برد.
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سوره بقره
آيه 461
«ان في خلق السماوات والارض واختلاف اللنل والنهار والفلک التي تجري في الآحر بما ينفو الناس و ما انزل الله من
السمماء من ماء فاحنا به الارض بعد موتها و بثَّ فنها من کل دابةٍ وتصمريف الريا والسمحاب المسمَّر بنن السمآء و
الارض لآياتٍ لقومٍ يعقلون»
«در آفرينش آاممانها و زمنن و آمد و شمد شن و روز و کشتيهايي که در دريا به اود مردم در حرکتند و آبي
که خداوند از آامممان نازل کرده و با آن زمنن را س

از مر

زنده نموده و انواع جنآندسان را در آن سسممترده و

[همچننن] در تغننر مسمنر بادها و ابرهايي که منان زمنن و آاممان مسَّرند نشانه هايي اا [از اات سا

خدا و

يگانگي او] براي مردمي که عقل دارند و ميانديشند!»
در اين آيه به شش بتش از آرار نظم در جها همت كه هر كدام آيت و نمانه اي از آ مبدا بورگ است ،اشار شد :
1ا «در آفرينش آامان و زمنن...م ان في خلق السماوات و الارض»...
آري آارينش اين آساما پرشاكن  ،و اين همه كرا م يعن ميًين ها ميًين آاتاب درخما  ،و هوارا هوار ستارگا رابت و
سايار كه در يك شاو تاريك با شممك زد هاي پر معن خند با ما ستن م گنيند ،يا در پمت تًمكنپهاي عظيم خند را به
ما نماا م دهند ،با آ نظام دقيق و عجيو خند ،كه ساراسر آنها را همون رًقههاي يك رشته زنجير به هم پينسته است ،و
همونين آارينش زمين با انناع مظاهر ريا كه در شهر هاي بماايار متننع و در لباس صاادها هوار ننع گيا و رينا  ،جًن گر
شد  ،همه نمانههاي ذا پاك او و آئينههاي درخما قدر و عًم و ي ان او همتند.
2ا «و ننز در آمد و شد شن و روزم و اختلاف اللنل و النهار»...
آري اين دگرگنن ليل و نهار ،و اين آمد و رات روشااناي و تاريك با آ نظم خاص و تدريج اب كه دائماف از يك كاسااته و
بر دي ري ااوود م شااند ،و به كمك آ اصاانل شهارگانه به وجند م آيد ،و درختا و گياها و منجندا زند مرارل تكامً
خند را در پرتن اين تغييرا تدريج  ،گام به گام ط م كنند ،اينها نمانه دي ري از ذا و صفا متعال او همتند.
اگر اين تغيير تدريج نبند ،يا اين تغييرا تنأم با هرج و مرج صاانر م گرات يا اصااًاف هميمااه روز ،يا هميمااه شااو بند،
زندگ از صفحه كر زمين به كً برشيد م شد و اگر ارعاف وجند داشت دائماف دشار آشفت و نابمامان بند.
3اااا «و کشمتيهايي که در درياها به اود مردم به حرک در ميآيند...م و الفلک التي تجري في الآحر بما ينفو
الناس»...
آري انماا به وسيًه كمت هاي بورگ و كنشك ،صحنه اقياننسها را م ننردد ،و به اين وسيًه به نقا متتًف زمين ،براي
انجام مقاصاد خند سافر م كند ،اين رركت متصانصاف با كمت هاي بادبان  ،معًنل شند نظام است :نتمت بادهاي منظم كه
در ساطح اقياننسها م وزد (اعم از وزبهاي ساراسري كه به طنر مداوم از قطو شمال و جننب زمين به سني خط استنا و از
خط استنا به سني قطو شمال و جننب در رركتند و بنام آليو و كنترآليو معرواند ،يا وزبهاي منطقهاي كه تحت برنامههاي
معين رركت م كنند و به كماات ها امكا م دهند از اين نيروي اراوا و راي ا طبيع بهر گيرند و به سااني مقصااد پيش
روند .همونين خاصايت طبيع شنب يا اماار متصانصا كه از ناريه آب به اجمام وارد م شند و آنها را بر سطح آب ،شناور
م سازد ،و همونين خاصيت تغييرناپذير دو قطو مغناطيم زمين ،كه عقربههاي قطو نماها را تنظيم م كند ،يا نظام ستارگا
آساما كه را مقصاد را به انما نما م دهند ،آري تا همه اين نظامها دست به دست هم ندهند ،استفاد از كمت ها با آ انايد
سرشارشا امكا پذير نيمت و در نتيجه اينها نيو آيت است براي ذا پاك او.
4اااا «و آبي که خداوند از آامان فرو فراتاده و به وانله آن زمننهاي مرده را زنده کرده و انواع جنآندسان را
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در آن سسترده اا ...م و ما انزل الله من السماء من مآء فاحنا به الارض بعد موتها و بث فنها من کل دابة»...
آري دانههاي ريا بتش بارا و قطرا پرطراو و با بركت اين آب تصافيه شد طبيع به هر جا م ريود ،زندگ و ريا
م پاشاد ،و رركت و بركت و آبادي و نعمت ،همرا خند م آورد .اين آب كه با نظام خاص ريوب م كند و آ همه منجندا
و جنبندگان كه از اين ماي ب جا  ،جا م گيرند ،همه پيامآور قدر و عظمت او همتند.
 5ا «و حرک

دادن و وزش منظم بادها...؛ و تصريف الريا »

كه نه تنها بر درياها م وزند و كمات ها را رركت م دهند ،بًكه ساطح خمك ها ،كن ها و در ها و جً هها را جنلان ا خند
قرار داد اند ،گاه گرد هاي نر را بر قمامتهاي ماد گياها م اامانند و به تًقيح و باروري آنها كمك م كنند و مين ها به ما
هديه م كنند و بذرهاي گنناگن را م گمترانند و زمان با رركت داد امناج اقياننسها ،آنها را به طنر مداوم به هم م آميوند
تا محيط آماد اي براي زيمت منجندا زند دريا اراهم گردد و گا با انتقال داد گرماي مناطق گرممير به مناطق سردسير ،و
انتقال ساارماي مناطق سااردسااير به مناطق گرممااير ،كمك به تعديل هناي كر زمين م كنند و زمان با جابهجا كرد هناي
مممنم و ااقد اكميژ شهرها به بيابا ها و جن لها ،وسايل تصفيه و تهنيه را براي بمر اراهم م سازند.
آري وزب بادها با اين همه انايد و بركا  ،نمانه دي ري از ركمت و لطف ب پايا اوست.
6ا و ابرهاي كه در ميا زمين و آسما معًقند...م و السحاب المسَّر بنن السماء و الارض»...
اين ابرهاي متراكم كه بالاي ساار ما در گردشااند و ميًياردها تن آب را بر خًاف قانن جاذبه در ميا زمين و آسااما  ،معًق
ن ا داشته ،و آنها را از هر نقطه به نقطه دي ر م برند ،ب آنكه كمترين خطري ايجاد كنند ،خند نمانهاي از عظمت اويند.
به عًاو اگر آبياري و منصاو آبده آنها نبند در سرتاسر خمك هاي روي زمين نه قطر آب براي ننشيد وجند داشت و
نه شماامه و جنيباري براي روييد گيا  ،همه جا ويرانه بند و كنير بند و بر همه جا خاك مرد پاشاايد م شاادم اين نيو جًن
دي ري از عًم و قدر اوست.
آري همه اينها «نشممانه ها و علامات اات سا

او هسممتند اما براي مردمي که عقل و هوش دارند و ميانديشممندم

لآياتٍ لقومٍ يعقلون»
نه براي ب خبرا سبك مغو و شممدارا ب بصير و گنبدارا كر!
در آيا شريفهاي كه كًمه «خًََقَ» به كار راته« ،خًََقَ» به معناي استمرار و ايجاد بعدالايجاد است ،ول اگر مصدر باشد مال
اين آيه ،اسااتمرار را نم رساااند .به عبار دي ر جمًه اسااميه دلالت بر ربا و جمًه اعًيه دلالت بر تجديد دارد .اگر آيه ارمند
«خًَْق» ،آاريد يكبار را م گنيد ،ول اگر گفت «خًََقَ» يعن خداوند آ ْ به آ م آاريند.
هماهن ميا عناصر طبيعت و اجواي همت و قنانين راكم بر آنها ،همه نما دهندة راكميّت و قدر و ارادة خداي ي انه
است.
كًمه «رياح» جم «ريح» به معناي باد اساات ،ول در قرآ هر جا كًمه «ريح» آمد نمااانه قهر و عذاب اساات ،مانند« :ريح
صَ ارصَ ار» 1،ول هرجا كًمه «رياح» آمد  ،نمااانة بارا و لطف اله اساات .در رديث م خنانيم :هرگا بادي م وزيد ،پيامبر (ص)
م ارمند« :اللهم اجعلها رياحاً و لا تجعلها ريحاًم خداوندا! اين باد را ريا ِ رحم قرار ده نه ريحِ عذاب».
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سنامهاي آيه
1اااا شاناخت طبيعت ،يك از را هاي خداشناس است كه شناخت آ  ،قدر  ،ركمت و يكتاي خدا را در بر دارد« :إِلهُكُمْ
1ا سنر راقه ( )69آيه .6
2ا تفاسير مجمع البيان و صفوة التفاسير ،ذيل آيه.
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إِلهٌ واحِدٌ ...فِي خلْقِ السَّماواتِ ...لآياتٍ».
2ا خداوند ،نظير و شبيه ندارد و مركّو از اجوا نيمت« :إِلهٌ واحِدٌ».
3ا هم طبيعت و هم صنعتِ دست ساختِ انما  ،از اوست« :خلْقِ السَّماواتِ و الْأرْضِ ...و الْفُلْکِ».
4ا هر منجندي در جها همت  ،آيهاي از آيا كتاب خداوند در طبيعت است« :لآياتٍ»
برگ درختا ِ سبو ،در نظر هنشيار
هر ورقش داتري است ،معرات كردگار
 5ا تنها خردمندا از ن ا در همت  ،درس خداشناس م گيرند« :إِنَّ فِي خلْقِ السَّماواتِ ...لآياتٍ لِقوْمٍ يعْقِلُون».
الس ممواتِ والأرْضِ» يك از دلايً كه الًه متعال براي اربا وجند و وردانيت خندب در قرآ بماايار ذكر
«إِنَّ فِي خلْقِ َّ
م كند ،وجند متًنقا و نحنة آارينش آنهاست ،در اين آيه نيو الًه متعال آارينش زمين ،آسما ها ،ابرها ،و غير را ماال زد و
ساااسس در آخر ارمند  :همه اينها نماااانهاند براي قنم كه م اهمندم يعن ااراد اهميد با تفكر و تدبر در اين متًنقا پ به
وجند يكتاي پروردگار جها م برند و با آگاه و بصير كامل اعتراف به وجند الًه يكتا و ب همتا م كنند.
آري تفكر در آارينش زمين و آسااما  ،هر ارد عاقل را مجبنر به اعتراف به وجند خداي يكتا و ب همتا م نمايد .آسااما با
آ زيباي و شكن و تمام سيار ها و ستار هاي كه در زير اين آسما قرار دارند و زمين با تمام كن ها و صحراها و درياها و ساير
متًنقا منجند بر آ  ،همه و همه دلالت براين دارند كه يك ذا بمايار آگا و ركيم اينها را آاريد و آ ذا كما نيمت
به جو الًه متعال.
«واخْتِلافِ اللَّنلِ والنَّهارِ» متفاو بند شااو روز ،و در پ يكدي ر رات و آمد نمند و كنتا شااد يك و طنلان شااد
دي ري ،همه اينها از نمااانههاي وجند ذا الًه متعال م باشااد ،كه همه اين امنر با نظم و ترتيو خاص ا و بدو هيچ ب نظم
اتفاق م ااتد ،و شااو با تاريك اب آرامش و اسااترارت براي ما انمااا ها و روز با روشاان اب وقت كار و امرار معاب براي ما
انماا هاسات .اين تاريك شاو و اين روشن روز ،جمال و زيباي است كه به جمال اين دنيا ااوود شد است .شما يك لحظه
تصانر كنيد كه اگر يك از شو و روز نم بند و هميمه در دنيا شو م بند يا روز م بند شه اتفاق م ااتاد و اوعاع و ارنال ما
انما ها ش ننه بند و زندگ در اين دنيا ش ننه بر ما ستت و طاقت ارسا م شد؟!
«والْفُلْمکِ الَّتِي تجْرِي فِي الْآحْرِ بِمما ينفوُ النَّماس» يك دي ر از دلاايل وجند ذا خداي يكتا و ب همتا همين قايقها،
كمات ها و ناوهاي اسات كه با تمام بار و سن ين كه بر آنها رمل م شند باز هم بر آب در رركتاند و بدو اينكه در زير آب
ارو بروند بر سطح آبهاي درياها و اقياننسها به ممير دلتنا بمر راته تا به مقصد برسند و انما ها از آنها در سيارت ،تجار ،
ماهي يري ،ممااار و جن ها استفاد كنند .پس تن اي انما عاقل! كم اكر كن كه اگر ري كنشك را در آب بيندازي انر فا
در زير آب ارو راته و رت يك رانيه روي آب باق نم ماند ،ول اين كماات ها و ناوها با تمام آ بار و ساان ين كه بر پماات
آنهاسااات روي آب ماند و ارو نم روند! تن اي انماااا عاقل! كم دقت كن كه اگر اين قايقها ،كمااات ها و ناوها نم بندند ما
انما ها ش ننه م تنانمتيم از درياها استفاد كنيم؟!
السمماءِ مِنْ ماءٍ فأحْنا بِهِ الأرْض بعْد موْتِها» زمينِ ب گيا ِ مرد با آب كه از آسما ارستاد م شند
«و ما أنزل اللَّهُ مِنْ َّ
زند و سارسبو م شند و باعث ايجاد رزق و روزي براي متًنقا منجند بر پمت خند م گردد ،اين آب را شه كم ارستاد و
اين زمين مرد را شه كما زند نمند و اين گياها و مين ها و سبويجا را براي منجندا ساكن بر اين كر خاك شه كم
آاريد؟ اين سااؤالها همه يك جناب دارند و آ اينكه همة اينها را خداي متعال آاريد اساات و همه آنها دليل بر وجند آ ذا
يكتا و ب همتاست.
«و بثَّ فِنها مِنْ کُلَِّ دابَّةٍ» تمام خوندگا  ،درندگا  ،پرندگا را الًه متعال براي استفاد ما انما ها بر اين كر خاك آاريد
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و انتماار داد است كه تفكر در هريك از اين منجندا انما را مجبنر به اعتراف م نمايد كه با صرارت كامل ب نيد« :لا اله الا
الله».
صمرِيفِ الرَِّيا ِ» گردب بادهاي كه گاه باعث رركت كمات هاي بادبان م شند ،و گاه باعث بارآور نمند برخ
«و ت ْ
درختا م گردد و گاه باعث رركت ابرها و گاه هم باعث شاكنجه و عذاب داد ااراد خًااكار م گردد ،شه كم اين باد را
با اين همه كارها و ركمتها آاريد اسات؟! انماا عاقل بعد از تفكر و تدبر به يك جناب م رسد و آ اينكه ذا بميارركيم
آ را آاريد كه تمام اين جها را آاريد است.
«والسَّحابِ الْمُسََّّرِ بنن السَّماءِ والأرْضِ» ابرهاي كه گاه باد و گاه بارا و گاه برف و گاه ژاله را در ميا آسااما
و زمين با خند از اين قممت كر خاك به آ قممت رمل و نقل م كنند ،و گاه آنوه را با خند م برند باعث ررمت شد و
گاه هم باعث عذاب و نابندي م گردد ،سااؤال اينجاساات كه شه كماا به اين ابرها اين مأمنريت را داد تا اين كارها را انجام
دهند؟ و آخر شه كماا اين ابرها را به اين رالت آاريد اساات؟ جناب يك اساات كه آاريدگار و محنل كنند اين امنر به ابرها
اقط و اقط خداي يكتا و ب همتاست.
«لآياتٍ لِقوْمٍ يعْقِلُون» در آخر الًه متعال نتيجهگيري نمند اسات كه آارينش زمين و آسما ها و كمت ها و ابرها و ...همه
اينها نمانههاي وجند خداي يكتا و ب همتايند ،ول اين نمانهها را كمان درك م كنند كه داراي عقل و اهم بند و اين عقل و
اهم خندشاااا را با خناهشها و خرااا و اريوهاي شااايطا متدوب نكرد باشاااند .اين ااراد عاقل و اهميد با تفكر در اين
متًنقا  ،پ به وجند يكتا و ب همتاي خداي متعال م برند ،و ساااسس در مقابل آ ذا سااار تعظيم خم نمند و به عباد و
پرستش او ممغنل م شنند و اقط و اقط از دستنرا او پيروي م نمانيد و هرگو با دستنرا او متالفت نم كنند.
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سوره انعام
آيه 99
السممآءِ مآءً فأخْرجْنا بِهِ نآات کُلَِّ شمي ءٍ فأخْرجْنا مِنْهُ خضِراً نَُّْرِجُ مِنْهُ حآًَّا مُتراکِآاً و مِن النََّّْلِ
«و هُو الَّذي أنْزل مِن َّ
ُشمتآِهاً و غنر مُتشممابِهٍ انْظُرُوا إِلي ُمرِهِ إِاا أُْمر و ينْعِهِ
مِنْ طلْعِها قِنْوانٌ دانِنهٌ و جنَّاتٍ مِنْ أعْنابٍ و الزَّيتُون و الرَُّمَّان م ْ
إِنَّ في الِكُمْ لآياتٍ لِقوْمٍ يؤْمِنُون»
«او کسمي اا که از آامان آبي نازل کرد و به وانلة آن سناهان سوناسون رويانديم و از آن ااقهها و شاخههاي
امآز خارج اماختنم و از آنها دانههاي متراکم و از شكوفة نَّل شكوفههايي با رشتههاي باريک بنرون آورديم و
باغهايي از انگور و زيتون و انار [ساه] شممآنه به هم و [ساه] بيشممآاه  .هنگامي که منوه ميدهد به منوه آن و طرز
راندنش بنگريد که در آن نشانههايي [از عظم خدا] براي افراد با ايمان اا ».
«سامآ » به معناي سامت بالا اسات .بنابراين هر شيوي در انق انما قرار گراته باشد و بر سر آدم سايه ااكند باشد «سما »
ناميد م شاند ،و مراد از اينكه ارمند« :فاخرجنا به نآات کلَِّ شميءٍ» ،اين است كه ما به وسيًه آب كه از آسما م ارستيم
گياها را م رويانيم ،و آ قنّة نمني كه در روييدن هاست را به ظهنر درآورد  ،گياها و درختا و آدميا و ساير انناع رينانا
را نمن م دهيم.
ضارْ» به معناي اخضار (سبو) و گنيا متفف «خاعر» است ،و «تراكُو رَوّ» انعقاد بعض بر بالاي بعض دي ر است ،نظير
«خَ ِ
خنشه گندم كه در آ دانهها روي هم قرار دارد ،و «طًَْ » به معناي اولين مررًه ظهنر خرما بر شاخههاي نتل است ،و «قِنْنا »
جم «قِنْن» و به معناي عِذْق اااا به كمار عين اااا است كه خنشه خرما را گنيند ،و «دانيه» به معناي نوديك و «ممتبه و غير
متمابه» به معناي هم شكل و متالف در شكل ننع است ،و «ينْ » مين  ،رسيد و پتته شد آ را گنيند.
خداي تعال در اين آيه شاريفه شند اقر از شيوهاي را كه به دسات قدر خند آاريد يادآور شد تا آنا كه داراي عقل و
بصايرتند در خًقت آنها نظر كرد و بدين وسيًه به تنريد خداي تعال را يابند .بعض از آ مذكنرا امنري همتند مربن به
زمين ،مانند شاكااتن دانههاي گياها و همتههاي درختا و اماال آ م بعض دي ر امنري همتند مربن به آسما  ،مانند پديد
آورد شاو و صابح و به وجند آورد آاتاب و ما و ستارگا م بعض دي ر مربن به خند آدم و اينكه تمام ااراد بمر از يك
ارد منماعو شد  ،كه بعض از آنا ممتقر و بعض دي ر ممتندعندم و بعض دي ر امنري همتند مربن به همه آ مذكنرا ،
و آ ارسااتاد بارا از آسااما و اراهم ساااختن غذا براي نباتا  ،مين ها ،رينانا و آدميا و روياند اشااياي كه قن روييد
دارند ،مانند گيا و رينا و انما است.
خداي تعال در اين آيه ساتارگا را آيت متصانص مردم دانا ،و انمااي نفنس بماري را آيت متصنص به مردما اقيه ،و
تدبير نظام روييدن ها را آيت متصانص به مردم با ايما شمرد است ،و اين به جهت مناسبت است كه در ميا م باشدم ماً فا
نظر در تدبير نظام را از اين جهت به مردم با ايما اختصااااص داد كه تفكر در آ ارتياج به درس خناند و مَتننه عًم ندارد،
بًكه هر اهم عادي نيو م تناند در آ نظر كرد از دقت كه در آ به كار راته ،پ به صان آ ببرد ،به شر اينكه همين مقدار
اهم عناميش به ننر ايما روشان بند و قذار عناد و لجاج آ را آلند نكرد باشاد .به خًاف نظر در ساتارگا و اوعاع آسما
كه هر كما نم تناند از آ سار درآورد و به دقايق آ پ ببرد ،بًكه متصانص اسات به دانمامندان كه تا ردي آشناي به
دسات آورد باشند ،و همونين سر درآورد از خصنصيا نفس و اسرار خًقت آ كه عًاو بر داشتن متننه عًم كاا  ،محتاج
است به مراقبت باطن و تهذيو نفس.
اينكه م گنيد از طرف آسااما  ،آب ارسااتاد ،به جهت آ اساات كه تمام مناب آب روي زمين اعم از شماامهها و نهرها و
قناا ها و شا هاي عميق به آب بارا منته م گردد ،لذا كمبند بارا در همه آنها ارر م گذارد و اگر خماااكماااال ادامه يابد
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هم

خماك م شنند .سسس به ارر بارز نوول بارا اشار كرد  ،م گنيد :به واسطه آ  ،روييدن ها را از همه ننع از زمين خارج

ساختيم« :فاخرجنا به نآات کلَِّ شيءٍ».
مفماارا در تفمااير نبا كل شاا (گياها هر شيو) دو ارتمال ذكر كرد اند :نتماات اينكه منظنر از آ انناع و اصااناف
گياهان اسااات كه همه با يك آب آبياري و از يك زمين و يك ننع خاك پرورب م يابند ،و اين از عجايو آارينش اسااات كه
ش ننه اين همه انناع گياها با آ خناص كامًاف متفاو و گاه متضاااد و اشااكال گنناگن و متتًف همه در يك زمين و با يك
آب پرورب م يابند .دي ر اينكه منظنر ،گياها منرد نياز هر شيوي اسااات ،يعن هر يك از پرندگا و شهارپايا و رمااارا و
ريناناا دريا و صاااحرا بهر اي از اين گياها دارند و جالو اينكه خداوند از يك زمين و يك آب ،غذاي منرد نياز همه را تأمين
كرد اساات و اين يك شاااهكار بورگ اساات كه ا المال از يك ماد معين در آشااسوخانه هوارا ننع غذا براي انناع سااًيقهها و
مواجها تهيه كنند.
جالوتر اينكه نه تنها گياها صاحرا و خمك ها از بركت آب بارا پرورب م يابند بًكه گياها بميار كنشك كه در لابهلاي
امناج آب درياها م رويند و خنراك عمد ماهيا دريا است از پرتن ننر آاتاب و دانههاي بارا رشد م كنند.
«انظروا الي ُمره ااا اُمر و ينعه ان في الكم لايات لقوم يؤمنون» با تنجه به آنوه در گيا شاناس از ش نن

پيدايش

مين ها و رسايد آنها امروز م خنانيم نكته اين اهميت خاص كه قرآ براي مين قائل شاد اسات روشن م شندم زيرا پيدايش
مين ها درسات همانند تنلد ارزند در جها رينانا استم نطفههاي نر با وسايل متصنص (وزب باد يا رمرا و مانند آنها) از
كيماههاي متصنص جدا م شنند ،و روي قممت مادگ گيا قرار م گيرند ،پس از انجام عمل لقاح و تركيو شد با يكدي ر،
نتمتين تتم و بذر تمكيل م گردد ،و در اطرااش انناع مناد غذاي همانند گنشت آ را در بر م گيرند.
اين مناد غذاي از نظر سااختما بميار متننع و همونين از نظر طعم و خناص غذاي و طب انقالعاد متفاوتند .گاه يك
مين مانند انار و ان نر داراي صادها دانه است كه هر دانهاي از آنها خند جنين و بذر درخت محمنب م شند و ساختمان بميار
پيويد و تن در تن دارد .شارح سااختما همه مين ها و مناد غذاي و داروي آنها از رنصًه اين بحث خارج است ،ول بد نيمت
به عننا نمننه اشار اي به ساختما مين انار كه قرآ در آيه انق متصنصاف به آ اشار كرد است ،بنماييم.
اگر يك انار را بمااكاايم و يك دانه كنشك آ را به دساات گراته و در مقابل آاتاب يا شرا قرار دهيم و درساات در آ دقت
كنيم ،م بينيم از قمامتهاي كنشكتري تماكيل شاد كه همانند بطريهاي بمايار كنشك با محتناي متصنص آب انار در
كنار هم شيد شاد اند ،در يك دانه كنشك انار شاايد صدها از اين بطريهاي بميار ريو قرار دارد ،سسس اطراف آنها را با پنسته
ظريف كه هما پنساته شفاف يك دانه انار است گراته ،بعد براي اينكه اين بمته بندي كاملتر و محكمتر و دورتر از خطر باشد
تعدادي از دانههاي انار را روي يك پايه با نظام متصاانصا شيد و پرد ساافيد رن نماابتاف عااتيم اطراف آ پيويد  ،و بعد
پنسااته عااتيم و محكم كه از دو طرف داراي لعاب خاصاا اساات به روي همه آنها كماايد  ،تا هم از نفنذ هنا و ميكروبها
جًنگيري كند و هم در مقابل عربا آنها را رفآ نمايد ،و هم تبتير آب درو دانهها را انقالعاد كم كند.
اين بماته بندي ظريف متصانص دانه انار نيمات ،بًكه در مين هاي دي ر مانند پرتقال و ليمن نيو ديد م شند ،اما در انار و
ان نر بمايار ظريفتر و جالوتر اسات .گنيا بمار براي ارستاد مايعا از نقطهاي به نقطه دي ر از همين اصل استفاد كرد كه
نتمات شايمههاي كنشك را در يك كارتن كنشك شيد و ميا آنها را از ماد نرم پر م كند ،سسس كارتنهاي كنشكتر را
در يك كارتن بورگتر و مجمنع آنها را به صنر يك بار بورگ به مقصد رمل م كند!
طرز قرار گراتن داناههااي اناار روي پايههاي داخً  ،و گراتن ساااهم خند از آب و مناد غذاي از آنها از اين هم عجيوتر و
جالوتر اساات ،تاز اينها شيوهاي اساات كه با شماام م بينيم و اگر ذرا اين مين ها را زير ميكروسااكنپ ب ذاريم آن ا جهان
پرغنغا با سااختما هاي عجيو و شا فتان يو و انقالعاد رمااب شاد در مقابل شمم ما مجمم م شندم ش ننه ممكن است
كم با شمم رقيقت بين به يك مين ن ا كند و معتقد شند سازند آ هيچگننه عًم و دانم نداشته است؟! و اينكه م بينيم
13

قرآ با جمًه «اُنْظروا» (ن ا كنيد) دستنر به دقت كرد در اين قممت از گيا داد براي تنجه به همين رقايق است.
اين از يك سان ،از ساني دي ر مرارل متتًف را كه يك مين از هن ام كه نارس اسات تا منقع كه كامًاف رسيد م شند،
م پيمايد ،بماايار قابل مًارظه اساات :زيرا لابراتنارهاي درون مين دائماف ممااغنل كارند ،و مرتباف تركيو شاايمياي آ را تغيير
م دهند ،تا هن ام كه به آخرين مررًه برساد و وع ساختما شيمياي آ تابيت گردد .هر يك از اين مرارل خند نمانهاي
از عظمت و قدر آارينند اسات .ول بايد تنجه داشت كه به تعبير قرآ تنها ااراد با ايما  ،يعن ااراد رق بين و جمتجنگرا
رقيقت ،اين مماائل را م بينند و گر نه با شمم عناد و لجاج يا با ب اعتناي و سهل ان اري ممكن نيمت هيچيك از اين رقايق
را ببينيم.
سنامها
1ا ماية رويش همة گياها و نباتا  ،آب بارا است« :من السماء ماءً فأخرجنا به نآات کلَّ شيء».
2ا هم نوول بارا  ،هم روياند گيا و مين  ،كار خداست« :أنزل ...نَّرج».
3اااا رابطة انما با مين ها اقط رابطة مادّي و غذاي نباشد ،بًكه رابطة اكري و تنريدي هم باشد« :اُنظروا الي ُمره ...في
الكم لايات».
4اااا بهر گيري از ستارگا  ،عًم و كارشناس لازم دارد« :لقومٍ يعلمون»م درك اينكه كاروا بمري همه از يك نفس است و
اين كاروا  ،به صنر پايدار و ناپايدار در جريا است ،درك عميق م طًبد« :لقومٍ يفقهون»م درك اينكه از گيا و بارا و مين
بايد بهرة معنني برد و از انتماب همة همت به خدا نبايد غاال بند ،ايما م طًبد« :لقوم يؤمنون».
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سوره اعراف
آيه 75
ْاملُ الرَِّيا بُشْرًا بنْن يديْ رحْمتِهِ حتَّي إِاا أقلَّ ْ احاباً ُِقالاً اُقْناهُ لِآلدٍ منَِّ ٍ فأنْزلْنا بِهِ الْماء فأخْرجْنا
«و هُو الَّذِي يُر ِ
بِهِ مِنْ کُلَِّ الثَّمراتِ کذلِک نَُّْرِجُ الْموْتي لعلَّكُمْ تذکَّرُون»
«او کسي اا که بادها را بشارت دهنده در سنشاسنش [باران] رحمتش ميفراتد تا ابرهاي انگننبار را [بر دوش]
کشمند؛ [اپ ] ما آنها را به اوي زمننهاي مرده ميفراتنم؛ و به وانله آنها آب [حناتآَّش] را نازل ميکننم؛ و
بما آن از هرسونمه منوهاي [از خا

تنره] بنرون ميآوريم؛ اين سونه [که زمننهاي مرده را زنده کرديم ] مردسان را

[ننز در قنام ] زنده ميکننم شايد [با توجه به اين مثال] متذکَّر شويد!»
ابنبصااير م گنيد :از امام باقر (ع) دربارة باد پرساايدم ،امام ارمند« :براي خداوند عوّوجلّ بادهاي ررمتآور و مانند آ اساات كه
پيش از بارا آ ها را به وزب در م آوردم از جمًه بادهاي كه براي بارا  ،ابر را برم ان يوند ،و بادهاي كه ابر را ميا آسااما و
زمين ن ه م دارند ،و بادهاي كه ابر را م امااارند تا به ارما خدا ببارد ،و بادهاي كه ابرها را م پراكنند ،و بادهاي كه خداوند
1
در قرآ آ ها را برشمرد است».
تفسنر آيه
در آيا گذشاته اشاار هاي مكرر به ممتًة «مبدأ» يعن تنريد و شناساي پروردگار از روي اسرار جها آارينش شد ،و در اين
آيه اشاار به ممتًه «معاد» و رستاخيو م شند ،تا اين دو بحث يكدي ر را تكميل كنند ،و اين سير قرآ است كه در بمياري از
منارد «مبدأ» و «معاد» را با هم قرين م سااازد .در اينجا نتماات م گنيد« :او کسممي اام که بادها را سنشمماسنش باران
رحمتش همچون بشمارت دهندهاي [که از قدوم مسمافر عزيزي خآر ميدهد] ميفراتد و هُو الَّذِي يُرْاِلُ الرَِّيا
بُشْراً بنن يدي رحْمتِهِ».
بادهاي كه از اقياننسها برخاسته و ابرهاي سن ين بار و پر آب را با خند رمل م كند« :حتَّي إِاا أقلَّ ْ احاباً ُِقالاً».
در اين منق آنها را به ساني سارزمينهاي مرد و خماك و سانزا م رانيم و مأمنريت آبياري اين تمن ا را به عهد آنها
م نهيم« :اُقْناهُ لِآلدٍ من ٍ».
ساسس به وسيًه آ  ،آب ريا بتش را در همه جا ارو م ارستيم« :فأنْزلْنا بِهِ الْماء» ،و به كمك اين آب ،انناع مين ها را از
خاك تير بيرو م آوريم« :فأخْرجْنا بِهِ مِنْ کُلَِّ الثَّمراتِ».
به دنبال آ اعاااه م كند« :اين چننن مردسان را از زمنن بنرون ميآوريم» و لباس ريا را بر اندامشااا م پنشانيم:
«کذلِک نَُّْرِجُ الْموْتي».
اين ماال را براي آ آورديم كه نمننه معاد را در اين دنيا كه همه ساال در برابر شمم شما تكرار م شند به شما نما دهيم،
تا شايد متذكر گرديد« :لعلَّكُمْ تذکَّرُون».
نكتهها
در آيا قبل ،خداشاناس مطرح بند و اينجا معاد و براي هر يك از مبدأ و معاد ،به ممائل طبيع و نظام آارينش استدلال شد
است.
1ا تفسير اهل بيت (ع) ،ج  ،5ص 184م بحاراْلنوار ،ج  ،57ص .12
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كًمة «أقلَّ ْ» يعن به آساان رمل كرد  ،و اين نماا دهندة آ اسات كه بادها به قدري قني همتند كه ابرهاي پر آب و
سن ين را به آسان جابه جا م كنند.
سنامها
1اااا قنانين طبيع با همه پيويدگ و نظم كه دارند ،تحت اراد پروردگار است و نبايد انما را از مبدأ همت غاال كند:
«هُو الَّذِي يُرْاِلُ الرَّيا ».
2اااا منكرا معاد ،برهان ندارند و تنها استبعاد م كنند .بيا نمننههاي ريا در طبيعت و جم شد مناد تمكيل دهندة
گًاب  ،سايو و انار كه در خاك پتش هماتند ،نظير جم شاد ذرّا مردگا است و اين نمننهها براي را آ استبعاد كاا
است« :کذلِک نَُّْرِجُ الْموْتي».
3اااا مرگ ،به معناي انا و نيمات نيمت ،بًكه تغيير رالت است ،هما گننه كه زمين مرد  ،به معناي زمين معدوم و نابند
شد نيمت« :اُقْناهُ لِآلدٍ منَِّ ٍ ...فأخْرجْنا ...کذلِک نَُّْرِجُ الْموْتي».
اتر رازي بيا نمند كه باد عبار از هناي متحرك اساات ،و بايد دانماات كه اين رركت بذاته و لنازم ذاتش نيماات ،و الاّ
دائمالحركه به دوام ذاتش م بندم پس لابد است در تحريك به محرك ااعل متتاري ،و او ذا ارديت قهار ذوالاقتدار است.
در ارتجاج روايت شاد كه زنديق از رضر صادق (ع) سؤال از جنهريت باد نمند .رضر ارمند« :الرَّيح هواء ااا تحرَّ
يسممَّي ريحاً فااا امكن يسممَّي هواء و به قوام الدَّننا و لو کف الرَّيح ُلثة ايَّام لفسد کلَّ شيء علي وجه الارض و
نتن و الک انَّ الرَّيح بمنزلة المروحة تذبَّ و تدفو الفسمماد عن کلَّ شمميء و تطنَّآه فهي بمنزلة الرَّو
الآدن نتن الآدن و تغنَّر و تآار

ااا خرج عن

اللَّه احسمن الَّالقننم 1باد همان هوا ميباشد وقتي حرک کند آن را باد و زمان

امكون هوا نامند .و به باد قوام دننا اا

اسر تا اه روز حآ

شود دننا فااد سردد؛ زيرا باد به منزله بادبزن اا

باز ميدارد و دفو ميکند فساد را از هر چنزي و ساکنزه ميکند آن را .س
از بدن جسد متعفن و متغنر سردد».

1ا احتجاج ،طبرس  ،ج  ،2ص .97
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باد به منزله رو اا

هرساه خارج شود

سوره يونس
آيه 21
السممآءِ فاخْتل بِهِ نآاتُ الْأرْضِ مِمَّا يأکُلُ النَّاسُ والْأنْعامُ حتَّي إِاا أخذتِ الْأرْضُ
«إِنَّما مثلُ الْحناةِ الدَُّنْنا کمآءٍ أنْزلْناهُ مِن َّ
صممنداً کأنْ لمْ تغْن بِالْأمْ
زُخْرُفها وازَّيَّن ْ و ظنَّ أهْلُها أنَّهُمْ قادِرُون علنْها أتاها أمْرُنا لنْلاً أوْ نهاراً فجعلْناها ح ِ

ِ کذلِک

نُفصَِّلُ الْآياتِ لِقوْمٍ يتفكَّرُون»
«مثل زندسي دننا همانند آبي اا که از آامان نازل کردهايم؛ که در سي آن سناهان [سوناسون] زمنن م که مردم و
چهارسايان از آن ميخورند م م ميرويد؛ تا زماني که زمنن زيآايي خود را يافته و آرااته ميسردد و اهل آن مطمان
ميشوند که ميتوانند از آن بهرهمند سردند [ناسهان] فرمان ما شنهنگام يا در روز [براي نابودي آن] فرا ميراد
(ارما يا صاعقهاي را بر آن مسلَّ مياازيم) و آنچنان آن را درو ميکننم که سويي ديروز هرسز [چننن کشتزاري]
نآوده اا ! اينسونه آيات خود را براي سروهي که ميانديشند شر ميدهنم».
کلمات آيه
مثل به معن صفت و ركايت و رال است« :مثلُ الْحناةِ الدَُّنْنام حكاي

زندسي دننا».

سامُنّ به معن بالا است .رت سقف اطاق را به عًّت بالا بند سما گنيند .هنا و ستارگا و كهكما ها و مانند
السممآء از ماد ُ
آنها را به همين عًّت سما گفتهاند .مراد از آ در آيه ،طرف بًندي و بالا است.
اِخْتل

خًَْط :آميتتنم اعم از آنكه جدا كرد ممكن باشاد يا نه .موج ،آميتتن اسات كه جدا كرد ممكن نباشد .اختًا :

آميتته شد .
زخرفها زخرف :زينت .راغو ،روكش گفته اساات (نقش و ن ار) .آ را كمال رماان نيو گفته اند .منظنر از آ در آيه ،زينت
است.
ازين

در اصاال «توينت» بند تا به زا مبدل و در آ ادغام گرديد و الف بر اول آ ااوود شاادم زيرا ابتدا به ساااكن محال

است« .اِزَّين ْ» :زينت گرات.
م حصِند ًا
صادَ :درو شاد .در زرع و مانند آ به كار رود .مال« :حتَّي جعلْنا ُه ْ
صاد :درو كرد  .ايضااف رصااد .رَ َ
حصمنداً رَ ْ
خامِدِين».

1

لم تغن غِن ََْ :كفايت و ب نيازي .لمْ تغْن :گنيا قبًاف منجند نبند .از «غني في المكان اقام فنه» آ در اصااال «لم تغن »
است .يا به عًّت جوم رذف شد است .ااعل آ «الارض» است.
نكتهها و اشارهها
1ا آية قبل ،دنيا را متاع ناشيو شمرد و اين آيه با تمايً زيبا ،آ را ترسيم م كند.
2اااا در برخ روايا  ،اين آيه رمو ظهنر رضر مهدي (ع) به شمار آمد است كه هرگا زمين غرق در زرق ،برق و ماديّا
شد ،با امر اله و انقًاب مكتب همه شيو عنض م شند.
3ا بهترين ماالها آ است كه از طبيعت گراته شند و زمين و زما آ را كهنه نمازد« :إِنَّما مثلُ الْحناةِ الدَُّنْنا کمآءٍ».
4اااا آيه اشااار به اين رقيقت دارد كه خدا از آب بارا كه يك شيو بيمااتر نيماات ،انناع و اقمااام گياها را م روياند كه
1ا سنر انبيا  ،آيه .11
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نيازمنديهاي انما ها و رينانا هر دو را تأمين م كند.
5اااا قرآ كريم كه كتاب تربيت انما است ،در بمياري از منارد ،براي روشن كرد رقايق عقً يا تاريت  ،ماال م آورد و
منعنعا طنلان را در برابر شمم انما مجمّم م سازد.
در اين آيه ،زندگ دنياي يك نمل انما را كه صد سال طنل م كمد ،در عمر كنتا يك گيا به تصنير م كمد.
6ااا زندگ انما هم شن با خرّم است كه بر ارر بارا بهاري سرسبو شد است ،اما ناگها بر ارر طناا و ت رگ ،در هم
كنبيد م شند.
آريم شهرهاي آباد انما ها گاه با يك زلوله يا جن شند ساعته در هم كنبيد م شند و جو ويرانهاي از آ باق نم ماند.
سنامها
1ا ماال ،از بهترين شين هاي تبًيغ و آمنزب است« :إِنَّما مثلُ الْحناةِ الدَُّنْنا».
2اااا در بهر گيري از مناهو مادّي طبيعت ،انما و رينا يكمانند ،ول ارزب انما به بهر گيري از معننيّا است« :يأکُلُ
النَّاسُ و الْأنْعامُ».
3ا تناسو داشتن سبو ها با نيازهاي انما و رينانا  ،از الطاف اله است« :نآاتُ الْأرْضِ مِمَّا يأکُلُ النَّاسُ و الْأنْعامُ».
4ا زينت انما  ،ايما است 1و زينت زمين ،گياها همتند« :ازَّيَّن ْ».
5ا دنيا ،انما را اريو داد و به خيال و گما وا م دارد« :ظنَّ أهْلُها أنَّهُمْ قادِرُون».
6ا هما گننه كه روياند گياها به دست خداست 2،خمكاند و نابند كرد آ هم به دست اوست« :فجعلْناها حصند ًا».
7ا دنيا و جًن هاي آ  ،در معرض انناع رنادث است« :ازَّيَّن ْ ...حصنداً».
8ا عمر انما در دنيا همون عمر سبو ها وگلها كنتا و گذراست« :مثلُ الْحناةِ الدَُّنْنا ...کأنْ لمْ تغْن بِالْأمْ ِ».
9ا قهر خدا گا شنا شديد است كه هيچ ارري را باق نم گذارد« :لمْ تغْن بِالْأمْ ِ».
11ا ماالهاي قرآ  ،زمينة تفكّر است ،پس آنها را ساد ن يريم« :لِقوْمٍ يتفكَّرُون».
11ا دلبمت

و مغرور شد به دنيا ،نمانة كنته اكري ،و مغرور نمد  ،نمانة انديمه و اكر است« :لِقوْمٍ يتفكَّرُون».

دورنماي زندسي دننا
در آيا گذشاته اشاار اي به ناپايداري زندگ دنيا شاد بند ،در اين آيه اين واقعيت عمن ماال جالب تمريح شد تا پرد هاي
غرور و غفًت را از مقابل ديد هاي غااًا و طغيان را كنار زند.
«مثل زندسي دننا همانند آبي اا که از آامان نازل کردهايمم إِنَّما مثلُ الْحناةِ الدَُّنْنا کماءٍ أنْزلْناهُ مِن السَّماءِ».
اين دانههاي رياتبتش بارا بر سرزمينهاي آماد م ريوند« ،و به وانله آن سناهان سوناسوني که بعضي قابل ااتفاده
براي انسانها و بعضي براي حنوانات اا

ميرويندم فاخْتل بِهِ نآاتُ الْأرْضِ مِمَّا يأکُلُ النَّاسُ و الْأنْعامُ».

اين گياها عًاو بر خاصايتهاي غذاي كه براي منجندا زند دارند سطح زمين را م پنشانند و آ را زينت م بتمند ،تا
آنجاا كاه «زمنن بهترين زيآمايي خود را در سرتو آن سنمدا کرده و تزينن ميشممودم حتَّي إِاا أخذتِ الْأرْضُ زُخْرُفها و
ازَّين ْ».
1ا سنر رجرا  ،آيه .7
2ا سنر واقعه ،آيه .64
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در اين هن ام شاكناهها ،شااخمارا را زينت داد و گلها م خندند ،دانههاي غذاي و مين ها كمكم خند را نما م دهند،
و صااحنه پرجنش ا را از ريا به تمام معن كًمه مجماام م كنند ،كه دلها را پر از اميد و شماامها را پر از شااادي و ساارور
م سااازند ،آ شنا كه «اهل زمنن مطمان ميشمموند که ميتوانند از مواهن اين سناهان بهره سنرند هم از منوهها و
هم از دانههاي حنات بَّششانم و ظنَّ أهْلُها أنَّهُمْ قادِرُون علنها».
«اما ناسهان فرمان ما فرا ميراممد (اممرماي اممَّ يا تگر

شممديد يا طوفان درهم کوبندهاي بر آنها مسممل

صممنداً کأنْ لمْ تغْن
ميسردد) و آنهما را چنان درو ميکننم که سويا هرسز نآودهاندم أتاها أمْرُنا لنلاً أوْ نهاراً فجعلْناها ح ِ
بِالْأمْ ِ».
در پايا آيه براي تأكيد بيماتر م ارمايد« :اين چننن آيات خود را براي افرادي که تفكر ميکنند تشريح ميکننمم
کذلِک نُفصَِّلُ الْآياتِ لِقوْمٍ يتفكَّرُون».
«فاختل به نآات الارض» ،اين تعبير بدا دليل اساات كه آب بارا از را ريمااه و دي ر را ها به درو گيا را م يابد و با
آ متًن م گردد.
به باور برخ منظنر اين اساات كه به وساايًه اين بارا گياها و ساابويجا و دانهها و مين هاي كه انمااا از آنها بهر ور
م گردد ،با انناع گياهان كه دامها م خنرند با هم متًن م شنند.
در مفهنم اين تمبيه ا كه از زندگ زودگذر و خوا پذير اين جها به آب و گيا شد است ا ديدگا ها متفاو است:
1اااا به باور برخ منظنر اين اسات كه زندگ زودگذر اين جها بماا هما آب بارا زندگ ساز و ريا بتش است كه
همه از آ بهر ور م گردند و جا تاز م گيرند ،امّا به زودي قط م شند.
2اا امّا به باور برخ دي ر منظنر از تمبيه زندگ به گل و گيا اين است كه بنستا هاي سرسبو و پرگل و لاله در يك لحظه
و در يك ن ا به گننهاي انماااا را جذب م كنند كه دل به تماشااااي آنها م ساااسارد ،امّا پس از آ طراو و خرّم به خوا
م گرايند.
3ااا به باور پار اي نيو منظنر نما داد رقيقت زندگ دنياست كه به يك زندگ با اين ويژگ ها و صفا و نمانهها تمبيه
شد است.
«حتَّي اِاا اخذتِ الْارْضُ زُخْرُفها وازَّين ْ» تا آن ا كه زمين با رويش گلها و گياها  ،بهترين زينر و زينت و برترين پيرايه
خند را در برگراته و در برابر تماشاگرب آراسته و زيبا جًن م كند.
«و ظنَّ اهْلُها انَّهُمْ قادِرُون علنها» و صاارو آ زمين و بنستا شنين م پندارد كه اينك تنا بهر وري از آ همه نعمت
و طراو و زيباي را دارد و م تناند دانه و محصنل و اراورد آ را برگيرد و از آ بهر ببرد.
«اتاها امْرُنا لنلاً اوْ نهاراً» درساات در اين شاارايط ،به ناگا شااو هن ام يا در روزي ،عذاب ما برآ ارود م آيد .به باور برخ
ارما ما براي نابندي آ ارا م رسد.
«فجعلْناها حصمنداً کانْ لَّمْ تغْن بِالْامْ ِ» و آنها را به گننه اي درويد و از ريمه بركند و به صنر گياه خمك در م
آوريم كه گني هرگو شنين شيوي نبند و آ بنساتا و آ سارزمين پرطراو و سارسبو و پنشيد از گل و گيا ديروز به آ
صنر نبند است.
صمملُ الْآياتِ لِقوْمٍ يتفكَّرُون» ما نماااانههاي قدر و يكتاي خند را براي مردم كه م انديماااند اينگننه به
«کذلِک نُف َِّ
روشن بيا م كنيم تا درس عبر گيرند.
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آموزهها و سنامها
1ا براي تربيت مردم از ماالهاي طبيعت استفاد كنيد.
2ا زندگان همون عمر سبو ها و گلها ،كنتا و زودگذر است.
3ا ماالها و آيا اله براي اهل تفكر بيا شد است.
4ا دنيا انما را م اريبد ،به طنري كه گما م كند تناناست.
«فاخْتل بِهِ نآاتُ الْأرْضِ مِمَّا يأکُلُ النَّاسُ و الْأنْعامُ»
«اين دانههاي حناتآَّش باران بر اممرزمننهاي آماده ميريزند و به واممنله آن سناهان سوناسون که بعضممي قابل
ااتفاده براي انسانها و بعضي براي حنوانات اا

ميرويند».

در جمًه «اختل به نآات الارض» بايد تنجه داشاات كه «اختًا » در اصاال آ شنا كه «راغو» در «مفردا » گفته :به
معن جم ميا دو شيو يا بيمااتر اساات ،خنا ماي باشااند يا جامد ،و «اختًا » اعم از «امتواج» اسااتم زيرا امتواج معمنلاف در
مايعا گفته م شاند .بنابراين معن جمًه شنين م شاند كه به وسيًه آب بارا  ،گياها از هر قمم به هم م آميوندم گياهان
كه به درد انما م خنرد يا منرد استفاد رينانا است.
جمًه انق اشااار عاامن به اين رقيقت نيو م كند كه خداوند از آب بارا كه يك ننع و يك رقيقت بيمااتر ندارد ،انناع و
اقمام گياهان را م روياند كه نيازمنديهاي متتًف انما ها و رينانا را با مناد غذاي گنناگن شا تأمين م كند.
«اتاها امرنا لنلا او نهارا فجعلناها حصندا کان لم تغن بالام » «لم تغنَ» از ماد «غنا» به معن اقامت كرد در مكان
اساات ،بنابراين جمًه «لم تغن بالام » يعن «ديروز در اين مكا نبند اساات» و اين كنايه از اين اساات كه شيوي به كً از
ميا برود آ شنا كه گني هرگو وجند نداشته!
صملُ الْآياتِ لِقوْمٍ يتفكَّرُون» ما آيا خند را براي مردم كه انديمه م كنند ،اينگننه متمايو م كنيم تا بدا
«کذلِک نُف َِّ
عبر و پند گيرند .و پس از بيا اين رقيقت كه دنيا با مرگ منقط و اان م شند ،شنانكه گيا موبنر به وسيًه آاا گنناگن
از بين م رود ،و به دنبالش نيو اين مطًو را گنشود ارمند كه نبايد بدا مغرور شد و انتظار نابندي و اناي آ را بايد داشت.
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سوره ابراهيم
آيه 22
السمماواتِ والْأرْض و أنْزل مِن السَّمآءِ مآءً فأخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزْقاً لكُمْ و اََّّر لكُمُ الْفُلْک لِتجْرِي
«اللهُ الَّذِي خلق َّ
فِي الْآحْرِ بِأمْرِهِ و اََّّر لكُمُ الْأنْهار»
«خداوند همان کسمي اا که آامانها و زمنن را آفريد؛ و از آامان آبي نازل کرد؛ و با آن منوهها [ي مَّتلف] را
براي روزي شما [از زمنن] بنرون آورد؛ و کشتيها را مسََّّر شما سردانند تا بر صفحه دريا به فرمان او حرک

کنند؛

و نهرها را [ننز] مسََّّر شما نمود».
کلمات آيه
اََّّر تمتير :رام كرد و مطي كرد .
فُلْک كمت  .آ  ،در مفرد و جم به كار م رود .با وصف آ  ،مراد روشن م شند.
نكتهها
اين آيه از سه زاويه به ممتًة آب اشار كرد است:
الف) آب بارا كه وسيًة آبياري گياها و ماية ريا آنها و سبو سالم سازي هنا و تغيير و تًطيف آ است.
ب) آب دريا كه تأمين كنندة زندگ رينانا درياي و بهترين و ارزا ترين مماير براي عبنر كمت ها و سرشممة ابر و بارا
است.
ج) آب نهرها كه وسيًة آب رسان به مناطق ب آب است.
خداوند در آية قبل به نماز و انفاق سااافارب كرد .در اين آيه م ارمايد :همه شيو را خدا به شاااما داد اسااات ،شرا در انفاق
سمت م كنيد؟!
ط كامل است ،نظير
«تمتير» هم به معناي بهر گيري از مناا است ،مال تمتير خنرشيد وما و هم به معناي سًطه و تم ًّ ِ
تمتير كمت ها ونهرها وتمًّط انما بر آنها.
سنامها
1اااا شناخت نعمتهاي خداوند ،بهترين را خداشناس است كه با اهم عمنم و عمق و ان يو و عباد همرا است« :خلق
السَّماواتِ ...اََّّر لكُمُ».
2ا در ميا همة نعمتهاي خداوند ،آب يك از مهمترين آنهاست« :مآءً م فِي الْآحْرِ م الْأنْهار».
3ا آارينش همت  ،براي انما است« :رِزْقاً لكُمْ م اََّّر لكُمُ».
4ا گرشه اسباب مادّي نقش دارند ،امّا تمام عنامل به ارما خداست« :بِامْرِهِ».
 5ا انما  ،بر طبيعت راكم است« :اََّّر لكُمُ».
در اين آيه و دو آيه بعد تنريد ربنبيت خداي تعال را اساتدلال م نمايد و آ را از را اختصاص تدبير عام منجندا در نظام
خًقت ،و ارستاد بارا از آسما و بيرو كرد روزيها از زمين و تمتير درياها و جريا كمت ها و نهرها ،به نتيجه م رساند.
پس ربنبيت اقط از آ خداي متعال اسات ،نه اندادي كه مماركا براي خدا قائل شاد اندم شن اقط اوست كه اين نظام دقيق
خًقت را آاريد و از آسما باران نازل ارمند تا از روييدن هاي زمين روزي پاكيو براي منجندا نبات و رينان اراهم گردد ،و
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كمات ها را در دريا روانه ساخته (يعن قانن شناوري اجمام در آب و مناد اوليه ساخت كمت و تدبير ش نن ساختن كمت
را به بمار الهام نمند) تا بمار از آنها در را مقاصدب استفاد نمايد و جنيها را روا ساخت تا ايما از آ براي مقاصد شرب و
شمتوشن و آبياري زمينهاي كماورزي و سيراب نمند رينانا استفاد نمايند.
«و أنْزل مِن السَّماءِ ماءم و نازل فرمود از آامان آب باران را ».اگر جمًه عقًا عالم بتناهند كه قطر اي آب بر هنا معًق
دارند ،نتنانند .رق تعال به ركمت بالغه ،آب را در ابر و ابر را در هنا معًق و باد را بر او ممااًط نمند تا ابر را براند و بر زمينهاي
كه خناهد ببارد تا سيراب شنند.
«فأخْرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزْقاً لكُمْم س

بنرون آورد خداي تعالي به امآن باران از منوهها براي روزي شما تا بدان

روزسار سذرانند ».و آ شااامل مطعنما و مًبنسااا باشااد ،و شقدر اايد در هر يك از مين ها مقرر كرد كه قماامت عمد
ريا انما منظم گردد.
«و ا مََّّر لكُمُ الْفُلْکم و رام سردانند به نفو شممما کشممتي را»« .لِتجْرِي فِي الْآحْرِ بِأمْرِهِم تا جريان يابد در دريا به
فرمان الهي»« .و امََّّر لكُمُ الْأنْهارم و مسمَّر سردانند براي شمما جويهاي آب را ».يعن آماد ساخت براي شما نهرها
مانند ارا و دجًه و سيحن و جيحن و غير آ را تا آب به اطراف منتمر و همه متًنقا سيراب شنند.
السمماوات و الأرض»« :سااماوا » عالم بالاساات كه تمام كرا جنيه در آنها اساات و هفت طبقه اساات.
«الله الَّذِي خلق َّ
خداوند م داند كه در هر يك از كرا شه شيوهاي خًق ارمند و بماا بعضا كرا هوارها برابر كر زمين است كه كر زمين
در جنو آنها بميار كنشك است و در كر زمين شه انداز از معاد و و جمادا و نباتا و رينانا خًق ارمند و از طائفه جن
كه طائفه انس در جنو آنها بمايار قًيل هماتند و در طائفه انس اشاكال متتًف و رن هاي متمتت است كه م تنا گفت دو
نفر در جمي جها ممابه يكدي ر نيمتند (جل التالق).
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سوره ابراهيم
آيه 25
س ت ْهوِي
ل أ ْفاِد ًة مِن النَّا ِ
أامكنْ ُ مِنْ اُرَِّيَّتِي بِوادٍ غنْرِ اِي زرْعٍ عِنْد بنْتِک الْمُحرَّمِ ربَّنا لِنُقِنمُوا الصَّلاة فاجْع ْ
«ربَّنا إِنَِّي ْ
إِلنْهِمْ وارْزُقْهُمْ مِن الثَّمراتِ لعلَّهُمْ يشْكُرُون»
«سروردسارا! من برخي از ارَّيه و فرزندان خود را در وادي بيکش و زرعي نزد بن الحرام تو مسكن دادم؛ سروردسارا!
تا نماز به سا دارند س

تو دلهايي از مردمان را به اوي آنها مايل سردان و به انواع ُمرات آنها را روزي ده؛ باشد که

شكر تو به جاي آرند».
آيا م ر در زما رضار ابراهيم شاهر بند؟ ابراهيم يك بار عرض م كند كه من ارزندم را در يك سرزمين ااقد آب و آبادي و
زراعت گذاشاتم ،كه اشاار به آغاز ورود به سرزمين مكه است و اقط بقاياي خانه در آ به شمم م خنرد و يك ممت كن هاي
خمك و ب آب و عًف ،و مكه تدريجاف شهر شد و قبيًه جرهم در آ ساكن و ابراهيم بارها به آنجا سفر كرد و شممه زموم پديد
آمد و برخ گنيند سارزمين مكه رت بعد از شهر شد غيرقابل زراعت است و نيازهاي خند را بايد از بيرو را كندم شن در
ميا يك ممت كن هاي خمك بميار كم آب واق شد است.
در الميوا م گنيد :منظنر از ذريه ،اساماعيل و ارزندا او م باشاد و مقصاند از «غير ذي زرع» غير ذي موروع است و اين
تعبير تأكيد را م رسااند و در نداشتن روييدن مبالغه م نمايدم شن جمًه مذكنر به طنري كه گفتهاند عًاو بر دلالت بر نبند
زراعت ،اين معنا را م رسااند كه «زمين غير ذيزرع» اصاًاف شايمت زراعت نداردم ماًاف شنر زار يا ري وار است و آ منادي كه
روييدن ها در روييد نياز دارند را ندارد ،به خًاف آ تعبير دي ر كه اقط نبند زرع را م رساند.
در تفماير راهنما م گنيد :محل سكننت ذرية ابراهيم (ع) در مكه نوديك خانه خدا غير قابل كمت و زرع بند و اسكا آنا
براي اقامه نماز و عباد بند و رضار ابراهيم (ع) از خداوند بهبند وعاعيت معيمت و برخنرداري از انناع نعمتها و محصنلا
براي ارزندانش و سااكنا مكه را خناساتار شاد و از خداوند تنايق يااتن مردم و ذريهاب براي شكر نعمتهاي اله را خناستار
گرديد و از طرا شكر و سساس خداوند ،هدف و مقصد نعمتها و منهبتهاي اله است.
نكتهها
وقت خداوند در زما پيري ابراهيم ،اسااماعيل را به او عطا كرد ،او را ارما داد كه اين كندك و مادرب را در مكّه اسااكا دهد.
ابراهيم ارما اله را اطاعت نمند و سسس براي آنا دعا كرد.
در روايا م خنانيم كه امام باقر (ع) ارمند :ما اهل بيت رسااانل الًه (ص) ،بقية ذرّيّه ابراهيم هماااتيم كه دلهاي مردم به
سني ما گرايش دارد ،سسس اين آيه را تًاو ارمند« :ربَّنا اني ااكن  ...و اجعل افادة من الناس».
كعبه در منطقهاي ب آب و عًف قرار گراته تا مردم به واساطة آ آزمايش شانندم شنانكه رضر عً (ع) در خطبة قاصعه
شنين بيا ارمند« :اسر کعآه در جاي خوش آب و هوايي بود مردم براي خدا به زيارت آن نميرفتند».
دعاي انبيا ممتجاب است« :و ارزقهم من الثمرات»« ،حرماً آمناً يجآي النه ُمرات کل شيء»م ررم امن كه همه گننه
رمرا در آ اراهم م شند .امام باقر (ع) ارمند :هر منوهاي که در شرق و غرب عالم هس در مكَّه ياف ميشود.
سنامها
1ا انتتاب ممكن انبيا بر اساس نماز و عباد بند« :ااكن لنقنموا الصلوة».
2اااا دينداري ،گاه با آوارگ  ،هجر  ،دوري از خانناد و محروميت از امكانا رااه همرا اسات« :ااكن من اريَّتي
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بوادٍ غنر زرع».
3ا كعبه و اطراف آ در زما رضر ابراهيم نيو محترم و داراي محدوديت و ممننعيت بند است« :بنتک المحرَّم».
4ا محنر و مقصد رركت ابراهيم نماز است« :ربَّنا لنقنموا الصلوة».
5ا اهل نماز ،بايد محبنب باشد« :لنقنموالصلوة فاجعل افادة من الناس».
6ا نماز در اديا قبل نيو بند است« :لنقنموا الصلوة».
7ا محبنبيّت و گرايش دلها به دست خداست« :فاجعل افادة.»...
8ا همة مردم لياقت دوست داشتن اولياي خدا را ندارند« :من الناس».
9ا مردا خدا ،دنيا را براي هدا عال م خناهند« :من الثمرات لعلَّهم يشكرون».
دعاي ابراهنم (ع) بعد از بناي کعآه و ااخته و آباد شدن مكه بوده اا
اين جمًه ،يعن جمًه «ربنا اني اامكن » تا كًمه «المحرم» كه يك اقر از دعاي ابراهيم (ع) اسات ،خند شاهد بر اين است
كه آ جناب اين دعا را بعد از ساختن كعبه و ساخته شد شهر مكه و آبادي آ كرد است ،همونا كه آيه «الحمد لله الذي
وهن لي علي الكآر اامعنل و ااحق» نيو شاهد بر اين معنا است.
بناابراين ،دي ر جااي اين اشاااكال باق نم ماند كه شطنر ابراهيم (ع) در روز ورودب به وادي غير ذيزرع آنجا را خانه خدا
ناميد با اينكه آ روز كعبه را بنا ننهاد بند تا شه رساد به اينكه در پاستش گفته شند كه به عًم غيو م دانمت كه به زودي
مأمنر ساااختن بيت الًه الحرام م شااند ،يا گفته شااند كه وي م دانماات كه در قرو گذشااته در اين وادي خانه خدا بند  ،و
طنايف از مردم آ را خراب كردند ،يا خداوند در واقعه طناا آ را به آسما برد.
تاز به ارعا كه با اين جنابها اشاكال مذكنر را شاند نم دانيم صاربا اين جنابها اشكال در جمًه «رب اجعل هذا
الآلد آمنا» ،و در جمًه «وهن لي علي الكآر ااممعنل و ااحق» ،را ش ننه را م كنند؟ شن ظاهر جمًه اول اين اسات
كه اين دعا را وقت نمند كه مكه به صانر بًد و شاهر در آمد بند است .همونا كه ظاهر جمًه دوم اين است كه اين دعا
را وقت نمند كه هم اسماعيل را داشته و هم اسحاق را.
و اينكه گفته اسات« :ربنا لنقنموا الصملوة» غرض خند را از اساكا اساماعيل و مادرب بيا م دارد كه به انضمام جمًه
قبً اب« :بوادٍ غنر اي زرع» ،و جمًاهاي كاه دنبال آ آورد و گفت« :فاجعل افادة من الناس تهوي النهم و ارزقهم من
الثمرات» اين معنا را اااد م كند كه اگر در ميا نقا متتًف زمين نقطهاي غير قابل كمت و خال از امتعه زندگ اااا يعن
آب گنارا و روييدن هاي سبو و خرم و درختا زيبا و هناي معتدل و خال از مردم اااا را اختيار كرد ،براي اين بند كه ذريهاب
در عباد خدا خال باشند و امنر دنيني دلهايشا را ممغنل نمازد.
«فاجعل افادة من الناس تهوي النهم »...كًمه «هني» ااا به عم ها ااا به معناي سقن است ،و آيه «تهوي النهم» به
معناي اين اسات كه دلهاي مردم متمايل به ساني ذريه او شند به طنري كه وطنهاي خند را رها نمند بيايند و پيرامن آنها
منول گوينند ،يا رداقل به زيار خانه بيايند ،و قهراف با ايمااا هم انس ب يرند« .و ارزقهم من الثمرات» به اينكه مين هاي هر
نقطه از زمين را به وسيًه تجار بدانجا رمل كنند ،و مردم آنجا از آ بهر مند شنند «لعلهم يشكرون».
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سوره حجر
آيه 22
«و أرْالْنا ٱلرَِّيا لوقِح فأنزلْنا مِن ٱلسَّمآءِ مآءً فأاْقنْنكُمُوهُ و مآ أنتُمْ لهُ بَِّازِنِنن»
«ما بادها را براي بارور اماختن [ابرها و سناهان] فرامتاديم؛ و از آاممان آبي نازل کرديم و شممما را با آن انراب
ااختنم؛ در حالي که شما توانايي حفظ و نگهداري آن را نداشتند».
بنان ايده
قر ها بمار اطًاع از كيفيت دقيق نوول بارا از ابرها نداشاات ،ول در ساالهاي اخير پس از پيماراتهاي كه در عًم ايويك
صانر گرات و در نتيجه رشته هاي دانم اه جديدي از قبيل هناشناس تأسيس ياات ،به تًقيح ابرها پ بردند و رت بحث
از بارا مصااننع شااد و در اينجا متنجه شاادند كه بادها نقش عجيب در زايا شااد ابرها دارندم يعن از طرا باعث تمااكيل
1
قطرا بارا و دانههاي برف م شنند و از طرف دي ر در باردار شد ابرها به الكتريمته و تتًيه اين بار نقش دارند.
خداوند در آيه  22سانر رجر به گننهاي عام م ارمايد كه بادها را براي بارور سااختن ارساتاد است .طبرس «لقاح» را به
معناي آبماتن ابرها دانماته اسات .وي در مجم البيا در تفماير آيه شاريفه م ننيمد« :بادها را لقا کننده فراتاديم»م
2

يعن وسيًه لقاح وآبمتن ابرها به بارا م شنند .پس از آسما آب نازل كرديم ،يعن بارا ارستاديم.
همين معنا را مهندس بازرگا پذيراته و در تفمااير عًم اين آيه شنين م ننيمااد« :آيه دلالت بر لقاح ابرها و بارور شااد
آنهاسات كه در نتيجه آ لقاح ،بارا م بارد» .امّا بايد دانمات تأمين دو شر  :وجند بتار آب در هنا و اشباع شد و تقطير آ
در رسايد هناي جنّ به رالت اشاباع ،براي تماكيل ابر و ريوب بارا كاا نيمات ،يك عمل يا شار سانم نيو عرور دارد:
«بارور شد » يا عمل لقاح.
بتار آب ممكن اسات با وجند رسيد به رالت اشباع تقطير نمند و وقت تقطير شد ،دانه ها آنقدر ريو و معًق در هنا بمانند
كه سقن نكنند و بارا نبارد ،م ر آنكه با ذرا نامري نمك كه به وسيًه باد از روي درياها آورد شد است ،نطفه هاي جذب و
آماس كنند اي تمااكيل شااند .يا مهمتر از آ  ،رطنبت هنا به دور دانه هاي متبًنر برف كه در ارتفاعا بالاتر منعقد شااد و به
وساايًه باد پنشاايد م شااند ،جم گردد و بالاخر قطرا ريو اوليه بارا بر ارر اختًا و تًاطم و تصااادم بادها به هم بسينندد تا
راته راته درشت شد و به واسطة وز نمبتاف زياد خند از خًال تند هاي ابر ساقط گردد.
تتًيه برق مابين تند هاي متتًف ابر كه بر ارر اصاطكاك با عنارض زمين و اجمام معًق در باد داراي الكتريمته هاي متالف
م شانند و اين تتًيه تنأم با روشاناي و غرب شاديد ،يننيو شاد هنا و تمكيل اُز است ،كمك اراوا به پينستن و درست
شاد و پتتن قطرا م نمايد .خًاصاه آنكه تماكيل و تقنيت ابر و متصنصاف نوول بارا يا برف بدو عمل لقاح كه با دخالت و
3
تحريك باد صنر م گيرد ،عمً نم شند.
مطالو بالا ديدگا بازرگا در منرد لقاح ابرها از نقطه نظر عًم ترمنديناميك بند.
اما از ديدگا هناشاناسا نيو در منرد تمكيل ابرها و بارندگ و نقش باروركنندگ بادها م تنا شنين گفت :بر روي سطح
اقياننسها و درياها به سابو برخنرد جريا هاي آب ،ربابهاي تمكيل م شند .هن ام كه اين ربابها م تركند ،هوارا ذر
با قطري معادل يك صدم ميً متر به هنا پرتاب م شنند .اين ذرا كه آيروسل ناميد م شنند ،با گرد و غبار آورد شد تنسط
بادها تركيو و به لايههاي بالاتر جن برد م شااانند .اين ذرا كه تنساااط باد به ارتفاعا بالا برد شاااد اند ،با بتار آب تركيو
1ا باد و باران در قرآن ،مهندس مهدي بازرگا  ،ص .59
2ا طبرس  ،مجمع البيان ،ج  ،3ص .334
3ا بازرگا  ،ص  59و .126
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م گردند .بتار آب در اطراف اين ذرا متراكم م شند و به قطر هاي كنشك آب تبديل م گردد .اين قطر هاي كنشك آب در
كنار هم تمكيل ابر م دهند و به صنر بارا ارود م آيند .به اين ترتيو ،باد ذرا بتار آب را در هنا بارور كرد و در نهايت به
شااكل گيري ابرها كمك م كند .اگر باد شنين خاصاايت نداشاات ،ذرا كنشك آب در ارتفاعا بالا شااكل نم گراتند و بارا
ايجاد نم شد.
بنابراين ،آيه شاريفه در زمان كه بمار شندا آگاه از بحثهاي عًم مربن به ابر و باد نداشت ،به لقاح ابرها اشارة صريح
ارمند كه نمايان ر اعجاز عًم قرآ است.
در اين آيه به دنبال ساتن از بادهاي بارور كنند  ،ساتن از بارا و نوول آب شاد است ،در نتيجه م تنا گفت اين آيه شريفه
اشار ممتقيم به لقاح ابرها تنسط باد دارد .مطًب كه از يااتههاي عًنم امروزين است.
بر اساااس دانمااتههاي عًم جديد دربار نقش باد در رمل ذرا گرد و غبار و متراكم ساااختن بتارآب منجند در هنا در
اطراف اين ذرا و تماكيل قطر و شاكل گيري ابرهاي بارا زا ،شايد بتنا مقصند آيه را بيا نقش باد در باروركنندگ ابرها و
بارندگ دانمت.
با تنجه به آنوه گفته شااد و نظر به اين كه در صاادر اسااًام اطًاع از اين رقايق عًم نداشااتند ،پس ،اعجاز عًم اين آيه
شريفه م تناند قابل طرح و اربا باشد .اما براي اظهار نظر دقيقتر عًم دربار اعجاز اين آيه شريفه بايد به سؤالا مطرح شد
1
در دو رنز قرآن و عًم نيو پاسخ گفت.
لقا ابرها و سناهان
2

برخ از ننيمندگا  ،آيه  22سنر رجر را ناظر به تًقيح در عالم نباتا (گياها ) و دنياي ابرها دانمتهاند.
يك دي ر از ننيمااندگا با طرح دو آيه منرد بحث (رجر  22ااااا روم  )47آنها را اشااار به «بادهاي نر» كه ابرها را رركت
م دهند و در سرزمينهاي دي ر م برند و به بارا تبديل م شند ،م داند.
و سسس در زير آيا انق نقش بادها در گرد اامان گلها و كماورزي را مطرح م كند و آ را يك از پيم ني هاي عًم
3
قرآ م داند.
برراي
1ا كًمه «لواقح» در آيه «و ارالنا الريا لواقح» 4م تناند به شهار معنا تصنر شند:
الف) بادها را زايا و آبمتن (رامل ابر) ارستاديمم
ب) بادها را زايا و آبمتن (گرد گياها ) ارستاديمم
ج) بادها را زايا كنند و آبمتن كنند (ابرها) ارستاديمم
د) بادها را زايا كنند و آبمتن كنند (گياها ) ارستاديم.
از آنجا كه «لواقح» در آيه به صانر مطًق آمد و ممت

نمد كه لازم يا متعدي است و در صنر متعدي بند  ،متعًق

آ ابرهاا ياا گيااهاا اسااات ،پس نم تنانيم هيچكدام از شهار ارتمال را از آيه نف كنيم ،و تفري و نتيجهگيري نوول بارا از
آسما به دنبال ارستاد ابرها م تناند قرينه باشد كه مراد آيه ارتمال «الف يا ج» است( .رامل ابر بند يا زايا كرد ابرها)
ول از طرف دي ر م تنا گفات كاه صااادر آياه يك مطًو كً را م گنيد «لقاح بادها» ،اعم از لقاح ابرها يا گياها  ،و در
 1ا تفسير موضوعی قرآن ويژه جوانان ،ج  ،2ص .191
2ا گندرز نجف  ،مطالب شگفت انگيز قرآن ،ص .62
3ا ر.ك :مصطف زمان  ،پيشگويیهای علمی قرآن ،ص  91ا .93
4ا سنر رجر ،آيه .22
26

دنباله آيه يك از نتايج اين لقاح را تذكر م دهد ،يا مصداق اكبر آيه را تذكر م دهد ،يا مصداق از آيه را متذكر م شند كه بمر
از آ اطًاع نداشته و اعجاز قرآ را اربا م كند.
2ا «لقاح» در آيه منرد بحث م تناند شيوي اراتر از لقاح ابرها و گياها باشد و لقاح ابرها و گياها دو مصداق براي لقاح باد
است و ممكن است در آيند با پيمرات عًم بمر تأريرا ابرها در منارد دي ري نيو اربا شند.
3ااا اشار عًم قرآ به لقاح ابرها در آيه  22سنر رجر م تناند ننع اعجاز عًم قرآ به شمار آيدم شرا كه اين مطًو تا
ساالهاي اخير براي بمار روشان نمد بند ،امّا اشار قرآ به لقاح گياها هر شند كه مطًو ش فتآوري است ،امّا اعجاز عًم
قرآ به شمار نم آيد ،شرا كه انما ها رت قبل از اسًام به صنر اجمال از تأرير گرد اامان برخ گياها اطًاع داشتند.
نكات آيه
1اااا خداوند ،ارستند بادها براي باروري ابرهاست« :و أرالنا الريا لواقح» .برداشت انق ،مبتن بر اين ارتمال است كه
بارورسازي بادها ،به قرينه جمًه «فأنزلنا من السَّماء مآءً» ،بارور كرد ابرها براي نوول بارا باشد.
2اااا بادها ،وسيًه جابهجا كرد گرد هاي نر ،براي بارور ساختن گياها و درختا است« :و أرالنا الريا لواقح» .برداشت
انق ،بنابراين ارتمال اساات كه مراد از «الريا لواقح» (بادهاي باروركنند ) بادهاي اساات كه مناد بارداركنند را از گياها نر،
به گياها ماد منتقل م كنند.
3ا درختا و گياها محصنل دهند  ،مممنل قانن زوجيت همتند و نر و ماد دارند« :و أرالنا الريا لواقح».
4ا خداوند ،ارو ارستند بارا از آسما است« :فأنزلنا من السَّماء مآءً».
سماء
5ا بادها ،داراي نقم تعيين كنند در پديد آمد و نوول بارا از ابرها همتند« :و أرالنا الريا لواقح فأنزلنا من ال َّ
مآءً» «اا» در «اأنولنا» عاطفه و براي ترتيو است و اين م تناند مفيد معناي ياد شد باشد.
 6ا عاملهاي طبيع  ،مجراي اراد و ااعال خداوندند« :و أرالنا الريا لواقح فأنزلنا من السَّمآء مآءً».
7ا عمل عنامل طبيع  ،تحت اراد و قدر خداوند است« :و أرالنا الريا لواقح فأنزلنا من السَّماء مآءً».
 8ا خداوند ،آب بارا را وسيًه سيراب انما ها قرار داد« :فأنزلنا من السَّماء مآءً فأاقنناکموه».
9ا نوول بارا  ،تحت تدبير خداوند و به ميوا ممت

و انداز معين است« :و إن من شيءٍ إل َّا عندنا خزاكنه و ما ننزَّله إل َّا

بقدرٍ معلوم ...فأنزلنا من السَّماء مآءً».
السممآء مآءً
11اااا آب بارا  ،از وسااايل معيماات خدادادي براي انمااا هاساات« :و جعلنا لكم فنها معايش ...فأنزلنا من َّ
فأاقنناکموه».
11اااا منب اصاً آبها ،آسما (ابرها) است« :فأنزلنا من السَّماء مآءً فأاقنناکموه» .از اينكه خداوند ،در مقام امتنا به
بندگا م ارمايد« :ما از آساما آب ارساتاديم و با آ شما را سيراب كرديم» اااا با اينكه در زمين هم آب براي سيراب كرد
همت ا ركايت از آ دارد كه مناب زمين آبها هم ،از آسما است.
الس مماء مآءً
12ااااا آب بارا  ،بهترين و مناسااوترين آبها براي ننشاايد و ساايراب شااد انمااا اساات« :فأنزلنا من َّ
فأاقنناکموه» .از اينكه خداوند ،براي سيراب شد انما از ميا انناع آبها ،تنها آب بارا را به عننا وسيًه ننشيدن معرا
كرد ،م تناند بيان ر رقيقت انق باشد.
13اااا به رركت درآورد بادها براي تًقيح ابرها ،نوول بارا و سايراب كرد انماا ها به وسايًه آ  ،از آيا اله است« :و
أرالنا الريا لواقح فأنزلنا من السَّمآء مآءً فأاقنناکموه».
14ا بمر ،هيچ گا قادر به خوينه كرد آب در آسما (ابرها) نيمت« :و ما أنتم له بَّازننن».
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معناي اخنره اازي آبها چنس ؟
كًمه «لناقح» جم «لاقحه» از ماد «لَقْح» به اتحه لام و سااكن قاف اساات .لقح به معناي باردار كرد اسااتم «لقح النََّّلة»،
يعن گرد خرماي نر را به خرماي ماد پاشاايد و آ را باردار كرد 1.واقح بادهاي همااتند كه ابرها را تًقيح م كنند تا رامل آب
2
گردند .تًقيح رينا  ،باردار كرد او است.
امروز در مبارث گيا شناس اربا شد است كه ممتًه نر و مادگ در تمام گياها وجند دارد و بادها در وزب خند ذرات
از گردة گل گيا نر را به گيا ماد منتقل م كنند و آ را بارور م سااازند .قرآ كريم در آيه منرد بحث از همين رقيقت پرد
برم دارد و م ارمايد :ما بادها را براي كار تًقيح ارساتاديم .جمًة «فأنْزلْنا مِن السَّمآءِ مآءً فأاْقنناکُمُوهُ» اشار به بارا است
3

كه از ابرها ارو م ريود.
جريا هنا و تغييرا مهم كه در جنّ اتفاق م ااتد ،باعث پيدا شاد بادهاي م شند كه ابرها را به رركت در م آورند و بارور
م سااازند .هما گننه كه در عالم گيا و رينا از مًاقا دو جنس نر و ماد و تًقيح آنا  ،زايش به وجند م آيد ،در جنّ زمين هم
از به هم رساايد ابرهاي كه بارهاي مابت يا منف دارند ،ابرهاي بارا زا به وجند م آيد و بارا م بارد و اين تًقيح به وساايًه باد
انجام م شاند .در اين آيه به نقش باد در تًقيح ابرها اشاار شاد است ،نظير« :اللَّهُ الَّذِي يرْاِلُ الرَِّيا فتُثِنرُ احاباً فنآْسُطُهُ
السمماءِ کنف يشمماءُ و يجْعلُهُ کِسمفاً فتري الْودْق يَّْرُجُ مِنْ خِلالِهِ»م 4خدا اساات آ كه بادها را م ارسااتد كه ابر را بر
فِي َّ
م ان يوانند ،پس آ را در آساما آ گننه كه بتناهد م گمتراند و پار پار اب م كند ،پس بارا را بين كه از خًال آ بيرو
م آيد.
در آيه منرد بحث پس از ذكر ش نن نوول بارا  ،اعاااه م كند كه ما شاما را به وسايًه آ سيراب م كنيم و شما ذخير
كنند آ نيماتيد .اشار به اينكه خداوند عمن سيراب كرد بندگا و زراعت ها و شهارپايا آنا  ،مقداري از آب را هم ذخير
م كند و آب در دل زمين ارو م رود و ساسس به صنر شممهها ظاهر م شند و رودها به وجند م آيند و بمر در مناقع هم
كه بارا نم بارد از آ استفاد م كند و يك از نعمتهاي بورگ خداوند ،ذخير سازي آب در زمين است.
رال ممكن است كه پرسم مطرح شند مبن بر اينكه ش ننه خدا بيا داشته كه شما نم تنانيد ذخير سازي كنيد ،با آنكه
امروز بمر با ساخت سدهاي عظيم ،آب را ذخير سازي م كند؟!
در پاساخ م تنا گفت كه سادساازي در مقياسهاي كنشكتر از قبل از اساًام هم وجند داشته و مطمتناف آيه انق ،ناظر به
امكا نداشاتن سدسازي نيمت ،اما بديه است ظرايت متاز و سدهاي ننين ساخت بمر نيو در مقابل اقياننسهاي كه منب
عظيم ذخير آب هماتند بميار ناشيو به شمار آمد و م تنا گفت كه انما هيچگا به تناناي ذخير سازي اين رجم سن ين
از آب دست نتناهد ياات.
البته برخ گفتهاند جمًه« :ما أنْتُمْ لهُ بَِّازِنِنن» (شاما تناناي رفآ و ذخير كرد اين آبها را نداريد) ممكن است اشار
به ذخير كرد آب بارا قبل از نوولش باشاادم يعن شااما نم تنانيد آب را در اين ابرها كه مناب اصااً بارانند ذخير سااازي
5
كنيد.

1ا قرش  ،سيد عً اكبر ،قاموس قرآن ،ج  ،6ص .199
2ا طبرس  ،اضل بن رمن ،مجمع البيان فی تفسير القرآن ،تحقيق ،بًاغ  ،محمد جناد ،ج  ،6ص .513
3ا ر.ك :طباطباي  ،سيد محمد رمين ،الميزان فی تفسير القرآن ،ج  ،12ص .146
4ا سنر روم ،آيه .48
5ا ر.ك :مكارم شيرازي ،ناصر ،تفسير نمونه ،ج  ،11ص .62
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سوره کهف
آيه 22ـ12
«واوْرِبْ لهُمْ مثلاً رجُلنْنِ جعلْنا لِأحدِهِما جنَّتنْنِ مِنْ أعْنابٍ و حففْناهُما بِنَّْلٍ و جعلْنا بنْنهُما زرْعاً کِلْتا الْجنَّتنْنِ آت ْ
أکُلها و لمْ تظْلِمْ مِنْهُ شنْااً و فجَّرْنا خِلالهُما نهراً و کان لهُ ُمرٌ فقال لِصاحِآِهِ و هُو يُحاوِرُهُ أنا أکْثرُ مِنْک مالاً و أعزَُّ نفراً و
دخل جنَّتهُ و هُو ظالِمٌ لِنفْسِهِ قال ما أظُنَُّ أنْ تآِند هذِهِ أبداً و ما أظُنَُّ السَّاعة قاكِمةً و لاِنْ رُدِدْتُ إِلي ربَِّي لأجِدنَّ خنْراً
مِنْها مُنْقلآاً قال لهُ صاحِآُهُ و هُو يُحاوِرُهُ أکفرْت بِالَّذِي خلقک مِنْ تُرابٍ ُُمَّ مِنْ نُطْفةٍ ُُمَّ اوَّا

رجُلاً لكِنَّا هُو اللهُ ربَّي و

لا أشْرِ ُ بِربَّي أحداً و لوْلا إِاْ دخلْ جنَّتک قُلْ ما شاء اللهُ لا قُوَّة إِلاَّ بِاللهِ إِنْ ترنِ أنا أقلَّ مِنْک مالاً و ولداً فعسي ربَّي
أنْ يُؤْتِنن خنْراً مِنْ جنَّتِک و يُرْاِل علنْها حُسْآاناً مِن السَّماءِ فتُصْآِح صعِنداً زلقاً أوْ يُصْآِح ماؤُها غوْراً فلنْ تسْتطِنو لهُ
أصمآح يُقلَِّنُ کفَّنْهِ علي ما أنْفق فِنها و هِي خاوِيةٌ علي عُرُوشِها و يقُولُ يا لنْتنِي لمْ أشْرِ ْ بِربَّي
طلآاً و أحِن بِثمرِهِ ف ْ
أحداً و لمْ تكُنْ لهُ فِاةٌ ينْصُرُونهُ مِنْ دُونِ اللهِ و ما کان مُنْتصِراً»
«[اي سنمامآر!] براي آنمان مثالي بزن آن دو مرد که براي يكي از آنها دو باغ از انواع انگورها قرار داديم؛ و سرداسرد
آن دو [باغ] را با درختان نَّل سوشممانديم؛ و در منانشممان زراع

سر برکتي قرارداديم .هر دو باغ منوه آورده بود

[منوههماي فراوان] و چنزي فروسذار نكرده بود؛ و منان آن دو نهر بزرسي جاري امماخته بوديم .صمماحن اين باغ
درآمد فراواني داش ؛ به همنن جه

به دواتش م در حالي که با او سفتگو ميکرد م چننن سف

من از نظر ُروت

از تو برتر و از نظر نفرات ننرومندترم .و در حالي که نسآ به خود اتمكار بود در باغ خويش سام نهاد و سف

من

سمان نميکنم هرسز اين باغ نابود شمود! و باور نميکنم قنام برسا سردد! و اسر به اموي سروردسارم بازسردانده شوم
[و قنامتي در کار باشد] جايگاهي بهتر از اينجا خواهم ياف  .دوا [با ايمان] وي م در حالي که با او سفتگو ميکرد
ممم سف

آيا به خدايي که تو را از خا

و اپ

از نطفه آفريد و س

ولي من کسمي هسمتم که الله سروردسار من اام ؛ و هنس ک

از آن تو را مرد کاملي قرار داد کافر شدي؟!

را شريک سروردسارم قرارنميدهم! چرا هنگامي که

وارد باغ شمدي نگفتي اين نعمتي اام که خدا خوااته اا ؟! قوَّت [و ننرويي] جز از ناحنه خدا ننس ! و اسر
ميبنني من از نظر مال و فرزند از تو کمترم [مطلن مهمَّي ننسمم ] شممايد سروردسارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و
مجازات حسماب شدهاي از آامان بر باغ تو فرو فراتد به سونهاي که آن را به زمنن بيسناه لغزندهاي مآدَّل کند! و
يا آب آن در اعماق زمنن فرو رود آن سونه که هرسز نتواني آن را به دا آوري! [به هر حال عذاب الهي فرا راند]
و تمام منوههاي آن نابود شمد؛ و او به خاطر هزينههايي که در آن صرف کرده بود سنواته دا هاي خود را به هم
ميمالند م در حالي که تمام باغ بر داربس هايش فرو ريَّته بود م و ميسف

کاش کسي را همتاي سروردسارم قرار

نمداده بودم .و سروهي نداشمم که او را در برابر [عذاب] خداوند ياري دهند؛ و از خودش [ننز] نميتوانسمم

ياري

سنرد».
بنان آيات
اين آيا متضامن دو مَاَل است كه رقيقت مًكيت آدم را نمبت به آنوه در زندگ دنيا از امنال و اولاد اااا كه زخارف زندگ
اند و زينتهاي اريو دهند و سااري الووالاند و آدم را از ياد پروردگارب غاال و ممااغنل م سااازند ،و او را تا ردي مجذوب
خند م سازند كه به جاي خدا به آنها ركن و اعتماد م كند و به خيالش م قبنلاند كه راست مالك آنها است ا بيا م كند ،و
م اهماند كه اين اكر جو وهم و خيال شيو دي ري نيماتم به شاهاد اينكه وقت بًاي از ناريه خداي سبحا آمد همه را به
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باد انا گراته براي انما شيوي جو خاطر اي كه بعد از بيداري از عالم رؤيا به ياد م ماند ،و جو آرزوهاي كاذب باق نم گذارد.
پس برگماات اين آيا به تنعاايح هما رقيقت اساات كه خداي ساابحا در آيه «انا جعلنا ما علي الارض زينة لها...
صعنداً جرزاً» بدا اشار م كند.
مثلي براي بنان حال دننا طلآان
«و اوممرب لهم مثلاً رجلنن جعلنا لاحدهما جنتنن من اعناب »...يعن براي اين مردم كه ارو راته در زينت ريا دنيا
شاد اند ،و از ذكر خدا روي گردا گماتهاند ،ماً بو تا برايشا روشن گردد كه دل جو به سراي خال از رقيقت نداد اند ،و
آنوه كه بدا اريفته شد اند خيال بيش نيمت و واقعيت ندارد.
بعضا از مفمرين گفتهاند :مطًب كه اين مال متضمن است تنها يك مال است كه ممكن است صرف ارض باشد ،و دلالت
ندارد بر اينكه مال موبنر يك واقعيت خارج بند است .ول دي را گفتهاند كه مال مذكنر يك قضيه واقع است كه در خارج
اتفاق ااتاد  ،شن اصاانلاف هر ماً بايد واقعيت خارج داشااته باشااد .در خصاانص اين مال قصااههاي متتًف روايت شاد كه
متأسافانه به هيچ يك نم تنا اعتماد نمند ،آنوه كه تدبر در ساياق قصاه به دست م دهد اين است كه دو با بند و منحصر فا
درختا آ دو ان نر و خرما بند  ،در بين آ دو ،زراعت بند و شناهد دي ر دلالت م كند كه قضيه ،قضيه خارج بند نه صرف
ارض.
و اينكه ارمند« :جنتنن من اعناب»م يعن از درخت منم شن بماايار م شااند كه مين را بر درختش اطًاق م كنند ،ماًاف
م گنيند من يك با زردآلن دارم ،و مقصند درخت زردآلن است.
و اينكاه ارمند« :و حففناهما بنَّل»م يعن ماا درختهاي خرما را دور آ با قرار داديم .و اينكه ارمند« :و جعلنا بننهما
زرعاً»م يعن ما ميا دو با را زراعت قرار داديم ،و به وسيًه اين زمينهاي زراعت دو با مذكنر به هم وصل و با يك نظام ادار
م شدند ،و مجمنع اين دو با و زمينهايش هم مين صاربش را تأمين م كرد و هم آذوقهاب را.
«کلتا الجنتنن ات اکلها »...كًمه «اُكُل» ااا به عم دو ررف اول ااا به معناي مأكنل است ،و مراد از آورد مأكنل آ  ،به
رمر نمااند درختا آ دو ،يعن ان نر و خرما ،اسات« .و لم تظلم منه شنااً»« ،ظًُْم» در اينجا به معناي نق

است .و عمير

«منه» به «اكل» برم گرددم يعن از خنردن آ شيوي كم ننهاد« .و فجرنا خلالهما نهراً»م يعن وسااط آ دو با نهري از آب
كنديم كه به وسايًه آ نهر با ها آبياري م شادند ،و از نوديكترين را  ،ارتياجشاا به آب برآورد م شد و راجت نبند كه از
را دور آب بياورند.
«و کان له ُمر» بعضا گفتهاند :منظنر اين اساات كه آ مرد عًاو بر داشااتن اين دو با  ،رمر زيادي نيو داشاات .و ليكن از
همه اين شند معنا ،معناي اول منجه تر اسات ،و از آ گذشاته معناي دوم هم ممكن همت كه مراد از «آورد دو بهمت ،مين
خند را بدو اينكه ظًم كند» ،اين باشاد كه درختا به ردي از رشد و نمن رسيد بندند كه دي ر اوا مين آورد شا شد بند
و به اصاطًاح به بار نماماته بند .نيو ممكن است مقصند از جمًه «و کان له ُمر» اين باشد كه نه تنها درختا به رد مين دار
شد رسيد بندند ،بًكه نظير تابمتا بالفعل هم مين بر درختا وجند داشت .اين وجه وجه روبهرا و ب دردسري است.
فَّر فروشي و تكآر ُروتمند غافل در برابر رفنق مؤمن خود
«فقال لصاحآه و هو يحاوره انا اکثر منک مالاً و اعز نفراً»
«محاورة» به معناي متاطبه و رو در روي يكدي ر گفت و شانند كرد اسات .و كًمه «نفر» به معناي اشتاص است كه به
ننع مًازم با كما باشند ،و اگر نفرشا ناميد اند ،شن اگر آ شت
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كنچ كند اينها نيو م كنند ،شن كًمه «نفر» به معناي

كنچ كرد اسات و به همين جهت بعض از مفمرين كًمه مذكنر را در آيه به معناي خِدَم و اولاد گراتهاند و بعض دي ر به قنم
و عمااير معنا كرد اند .ول معناي اول با مطًب كه خداي تعال از رايق صااارو با ركايت م كند كه گفت« :ان ترن انا
اقل منک مالاً و ولداً» سازگارتر استم شن در اينجا در قبال مال به جاي نفر ،اولاد را ذكر كرد  ،و معنايش اين م شند كه :آ
شات

كه برايش با ها قرار داديم به رايقش در رال كه با او گفت ن و بحث م كرد ،گفت« :من از تو مال بنشتري دارم و

عزتم از نظر نفرات يعني اولاد و خدم از عزت تو بنشتر اا ».
و اين ستن خند ركايت از پنداري م كند كه او داشته و با داشتن آ از رق منحرف گمته ،شن گنيا خند را در آنوه خدا
روزياب كرد ا از مال و اولاد ا مطًقالتصرف ديد كه اردي در آنوه از او اراد كند ،نم تناند موارمش شند ،در نتيجه معتقد
شاد كه به راست مالك آنهاست ،و اين پندار تا اينجايش عيب ندارد ،و ليكن او بر ارر قن اين پندار ارامنب كرد كه خدا اين
امًاك را به وي تمًيك كرد اسات ،و الا باز هم مالك رقيق همن است ،و اگر خداي تعال از زينت زندگ دنيا اااا كه اتنه و
آزمايم مهم است ااا به كم م دهد ،براي همين است كه ااراد خبيث از ااراد طيو جدا شنند .آري اين خداي سبحا است
كه ميا آدم و زينت زندگ دنيا اين جذبه و كمااش را قرار داد تا او را امتحا كند ،و آ بيوار خيال م كند كه با داشااتن
اين زينتها راجت به خدا نداشاته ،منقط از خدا و مماتقل به نفس است ،و هر شه ارر و خاصيت همت ،در همين زينتهاي
دنيني و اسباب ظاهري است كه برايش ممتر شد .
در نتيجه خداي سبحا را از ياد برد به اسباب ظاهري ركن و اعتماد م كند ،و اين خند هما شرك است كه از آ نه
شاد  .از ساني دي ر وقت متنجه خندب م شند كه ش ننه و با شه زرن و اعاليت در اين ماديا دخل و تصرف م كند به
اين پندارها دشار م شند كه زرن و اعاليت از كرامت و اضيًت خند او است ،از اين ناريه هم دشار مرع كمند م گردد ،و
آ تكبر بر دي را است.
آري گفتن اينكه «انا اکثر منک مالاً »...كمااف از اين م كند كه گنيند اب براي خند كرامت نفماا و اسااتحقاق ذات
معتقد بند و به عًت غفًت از خدا دشار شااارك گماااته و به اساااباب ظاهري ركن نمند و وقت داخل با خند م شاااند،
همونانكه خداي تعال ركايت نمند  ،م گنيد« :ما اظن ان تآند هذه ابدا و ما اظن الساعة قاكمة».
«و دخل جنتة و هو ظالم لنفسممه قال ...منها منقلآاً» شهار عااميري كه در اين آيه اسات به كًمه «رجل» برم گردد .و
مقصاند از اينكه ارمند« :داخل باغش شاد» با اينكه دو تا با داشات ،جنس با اسات ،و بدين جهت كًمه «جنت» را به صيغه
تانيه نياورد  .بعضا گفتهاند :از اين جهت تانيه نياورد كه انماا هر شند با متعدد داشاته باشد در هن ام وارد شد به يك
يك آنها وارد م شند و در آ وارد نم تناند داخل دو تا با شند.
و در كماف گفته :اگر كم اشكال كند كه شرا كًمه «جنت» را بعد از آنكه تانيه آورد بند ،مفرد آورد ،در جنابش م گنيم:
معناي اين مفرد آورد اين اسات كه اين شات شن در آخر بهر اي از بهمت ندارد ،بهمت او تنها همين است كه در دنيا
دارد ،و دي ر از بهمت كه مؤمنين را بدا وعد داد اند ،نصيو ندارد ،و در اااد اين معنا يك جنت و دو جنت منرد نظر نيمت،
و رقاف نكتهاي است لطيف.
و اينكه ارمند« :و هو ظالم لنفسممه» از اين جهت ظالم بند كه نماابت به رايقش تكبر ورزيد كه گفته اساات« :انا اکثر
منک مالاً» ،شن اين كًام كمف م كند از اينكه وي دشار عجو به خنيمتن و شرك به خدا و تكبر به رايقش و نميا خدا و
ركن به اسباب ظاهري بند كه هر يك از اينها به تنهاي يك از رذائل كمند اخًاق است.
و در جمًه «قال ما اظن ان تآند هذه ابداً» كًمه «بَيْد» و «بيدودة» به معناي هًاكت و نابندي است ،و كًمه «هذ » اشار
به جنت است .و اگر جمًه را به طنر اصل آورد براي اين است كه در واق جناب از سؤال تقديري استم گنيا بعد از آنكه ارمند:
«و دخل جنتةم داخل باغش شمد» ،شتص پرسيد  :آن ا شه كرد؟ در جنابش ارمند  :گفت گما نم كنم تا ابد اين با از
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بين برود.
توانگر غافل از خدا خود را محق و شايسته برخورداري ميداند
«و لان رددت الي ربَّي لاجدن خنراً منها منقلآاً» ،اين كًام مبن بر هما اساس گذشته است كه گفتيم شنين اارادي براي
خند كرامت و اساتحقاق براي خيرا معتقد م شنند ،كه خند باعث اميدي كاذب نمبت به هر خير و سعادت م گرددم يعن
شنين كماان آرزومند م شنند كه بدو سع و عمل به سعاد هاي كه منن به عمل است نايل آيند .آ وقت از در استبعاد
م گنيند :شطنر ممكن است قيامت برپا شند؟ و به ارع هم كه برپا شند و من به سني پروردگارم برگرداند شنم ،در آنجا نيو
به سبو كرامت نفمان و ررمت ذات كه دارم به با و بهمت بهتر از اين بهمت و به زندگي بهتر از اين زندگ خناهم رسيد!
اين گنيند بيننا در اين ادعاي كه براي خند م كند آنقدر خند را اريو داد كه در سااتن خند سنگند هم م خنرد .شن
ررف «لام» كه بر سر جمًه «و لتن ردد » در آمد  ،لام قمم است .به عًاو  ،گفتار خند را با لام تأكيد در اول كًمه «لاجد » و
نن تأكيد در آخرب مؤكد م كند.
و اگر به جاي اينكه ب نيد« :خدا مرا به زندگ بهتري م رسااااند» گفت «به زندگ بهتر م رسااام» و به جاي اينكه ب نيد
«خدا مرا با بهتري م دهد» گفت« :با بهتري خناهم داشت» همه به عًت آ كرامت واه است كه براي خند قائل شد .
اين دو آيه منرد بحث هما مضمنن را اااد م كند كه آيه شريفه «و لان ااقناه رحمة منا من بعد وراء مستة لنقولن
هذا لي و ما اظن الساعة قاكمة و لان رجع الي ربَّي ان لي عنده للحسني» آ را م رساند.
«قال له صاحآه و هو يحاوره اکفرت بالَّذي خلقلک من ترابٍ ُم من نطفةٍ ُم اوَّيک رجلاً»
توونح جواب رفنق مؤمن آن مرد توانگر مغرور
اين آيه شاريفه و ما بعدب تا آخر آيه شهارم پاسخ رايق آ شت

را در رد گفتار وي ركايت م كند ،كه يكجا گفته بند« :انا

اکثر منک مالاً و اعز نفراً» ،و جاي دي ر هن ام كه وارد باغش شد بند ،گفته بند« :ما اظن ان تآند هذه ابداً».
رايق او ساتن وي را تجويه و تحًيل نمند و از دو جهت منرد اشاكال قرار داد اسااتم جهت اول اين كه بر خداي سبحا
اسااتعًا ورزيد و براي خند و آنوه كه از امنال و نفرا دارد دعني اسااتقًال نمند و خند را با داشااتن قدر و قن از قدر و
نيروي خدا ب نياز دانمته است.
جهت دوم ،اساتعًا و تكبري كه نمابت به خند او ورزيد و او را به سابو كم پنل اب خنار شامرد است .بعد از رد اين دو
جهت با يك جمًه زيرآب هر دو جهت را يكبار زد است ،و ماد پندارهاي وي را از ريمه قط كرد است.
در جمًاة «اکفرت بالَّذي خلقک» تا آنجا كه ارمند« :الا بالله» دعني اول او را رد كرد  ،و در جمًه «ان ترن انا اقل» تا
كًمه «طلآا» دعني دوم را.
و اگر جمًه «و هو يحاوره» را اعاد كرد و دو بار ذكر نمند براي اشار به اين جهت است كه آ شت

از شنيد ستنا

غرورآميو آ شت دي ر ،تغيير رالت نداد و سكينت و وقار ايما خند را از دست ننهاد  ،هما طنر كه در بار اول رعايت ادب
و راق و مداراي با وي را داشته ،بعد از شنيد ستنا ياو او باز هم به نرم و مًاطفت جناب داد است ،نه به خمننت ،و نه به
طرزي كه نفرين به او تًق شاند و نارارتش كند ،بًكه به همين مقدار قناعت كرد كه به طنر رمو به او برساند كه ممكن است
روزي اين با هاي تن به صنر بيابان لتت و عنر درآمد  ،شممة آ نيو خمك گردد.
و اينكه گفت« :اکفرت بالَّذي خلقک» اساتفهام است انكاري كه مضامين كًام او را انكار نمند است ،شن كًام او هما
طنر كه گفتيم متضامن شارك به خداي سابحا و دعني استقًال براي خند و براي اسباب و ممببا بند كه از اروع شرك او
هما استبعاد او نمبت به قيام قيامت و ترديد در آ بند.
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زمتماري در ذيل جمًه «قال ما اظن ان تآند هذه ابداً» گفته (و شه خنب هم گفته) :بيمتر اغنيا و تنان را از ممًمين
را م بين كه اگر به زبا اقرار به شرك نم كنند ،باري زبا رالشا گنياي اين رقيقت است كه در دل ايمان به خداي ي انه
ندارند.
اين مردِ باا ايما  ،ادعاي رايقش را با جمًه «اکفرت بالَّذي خلقک من تراب ُم من نطفة ُم اممويک رجلاً» از اين را
باطل كرد كه وي را متنجه به اصاال او كه هما خاك اساات نمايد ،و اينكه پس از خاك بند به صاانر نطفه ،و پس از آ به
صانر انماان تمام عيار و داراي صفا و آراري گمته است ،و همه اين اطنار به منهبت خداي تعال بند م شن اصل او ،يعن
خاك ،هيچ يك از اين اطنار را نداشاته و غير اصًش هيچ شيو دي ري از اسباب ظاهري مادي نيو شنين آراري نداردم زيرا اسباب
ظاهري هم مانند خند انما نه مالك خنيمتن است ،و نه مالك آرار خنيمتن ،هر شه دارد به منهبت خداي سبحا است.
پس آنوه كه يك انماا تمام عيار و تام التًقه از عًم و قدر و ريا و تدبير دارد ،و با تدبير خند اسباب همت و طبيع
عالم را در را رسايد به مقاصدب تمتير م كند ،همه و همه تنها ممًنك خداي سبحا است و خدا آنها را به انما داد و از
مًك خندب بيرو نياورد  ،و اگر نم خناساات ،انمااا خندب مالك هيچ شيو نبند ،پس انمااا نم تناند ممااتقل از خداي
سبحا باشد ،نه در ذاتش ،و نه در آرار ذاتش ،و نه در شيوي از اسباب همت كه در اختيار دارد.
مرد مؤمن در پاسااخ رايقش م گنيد :تن مماات خاك و سااسس قطر اي نطفه بندي كه بني از انمااانيت و مردان و آرار
مردان را مالك نبندي و خداي سبحا هر شه را كه داري به تن داد و به مميتاب تمًيك كرد ،و هم اكنن نيو مالك رقيق
آنوه داري همن است ،و با اين رال ش ننه به او كفر م ورزي و ربنبيت او را م پنشان ؟ تن كجا و استقًال كجا؟!
«لكنَّا هو الله ربَّي و لا اشمر

بربَّي احداً» در قرائت مماهنر كًمه «لكن» با تماديد و بدو الف وصل قرائت شد كه در

هن ام وقف ب رركت خناند م شااند ،و به طنري كه گفتهاند :اصاال آ «لكن انا» بند كه همو «انا» بعد از نقل اتحهاب به
نن رذف شد  ،و دو نن در يكدي ر ادغام گرديد كه در رالت وصل با نن ممدد و با صداي بالا و بدو الف قرائت م شند ،و
در رالت وقف با الف ،مانند كًمه «انا» كه عمير تكًم است و در رالت وصً به صنر «اَ ْ» ،يعن الف و نن بدو همو  ،و در
رالت وقف با همو قرائت م شند.
در آيه منرد بحث لفآ «ربّ » مكرر شاد كه در ننبت دوم از باب به كار برد ظاهر در جاي عامير آمد  ،و گرنه رق سياق
اين بند كه به صانر عامير و به عبار « :لا اشارك به ارداف» آمد باشد ،و از اين جهت اسم ظاهر آمد كه به عًت ركم اشار
كرد باشاد ،شن تعًيق ركم بر وصف عًيت را م رساندم گني كه گفته است« :لا اشرك به ارداف لانه ربّ م من اردي را شريك
او قرار نم دهم ،شن او پروردگار من است».
«و لو لا اا دخل

جنتک قل

ما شمماء الله لا قوة الا بالله» اين جمًه تتمه كًام مرد مؤمن در خطاب به رايق كاارب

م باشااد كه او را تنبيخ و مًامت م كند كه در هن ام ورود به باغش دشار غرور گمااته و گفت :گما نم كنم ابداف اين با نابند
شند .به وي م گنيد :شرا در آ هن ام ن فت «ما شاء الله لا قوة الا بالله»؟!
و شرا با گفتن اين دو كًمه همه امنر را به خدا نماابت ندادي ،و رنل و قن را منحصاار به او نكردي ،با اينكه برايت گفتم كه
همه نعمتها به مميت او وابمته است ،و هيچ رنل و قن اي جو به عنايت او نيمت.
كًمه معروف «ما شاا الًه» ظاهرب كًمه ناتمام است كه ناگوير بايد شيوي را تقدير گرات يا بايد گفت تقديرب «الامر ما
شاا الًه اسات» .يا تقديرب «ما شاا الًه كا » اسات و در اينجا منااقتر به سياق كًام ،هما وجه اول استم شن زمينة كًام
بيا بازگمت همه امنر به مميت خداي عووجل است تا دعني مدع استقًال و استغنا از خدا باطل گردد.
جمًه «لا قوة الا بالله» انحصاااار هر نيروي در خداي تعال را اااد م كندم يعن م اهماند آنوه نيرو كه م بينيم قائم به
متًنقا خدا اساات بعينه هما نيرو قائم به خند خداي تعال اساات ،بدو اينكه از خدا منقط شااد باشااد و متًنقْ خند،
ممتقل در آ نيرو باشد ،همونانكه در جاي دي ر ارمند « :ان القوة لله جمنعاً».
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در اينجا جناب از گفتار آ شت

كاار به رايقش و همونين گفتار او به خندب در هن ام ورودب به با جناب داد شد.

«ان ترن انا اقل منک مالاً و ولداً فعسمي ...له طلآاً» در مجم البيا گفته :كًمه «حِسآان» در اصل نام تيرهاي كنشك
بند كه شند عدد آ را با يك ز م انداختند ،و اين در سنارا اارس مرسنم بند  ،و ماد اصً آ «رماب» است و اگر آنها را
«رِماابا » م ناميدند بدين مناساابت بند كه رماااب را زيادتر م كرد  .و دربار كًمه «زلق» گفته :به معناي زمين صاااف و
همناري اساات كه نه گيا در آ باشااد نه شيو دي ر ،و اصاال آ از «زَلَق» به معناي زمين ليو گراته شااد كه پاي آدم بر آ
استنار نم ماند.
كًمه «صمعند» نيو به معناي زمين همنار ب عًف اسات ،و مقصاند از اينكه گفت «آب آ غنر شند» ،اين است كه آبش در
زمين ارو رود و از جريا بيفتد.
اين دو آيه هما طنر كه قبًاف بدا اشار شد ،ستن مرد مؤمن در رد كًام رايق كاارب است كه بر او استعًا و تكبر ورزيد و
اين ردب از بيا ساابقش اساتتراج شاد كه راصًش اين است :وقت جريا همه امنر به مميت خداي تعال و رنل و قنة او
باشد ،پس او تن را داراي مال و ارزند و نفرا بيمتري كرد  ،و اين كار مربن به او است نه به تن ،تا باعث بر خند باليدنت شند و
مجنزي باشاد كه بر من تكبر ورزي .وقت مربن به او شد ،ممكن است او باغ بهتر از با تن به من بدهد و با تن را ويرا كند
و مرا به رالت بهتر از رالت امروز تن ،و تن را به رالت بدتر از رالت امروز من در آورد ،و مرا غن تر از تن گردانيد تن را اقيرتر از
من كند.
ظاهر كًام شنين م نمايد كه كًمه «تر » در جمًه «ا تر انا اقل منك »...از ماد «رأي» به معناي اعتقاد باشااد .ممكن
هم همات از ماد «رؤيت» به معناي ديد باشد .و معناي آيه شريفه اين است كه اگر اعتقاد داري [و يا اگر م بين ] كه من از
جهت مال و ارزند دسات كم از تن دارم ،و تن در اين جهت از من جًنتري ،باري زمام امر به دسات پروردگار من است ،و شن
شنين اسااات هيچ بعدي ندارد ،و بًكه اميد آ همااات كه پروردگار من جنت بهتر از جنت تن به من بدهد ،و جنت تن را هدف
تيرهاي بًاي خند قرار داد  ،بًاي آسامان شن سارما يا باد دا هًاك كنند يا صااعقه و اماال آ بر آ بفرساتد ،و به صنر
زمين خماك و خال از درخت و زراعت در آورد ،يا بًاي زمين بر آ ممًط ساخته ،آب شممهاب را قبل از آنكه به زمين تن
برسد در زمين ارو برد و شممه را خمك كند.
«و احن بثمره فاصآح يقلن کفنه»...
اراطه به رمر يا به هر شيو دي ر كنايه از نابند كرد آ اسااات ،و اين از اراطه دشااامن و محاصااار كرد او از همه اطراف
گراته شاد كه در شنين مناقع دي ر اميد آدم از هر يار و ياوري قط گماته ،هًاك رتم م شند ،همونا كه ارمند « :و
ظنوا انهم احن بهم» و اينكه ارمند« :فاصمآح يقلن کفنه »...كنايه از ندامت اساات ،شن شاات

نادم بيمااتر اوقا رالت

درون خند را با پمات و رو كرد دساتها مجمم م سازد .و اينكه ارمند« :و هي خاوية علي عروشها» ،كنايه است از كمال
خراب م زيرا خانه وقت خراب م شند ،اول سقف آ ارو م ريود ،و سسس دينارها به روي سقف م ااتد.
و كًمه «خَنَيَ» به معناي سقن است .بعض هم گفتهاند :اصل در معناي آ «خًُُنّ» يعن خال بند است.
معناي اينكه ارمند« :و يقول يا لنتني لم اشر

بربَّي احداً» اين است كه :اي كاب به آنوه دل بمته بندم ،دل نم بمتم

و ركن و اعتماد نم كردم و اين اساباب ظاهري را كه ممتقل در تأرير پنداشته بندم ،ممتقل نم پنداشتم و همه امنر را از خدا
م دانمتم .هوار ريف و تأسف كه يك عمر سع و كنشمم را ب نتيجه كردم و خند را هًاك نمندم.
معناي آيه اين م شند :انناع مالهاي كه در آ با داشت همه نابند گرديد ،يا همه مين هاي باغش از بين رات ،پس بر آ
مال كه خرج كرد و آ باغ كه ارداث نمند بند ،پمااايمان م خنرد ،و م گفت :كاب به پروردگارم شااارك نم ورزيدم ،و
اردي را شريك او نم پنداشتم ،و به آنوه كه اعتماد كرد بندم ،اعتماد نم كردم ،و مغرور آنوه شدم ،نم شدم ،و اريو اسباب
34

ظاهري را نم خنردم!
«و لم تكن له فِاة ينصمرونه من دون الله و ما کان منتصراً» كًمه «اته» به معناي جماعت و كًمه «مُنتصِر» به معناي
ممتن است.
هما طنر كه آيا پنج انه اول يعن از جمًه «قال له صمماحآه» تا كًمه «طلآاً» بيا زبان بند براي خطاي مرد كاار در
كفر و شركش ،همونين اين دو آيه ،يعن از جمًه «و احن بثمره» تا جمًه «و ما کان منتصراً» ركايت بيا عمً آ است.
آري خطااي آ شااات

تاا بند يك اظهار غرورب در هن ام ورود به با بند كه گفتارب يعن جمًه «ما اظن ان تآند هذه

ابداً» ركايتگر آ بند كه بعد از بيا زبان  ،خطا بند آ را عمًاف نيو متنجهش كردند كه آ طنر كه تن خيال م كردي ،نبند،
بًكه از بين برد با تن براي خدا كاري ندارد ،اينك ببين كه ش ننه زير و رو شد.
خطاي دومش اين بند كه از در ساااكن به اساااباب ظاهري و ركن و اعتماد بر آنها به رايقش تفاخر كرد  ،گفت« :انا اکثر
منمک مالاً و اعز نفراً» كه بعد از بيا زبان  ،خطا بند آ را عمًاف هم با اين قنلش« :و لم تكن له فاة ينصممرونه من دون
الله» به او اهماند كه اشاتبا كرد است .اما اين ادعايش كه خند را ممتقل م دانمت با بيا ما كا «منتصراف» جهت بطًا آ
را بيا كرد.
از اين آيا م تنا اصنل باغداري يا ارداث با هاي نمننه و دلربا را استفاد كرد ،كه عبار است از:
الف) درختا كنتا در وسط« :أعْنابٍ» و درختا بًند در اطراف با باشد« :نَّل».
ب) با ها با هم ااصًه داشته و اطرافشا باز باشد« :جعلْنا بنْنهُما».
ج) زمينهاي كه در ااصًه ميا با هاست كمت شد باشد« :بنْنهُما زرْعاً».
د) ميا با ها آب جاري باشد« :فجَّرْنا خِلالهُما».
ه) با ها سمت و ععيف و آاتزا نباشد« :لمْ تظْلِمْ مِنْهُ شنْااً».
بنابراين بهترين منظر از با هاي ان نر گنناگن «أعْنابٍ» و ان نر و خرما در كنار هم «أعْنابٍ و نَّل» و انناع كمااتها
«زرْعاً» ،و كِمات كه در اطرااش درخت باشد «حففْناهُما» ،و آبها از زير درختا و كنار مورعه جاري باشد «فجَّرْنا خِلالهُما
نهراً» پديد م آيد.
اين آيا  ،گنيا پاسات به درخناسات كفّار سرمايهدار است كه م خناستند پيامبر ،اقرا را از دور خنيش براند تا آنا به گرد
رضر آمد و ايما آورند .خداوند در پاسخ آنا م ارمايد:
نه اقر نماانة ذلّت است و نه ررو نمانة عوّ انما  .شنانكه در آيه  28نيو به پيامبرب ارمند« :و اصْآِرْ نفْسک مو الَّذِين
يدْعُون ربَّهُمْ.»...
سنامها
1اااا از سااد ترين ،اطريترين و عمنم ترين شين هاي انتقال مطًو ،استفاد از تمايل و عربالمال است« :و اوْرِبْ لهُمْ
مثلاً».
2ا تفاو اقر و غناي انما  ،از جانو خداوند ركيم است« :جعلْنا لِأحدِهِما.»...
3ا كماورز رقيق خداست ،نه انما « :حففنا فجَّرْنا جعلْنا».
4اااا همة داراي هاي انماا از خداسات و مالك رقيق اوسات .در آية  32ارمند« :جعلْنا لِأحدِهِما جنَّتنْنِ» و در اين آيه
م ارمايد« :دخل جنَّتهُ».
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5ا داراي و نعمتهاي سرشار ،زمينة غرور است« :دخل جنَّتهُ ...قال».
س ِه».
6ا غفًت از خدا ،خندبرتربين  ،تحقير دي را و اريفته شد به جًن هاي مادّي دنيا ظًم به خنيمتن است« :ظالِمٌ ِلن ْف ِ
7اااا انماا ِ منحرف و غاال ،از جماد و نبا بدتر است .خداوند دربارة با در آية  23ارمند« :و لمْ تظْلِمْ مِنْهُ شنْااً»م يعن
شيوي كم ن ذاشت ،ول دربارة صارو با ارمند« :ظالِمٌ لِنفْسِهِ».
8ا نعمتها و برخنرداريها را هرگو باق و جاودانه مسنداريم« :ما أظُنُ أنْ تآِند».
9ا دلبمت

به دنيا و دنياگراي  ،زمينة انكار قيامت است« :أنا أکْثرُ مِنْک ...و ما أظُنُ السَّاعة قاكِمةً.»...

11ا منكرا قيامت ،دليً بر نف آ ندارند« :ما أظُنُ».
11ا اميد و آرزوي ب جا و ب دليل محكنم است« :و لاِنْ رُدِدْتُ».
12ا انما اطرتاف گرايش به خدا و معننيا دارد« :إِلي ربَّي».
13اااا بعض ها به غًط نعمت را نمانة كرامت و ارزب خند م پندارند و آ را ابدي م دانند« :لاِنْ رُدِدْتُ إِلي ربَِّي لأجِدنَّ
خنْراً».
14ا گفت ن و بحث آزاد ميا مكتوها منرد قبنل قرآ است« :و هُو يُحاوِرُهُ».
15اااا در مقابل رروتمندا و قدرتمندا  ،بدو ارماااس رقار و با كمال عوّ  ،به ارشاااد بسردازيد« :قال لهُ صمماحِآُهُ ...أ
کفرْت».
16ا گاه عًاقه به مال و ررو  ،زمينة كفر انما به خدا و قيامت است« :أنا أکْثرُ مِنْک ...أ کفرْت بِالَّذِي خلقک».
17اااا آنكه به مال و خنيماوندا خند م بالد ،عًاجش يادآوري اصل خاك اوست« :أنا أکْثرُ مِنْک ...خلقک مِنْ تُرابٍ ُُمَّ
مِنْ نُطْفةٍ».
18اااا انكار معاد ،انكار خداسات .او با گفتن «ما أظُنُ السَّاعة قاكِمةً» معاد را انكار كرد ،ول صااربش به او گفت« :أ کفرْت
بِالَّذِي خلقک» آيا به خداي كه تن را آاريد كفر ورزيدي؟!
19ا كفر به خدا ،جاي تعجّو و ش فت و تنبيخ دارد« :أ کفرْت».
21ا اعتراض به كفّار جايو است« :أ کفرْت» ،ول بايد همرا با استدلال و نما داد را باشد« :بِالَّذِي خلقک مِنْ تُرابٍ».
21ا در تربيت و بازداشتن از انحراف دي را  ،با استدلال ستن ب نييم« :أ کفرْت بِالَّذِي خلقک».
22ا در برابر شك و ترديد دي را  ،مؤمن بايد منع خند را با صرارت اعًام كند« :لكِنَّا هُو اللهُ».
23ا تكيه بر غير خدا شرك است« :أنا أکْثرُ مِنْک ...و لكِنَّا ...لا أشْرِ ُ بِربَّي أحداً».
24ا تنريد ناب آ است كه همرا با نف هرگننه شرك باشد« :اللهُ ربَّي و لا أشْرِ ُ بِربَّي أحداً».
25ا عقيد به تنهاي كاا نيمت ،بايد با زبا نيو اقرار كرد« :قُلْ ما شاء اللهُ».
26اااا هن ام برخنرد با مناظر زيباي طبيعت ،به ياد خدا باشيم كه همة نعمتها از اوست« :لوْ لا إِاْ دخلْ

جنَّتک قُلْ

شاء اللهُ».
27ا براي پيم يري از غفًت و غرور ،هن ام برخنرد با نعمتها ،اراد اله را ارامنب نكنيم« :ما شاء اللهُ».
28ا مؤمن به عًت كم مال و ارزند ،خند را نم بازد« :إِنْ ترنِ»م يعن تن مرا كم م بين  ،نه آنكه من كم همتم.
29ا داد و گراتنهاي خدا ،براساس ربنبيّت و تربيت اوست« :فعسي ربَِّي أنْ يُؤْتِننِ».
31ا اقيرا مأينس نباشند« :أنا أقل ...فعسي ربَّي» ،كه يأس و نااميدي بدتر از اقر است.
31ا اگر خدا بتناهد ،اقير ،غن  ،بًكه برتر از غن م شند« :خنْراً مِنْ جنَّتِک».
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ما

32ا آرزوي سًو نعمت از كفّار اتراروب ،و نفرين بر آنا  ،پمنديد است« :يُرْاِل علنْها حُسْآاناً.»...
33ا قهر خداوند رماب شد و عادلانه است« :حُسْآاناً».
34ا رروتمندا به داشتههاي خند مغرور نمنند ،شايد در يك لحظه همه ررو شا نابند شند« :فتُصْآِح صعِنداً زلقاً».
35ا شرك و كفر و اتراروش  ،داراي و سرسبوي را به كنير تبديل م كند« :فتُصْآِح صعنداً زلقاً».
صآِح ماؤُها
36اا دست خدا براي قهر و عذاب ،باز است ،شه از آسما  ،شه از زمين« :يُرْاِل علنْها حُسْآاناً مِن السَّما ِء م ُي ْ
غوْراً».
ي ٍء»م و هم قهرب اراگير است:
37ا خداوند محيط است« :و اللهُ مُحِن ٌ»م هم لطفش اراطه دارد« :رحْمتِي واِع ْ کُلَّ ش ْ
«أحِن بِثمرِهِ».
38ا كيفر خداوند در كمين مغرورا است« :أحِن بِثمرِهِ».
39اااا رنادث و عذابهاي اله  ،پيامد ااكار و اعمال بد ماساات .به دنبالِ كفر و كفرا ِ صااارو با در آيا قبل« ،أحِن
بِثمرِهِ» آمد است.
41ا نااميديها و رالا درون  ،در ظاهر و كردار انما ارر م گذارد« :يُقلَِّنُ کفَّنْهِ».
41اااا دنياطًبا  ،ابتدا از رنادث تحًيل اقتصاادي م كنند ،سسس تحًيل معنني( .در اين آيه ابتدا رمر بر پنلهاي خرج
شد است ،سسس غصّه براي شرك).
42ااا عذابهاي دنيني ،بيدارباش براي وجدا هاي خفته و دلهاي غاال است« :أحِن بِثمرِهِ ...يقُولُ يا لنْتنِي و لمْ تكُنْ
لهُ فِاةٌ ينْصُرُونهُ مِنْ دُونِ اللهِ و ما کان مُنْتصِراً».
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سوره کهف
آيه 17
«واوْرِبْ لهُمْ مثل الْحناةِ الدَُّنْنا کمآءٍ أنْزلْناهُ مِن السَّماءِ فاخْتل بِهِ نآاتُ الْأرْضِ فأصْآح هشِنماً تذْرُوهُ الرَِّيا ُ و کان اللهُ
علي کُلَِّ شيْءٍ مُقْتدِراً»
«[اي سنامآر!] زندسي دننا را براي آنان به آبي تشآنه کن که از آامان فرو ميفراتنم؛ و به وانله آن سناهان زمنن
[اراآز ميشود و] در هم فرو ميرود .امَّا بعد از مدتي ميخشكد و بادها آن را به هر او سراکنده ميکند؛ و خداوند
بر همه چنز تواناا ».
کلمات آيه
هشنماً هَمْم :شكمتن« .هشم الشيء هشْماً :كَمَّر » هَميم :خنرد شد و شكمتة عًف خمك و شنب.
تذْروه ذرو :پراكند و پاشيد  .تذْرُوهُ الرَِّيا ُ :بادها آ را م پراكند.
مثلي براي بنان حقنق زندسي دننا
«و اورب لهم مثل الحنوة الدننا کمآء انزلناه من السمآء»...
اين ماً است كه براي بيا رقيقت زندگ دنيا و زينتهاي سري الووال آ آورد است.
كًمه «هَميم» كه بر وز اعيل است ،به معناي «مهمنم» بر وز مفعنل است ،و به طنري كه راغو گفته به معناي شكمته
شاد شيوهاي سامات و ب دوام از قبيل گياها اسات .و كًمه «تذرو » از «ذرا » به معناي تفريق و جدا كرد اسات .بعض
گفتهاند :به معناي آورد و برد است (مانند گيا شكمته و خمك كه بادها از اين طرف به آ طراش م برند).
و اگر ارمند« :فاختل به نآات الارضم س

سناه زمنن با آن مَّتل شممد ».و نفرمند« :فاختل بنآات الارضم با سناه

زمنن مَّتل شد ».براي اشار به اين نكته است كه در تكنين گياها آب از ساير عناصر بيمتر است ،و اگر با آب آسما ساير
آبها يعن آب شممه سارها و نهرها را ذكر نكرد ،بدين جهت است كه مبدأ هر آب دي ري هما آب آسما است .كًمه «اصبح»
در آيه شريفه به طنري كه گفتهاند به معناي «صار = شد» م باشد ،نه اينكه بتناهد خبري را كه داد مقيد به هن ام صبح كند.
و معنااي آياه اين اسااات :براي اين ارو رات ا در زينت ريا دنيا و رويگردانا از ياد پروردگار خند زندگ دنيا را به آب
مال بو كه ما از آساما نازلش كرديم و گياها زمين با اين بارا متتًط گمته ،سبو و خرم گرديد و طراو و بهجت ياات و
به زيباترين شاكً نمندار شد ،سسس هميم (گيا خمك ) شكمته شد كه بادها شاخههاي آ را از هم جدا نمند به اين سن
و آ سن م برد ،و خدا بر هر شيوي مقتدر است.
آغاز و سايان زندسي دننا در يک تابلو زنده
در آيا گذشااته سااتن از ناپايداري نعمتهاي جها ماد بند ،و از آنجا كه درك اين واقعيت براي يك عمر طنلان به مد
شاصات يا همتاد سال براي ااراد عادي كار آسان نيمت ،قرآ در عمن يك ماال بميار زند و گنيا اين صحنه را كامًاف مجمم
م كند ،تا غااًا مغرور با مماهد آ اااا كه در عمرشا بارها و بارها تكرار شد و م شند اااا از اين غرور و غفًت بيدار شنند.
م گنيد :اي پيامبر! «زندگ دنيا را براي آنا به آب تمابيه كن كه از آسما ارو م ارستيمم و اوْرِبْ لهُمْ مثل الْحناةِ الدَُّنْنا
کمآءٍ أنْزلْناهُ مِن السَّماءِ».
اين قطر هاي ريا بتش بر كن و صاحرا م ريود «و به وسايًه آ گياها زمين [سار سبو م شند و] در هم ارو م رودم
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فاخْتل بِهِ نآاتُ الْأرْضِ».
پنسات ستت و پر مقاومت دانه در برابر نرمش بارا نرم م شند ،و به جنانه گيا اجاز عبنر م دهد ،سرانجام جنانة نن رس
از دل خاك سار بر م دارد .آاتاب م درخماد ،نميم م وزد ،مناد غذاي زمين كمك م كند ،و اين جنانه ننرس با نيرو گراتن
از همه اين عنامل ريا به رشد و نمنّ خند ادامه م دهد ،آ شنانكه بعد از مد كنتاه گياها زمين سر بر سر هم م گذارند
و در هم ارو م روند.
صافحه كن و صاحرا يكسارشه جنبش و ريا م شاند ،شكناهها و گلها و مين ها يك بعد از دي ري زينت بتش شاخهها
م شنند ،گني همه م خندند ،ارياد شادي م كمند ،به وجد و رق در آمد اند.
ول اين صاحنه دلان يو ديري نم پايد ،بادهاي خوا شاروع م شاند و گرد و غبار مرگ بر سر آنها م پاشد .هنا به سردي
م گرايد ،آبها كم م شند «و بعد از مدت (آ گيا خرم و سرسبو) م خمكدم فأصْآح هشِنماً».
آ برگهاي كه در اصال بهار آ شنا شااخهها را شمابيد بندند كه قدر هيچ تناان نم تنانمات آنها را جدا كند ،آ
قدر سمت و ب جا م شنند كه «بادها آ را به هر سن پراكند م كندم تذْرُوهُ الرَِّيا ُ».
«آري خداوند بر هر چنزي توانا بوده و هس م و کان اللهُ علي کُلَّ شيءٍ مُقْتدِراً».
نكتهها
در آيه ،ساتن از رويش و سارسابوي زمين و ارا رسايد قهر اله و سانختن و خاكماتر شاد آنهاست ،تا درس عبرت براي
مردما مغرور و غاال از خدا باشد.
آري ،دنيا همون گيا ب ريمااهاي اساات كه با اندك باران ساابو و با اندك بادي خمااك م شااند ،البتّه آنوه باق م ماند،
عمل انما است .شنانكه در دينا منمنب به اميرالمؤمنين (ع) م خنانيم:
قد غرَّه طُول الأمل

يا من بدنناه اشتغل

و آرزوهاي دور و دراز او را فريفته»

«اي کسي که دننا او را به خود مشغول کرده
سنامها

1ا پيامبر خدا براي بيا رقايق و هدايت مردم ،مأمنر به استفاد از تمايل است« :و اوْرِبْ لهُمْ مثل الْحناةِ الدَُّنْنا».
اومرِبْ لهُمْ مثل ...کماءٍ
2اااا يك از اصاانل تربيت و تبًيغ ،اسااتفاد از مالهاي قابل اهم عمنم و طبيع م باشااد« :و ْ
أنْزلْناهُ.»...
3ا هر بهاري را خوان و هر وصال را اراق است« :نآاتُ ...هشِنماً».
4ا به جًن هاي زودگذر دنيا دلتنب و مغرور نمنيم و به آيندة پايدار بينديميم« :فأصْآح هشِنماً تذْرُوهُ الرَِّيا ُ».
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سوره حج
آيه 7
«و تري الْأرْض هامِدةً فإِاا أنْزلْنا علنْها الْماء اهْتزَّتْ و رب ْ و أنْآت ْ مِنْ کُلَِّ زوْجٍ بهِنجٍ»
«زمنن را [در فصمل زمستان] خشک و مرده ميبنني اما هنگامي که آب باران بر آن فرو ميفراتنم به حرک

در

ميآيد و ميرويد و از هر نوع سناهان زيآا ميروياند».
معاني کلمات آيه
هامده هُمند :خامنب شد  ،مرد  ،خمك شد « ،هَمَدَ ِ النارُ» :آتش خامنب شد« .هامد » مرد و خمك شد .
اهتزت هَوّ :تكا داد  .اهتواز :تكا خنرد .
رب

ربن :زياد «ربا المال» يعن مال زياد شااد .راغو آ را زياد و بالا آمد گفته اساات« .ربت» :بالا آمد و انتفاخ پيدا

كرد.
بهنج بهجت :خنب منظري و شادي آوري .بهيج :خنب منظر و شادي آور.
نكتهها
كًمة «بهِنجٍ» از ريم اة «بهْجة» به معناي شاااداب و خرّم اساات .شنانكه ن ا به ساابو و گيا ماية ابتهاج و شاااداب انمااا
م شند.
«و تري الْأرْض هامِدةً»م و م بين اي آدم زمين را در رالت كه خماك و ب رونق و پژمرد و مانند مرد ااماارد است.
فمإِاا أنْزلْنما علنْها الْماءم پس شن ارو ارساااتيم از ابر ،بر آ زمين آب بارا را .اهْتزَّتْم جنبش كند آ زمين به گيا  ،مانند
كما كه از روي نماا در اهتواز و رركت آيد .و رب ْم و زياد كند و برآيد .و أنْآت ْ مِنْ کُلَِّ زوْجٍ بهِنجٍم و بروياند از هر صنف
از نبا كه تر و تاز و نيكن و با بهجت باشااادم پس قادري كه زمين مرد را به آب زند ساااازد ،البته تنانا اسااات بر آنكه اجواي
مردگا را جم ساخته به هما رال اوليه در آورد.
ااتدلالي بر بعث و حشر
شت عاقل منصف كه تأمل و تفكر نمايد ،زمين را در اصل زممتا مانند مرد م بيند كه به هيچ وجه آرار ريا از آ ظاهر
نيماتم در اصل بهار بارا نازل شد  ،آ را به جنبش آرد و انناع نباتا و ريارين با طراو و نضار به جًن در آيدم هر يك را
رن  ،گً  ،بني  ،شاكً  ،طعم و خاصيت به قدر كامًه سبحان كه عقنل را واله و متحير سازد .پس ذات كه قادر است بر
زند كرد زمين بعد از مردنش ،البته قادر خناهد بند بر زند نمند انما بعد از مردنش.
برهان ديگر دانه وقت به زير خاك م رود ،به مقتضااااي طب بايد ااساااد و متعفن گرددم زيرا هر يك از خاك و آب كاا
اسات در رصانل عفننت و امااد ربنبا  ،شه برساد كه هر دو جم شنند .با وجند اين ،به قدر سبحان شيوي كه به عاد
طبع منجو اماد است ،مايه صًاح م گرددم به اين وجه كه شكااته م شند به دو قممت :يك را ميل به عًني يعن ساقه ،و
دي ري ميل به سافً يعن ريماه ،با وجند اتحاد عنصر و اتحاد دانه و آب و هنا و خاك و جمي لنازما  .آيا اين دلالت ندارد به
دلالت واعااحه بر قدر كامًه الهيه؟ پس اين قادر كه نماابت به تمام منجندا قدرتش جريا دارد ،ش ننه عاجو م شااند از
جم و اراهم آورد اجوا متفرقه و تركيو اعضااا و زند كرد مردگا ؟! راشااا و كًاّ ،البته برها عقً ركم م نمايد كه قادر
خناهد بند.
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سوره حج
آيه 62
«ألمْ تر أنَّ الله أنْزل مِن السَّماءِ ماءً فتُصْآِحُ الْأرْضُ مَُّْضرَّةً إِنَّ الله لطِنفٌ خآِنرٌ»
«آيا نديدي خداوند از آامان آبي فراتاد و زمنن [بر اُر آن] اراآز و خرَّم ميسردد؟! و خداوند لطنف و آساه اا ».

کلمات آيه
مَُّْضرَّة خُضْر  :سبو بند « .متضرّ » :سبو شد .
لطنف از اسما رمن است .لطف (به عمّ اوّل) :راق ،مدارا ،نوديك  .در صحاح گنيد« :لطُف الله بنا»م خدا با ما راق و مدارا كرد،
طبرس ارمند  :در معناي لطيف سه قنل است :مدارا كنند م آنكه راجت تن را با مدارا برآوردم آنكه به دقايق امنر دانا است.
سنامها
1ا مطالعه در همت  ،زمينة ايما به خداست« :أ لمْ تر».
2ا خداوند در جها همت  ،بر اساس عنامل طبيع كار م كند« :أنْزل مِن السَّماءِ ماءً فتُصْآِحُ».
ح
ص ِآ ُ
3ا آرار و بركا طبيعت از اوست و اگر بارا  ،زمين و طبيعت مرد را سبو و خرم م كند ،اين هم لطف اله است« :ف ُت ْ
م إِنَّ الله لطِنفٌ».
در آيا گذشااته ،سااتن از قدر ب پايا خداوند و رقانيت او بند ،در اينجا نمااانههاي متتًف از اين قدر گمااترد و
رقانيت مطًقه را بيا م كند.
نتمات م گنيد :آيا نديدي كه خداوند از آسما آب ارستاد و زمين خمكيد و مرد به واسطه آ سبو و خرّم م گردد« :أ
لمْ تر أنَّ الله أنْزل مِن السَّماءِ ماءً فتُصْآِحُ الْأرْضُ مَُّْضرَّةً».
زمين كه آرار ريا از او رخت بر بماته بند و شهر اي عبنس و زشت و تير داشت با نوول قطرا ريا بتش بارا  ،زند
شد و آرار ريا در آ نمايا گمت و لبتند زندگ در شهر او آشكار گرديد.
آري ،خداوندي كه به سادگ اين همه ريا و زندگ م آاريند ،لطيف و خبير است« :إِنَّ الله لطِنفٌ خآِنرٌ».
خداوند به مقتضااي لطفش بارا را م ارساتد ،و به مقتضااي خبير بندنش انداز اي براي آ قائل است كه اگر از رد ب ذرد
سيل است و ويران  ،و اگر كمتر از رد باشد ،خمكمال و پژمردگ و اين است معن لطيف بند و خبير بند خداوند.
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سوره نور
آيه 12
«أ لمْ تر أنَّ اللَّه يزْجي امحاباً ُُمَّ يؤلَِّفُ بننهُ ُُمَّ يجْعلُهُ رُکاماً فتري الْودْق يَّْرُجُ مِنْ خِلالِهِ و ينزَِّلُ مِن السَّماءِ مِنْ جِآالٍ فنها مِنْ
بردٍ فنصننُ بِهِ منْ يشاءُ و يصْرِفُهُ عنْ منْ يشاءُ يكادُ انا برْقِهِ يذْهنُ بِالْأبْصارِ»
«آيا نديدي که خداوند ابرهايي را به آرامي مي راند اممپ

منان آنها سنوند مي دهد و بعد آن را متراکم مي اممازد؟! در اين حال دانه هاي باران را

ميبنني که از درون آن خارج ميشود و از آامان مم از کوههايي که در آن اا [ابرهايي که همچون کوهها انآاشته شدهاند] م دانههاي تگر
مي کند و هر ک

را بَّواهد به وانله آن زيان مي رااند و از هر ک

نازل

بَّواهد اين زيان را برطرف مي کند .نزديک اا درخشندسي برق آن [ابرها]

چشمها را بآرد».

اين آياه يك از آراار عظمت نظام آارينش جها را تنعااايح م دهد ،و دليل محكم بر تنريد و نفنذ اراد رق تعال در ادار
1
جها است.
خداوند در اين آيه خطاب به رسنل (ص) خند يك از قدر هاي اله را بيا م كند .البته پيامبر به عننا يك شننند و در
رقيقت خطاب به هر شننند اي است.
معناي آيه اين اساات كه آيا تن و هر بينند دي ر نم بينيد كه خدا با بادها ،ابرهاي متفرق و جدا از هم را م راند ،و آنها را با
هم جم م كند ،و سااسس روي هم انباشااته م سااازد ،پس م بين كه بارا از خًال و شااكاف آنها بيرو م آيد و به زمين
م ريود؟!
كًمه «امماء» در آيه به معناي بالا و عًن است .و «جآال» جم جَبَل (كن ) است .كًمه «برد» قطعا يت (ت رگ) است كه
از آسما م آيد ،و اگر آ را جبال در آسما خناند  ،كنايه است از بمياري و تراكم آ .
معناي آ اين اسااات كه آيا نم بين كه خدا از آساااما ت رگ متراكم و انبن نازل م كند ،به هر سااارزمين كه بتناهد
م ارساااتاد ،و زراعتها و با ها را از بين م برد ،و شه بماااا نفنس و رينانا را هم هًاك م نمايد 2،و از هر كس بتناهد بر
م گرداند ،و در نتيجه از شر آ ايمن م شند.
اين آيه همونين اسااتدلال اساات بر آيه  35همين ساانر «يهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ منْ يشمماءُ»م يعن هما طنر كه ابرها را متراكم
كرد و از آنها بارا م ارساتد و ت رگ نازل م كند و به هر كس بتناهد م رساند و از هر كس بتناهد بر م گرداند ،خناست و
3
مميت خاص خداست ،همونين در هدايت به ننر خند مميتْ متصنص او است.
به عبار دي ر ،هما گننه كه خداوند ننر خند را به مؤمنا اختصااص م دهد ،اين مماتًه نيو منن به مميت خداي تعال
اساتم يعن او اسات كه اگر بتناهد از آساما باران م ارستد كه در آ منااع براي خند مردم ،رينانا  ،زراعتها و با هاي
آنها اساات ،و شن بتناهد ،ت رگ م ارسااتد كه زراعتها و با ها را از بين م برد 4.شن ت رگ ها معمنلاف آات مترب و نابند
كنند مين جا و زراعت و دي ر اشايا همتندم لذا خداي تنانا زراعت و محصنلا هر كم را كه صًاح بداند به وسيًه آ نابند
نصمننُ بِهِ منْ يشاءُ» .ول هر كم را كه صًاح پروردگار در نوول شنين بًا و عقنبت
م كند ،تا براي انماا  ،عبرت باشاد« :ف ِ
براي او نباشد ،اين بًا و خمار را از او برطرف م نمايد« :و يصْرِفُهُ عنْ منْ يشاءُ».
آري هما ابري كه خندب از ذرا آب تماكيل م شند ،هما ابري كه منلّد و رامل بارا است ،هما ابري كه راوي آب
1ا قرش  ،سيد عً اكبر ،تفسير احسن الحديث ،ج  ،7ص .231
2ا ر.ك :طباطباي  ،سيد محمد رمين ،الميزان في تفسير القرآن ،ج  ،15ص .137 ،136
3ا تفسير أحسن الحديث ،ج  ،7ص .231
4ا الميزان فی تفسير القرآن ،ج  ،15ص .137
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ريا اساات ،در عين رال كه محمنله آ ابر ،آب اساات ،در عين رال آ شنا رعد و برق و ننر و درخمااندگ از آ مماااهد
م شاند كه شمام انماا اين قدر را ندارد به آ ن ا كند .قدر ن ا كرد كه ندارد به جاي خند ،بًكه ممكن است شعاع و
1
برق آ  ،شممهاي بينندگا را كنر كند.
البته شايد در اين آيه اشار به رقيقت باشد كه دانممندا م گنيند كه طريقه تمكيل يااتن ت رگ اين است كه قطر آب
از ابرها ارو م شكد ،ساسس از طبقا بمايار سارد م گذرد و منجمد م شند ،آ گا بادهاي ستت آ را از نن به بالا م برند ،و
ميا كن ها و ابرها بالا و پايا م رود ،هر بار ابري ب ذرد مقداري بيماااتر از آب را با خند م برند ،و باز ارو م ريود و دي ر بار
ابرها آ را به بالا م برند تا آ كه ساان ين م شااند و به زمين ارود م آيد .گا دانه هاي ت رگ به انداز تتم مرغ ارو ااتاد
2
است.
به هر رال ،از جمًه آرار عظمت پروردگار آ اساات كه از ابرهاي باردار و ساان ين اااا شنانوه مماايت خداوند تعًق گيرد ا
قطرا بارا ساندبتش به دورترين نقا زمين و سارزمينها م ريود و سابو ريا و رشد زمين م شند .همين طنر شنانوه
مماايت او تعًق يابد ،بر ارر تماس ابرهاي ساان ين با آتمماافر ساارد و نوول و ارو ريتتن قطعا يخ ،ساابو از بين راتن موارع،
3
كمتوارها ،ارمام ،شهارپايا و نباتا م گردد.
مفمرا در بار اين منعنع كه منظنر از كن هاي در آسما شيمت كه ت رگها از آ ارو م ريوند ،نظريا متتًف دارند:
بعضاا گفته اند جبال (كن ها) در اينجا جنبه كناي دارد 4.هما گننه كه م گنييم كنه از غذا ،يا كنه از عًم ،بنابر اين
مفاد آيه انق اين است كه در واق كنه و تند عظيم از ت رگ به وسيًه ابرها در دل آسما به وجند م آيد ،و از آنها بتم
5
در شهر ،و بتم در بيابا ارو م ريود ،و رت كمان منرد اصابت آ قرار م گيرند.
6
بعض دي ر گفتهاند منظنر از كن ها ،تند هاي عظيم ابر است كه در عظمت و بورگ مانند كن است.
عد اي نيو برآنند كه تند هاي ابر در وساط آساما براست شبيه كن ها همتند ،اگر شه از طرف پايين به آنها ن ا م كنيم،
صاافاند ،اما كمان كه بر اراز ابرها رركت كرد اند غالباف با شمم خند اين منظر را ديد اند كه ابرها از آ سن به كن ها و در ها
7
و پمت ها و بًنديهاي م مانند كه روي زمين است.
به تعبير دي ر ،ساطح بالاي ابرها هرگو صاف نيمت ،بًكه مانند سطح زمين داراي ناهمناريهاي اراوا استم لذا از اين جهت
اطًاق نام كن ها بر آنها مناسو است.
در پايا آيه به يك دي ر از پديد هاي آسامان كه از آيا تنريد اسات ،اشار كرد  ،م گنيد« :نزديک اا درخشندسي برق
ابرها چشمهاي انسان را بآردم يكادُ انا برْقِهِ يذْهنُ بِالْأبْصارِ».
ابرهاي كه در رقيقت از ذرا «آب» تمااكيل شااد اساات به هن ام كه رامل نيروي برق م شااند ،آ شنا «آتما » از
درونش بيرو م جهد كه برقش شمامها را خير  ،و رعدب گنبها را از صداي خند پر م كند ،و گا همه جا را م لرزاندم اين
1ا ر.ك :نجف خمين  ،محمد جناد ،تفسير آسان ،ج  ،14ص .118 ،117
2ا مدرس  ،سيد محمدتق  ،تفسير هدايت ،گرو مترجما  ،ج  ،8ص .331
3ا ا رمين همدان  ،سيد محمد رمين ،انوار درخشان ،تحقيق ،بهبندي ،محمد باقر ،ج  ،11ص  ،389تهرا  ،كتابفروش لطف  ،شاپ اول،
1414ق.
4ا الميزان فی تفسير القرآن ،ج  ،15ص .137
5ا مكارم شيرازي ،ناصر ،تفسير نمونه ،ج  ،14ص .515
6ا بانني اصفهان  ،سيد نصر امين ،مخزن العرفان در تفسير قرآن ،ج  ،9ص .133
7ا شاذل  ،سيد بن قطو بن ابراهيم ،فی ظالل القرآن ،ج  ،4ص .2522
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نيروي عظيم ،لابهلاي اين بتار لطيف ،راست ش فتان يو است.
«يُزْجي» از مااد «اِزجا » به معن راند با مًايمت اساااتم راندن كه براي رديف كرد منجندا پراكند م باشاااد ،و اين
تعبير دقيقاف در منرد ابرها صاادق است كه هر قطعهاي از آ از گنشهاي از درياها برم خيود ،سسس دست قدر پروردگار آنها را
به سني هم م راند و پينند م دهد و متراكم م سازد.
«رُکام» (بر وز غًُام) به معن اشياي است كه روي هم متراكم شد اند.
«ودْق» (بر وز شَرْق) به عقيد بمياري از مفمرا به معن دانههاي بارا است كه از خًال ابرها بيرو م آيد ،ول به گفته
«راغو» در «مفردا » معن دي ري نيو دارد ،و آ ذرا بمايار كنشك از آب اسات كه به صنر غبار به هن ام نوول بارا در
اضاا پراكند م شاند ،ول معن اول در اينجا مناساوتر اساتم زيرا آنوه بيماتر نماانه عظمت پروردگار است هما دانههاي
رياتبتش بارا م باشد ،نه آ ذرا غبار مانند آب.
به عًاو در هر منرد كه قرآ ممتًه ابرها و نوول بركا را از آسما مطرح كرد به ممتًه بارا اشار م كند.
آري بارا اسات كه زمينهاي مرد را زند م كند ،لباس ريا بر پيكر درختا و گياها م پنشااند ،و انما و رينانا را
سيراب م كند.
ساسس به يك دي ر از پديد هاي شا فتان يو آساما و ابرها اشاار كرد م گنيد« :و خدا از آاممان از کوههايي که در آامان
اا دانههاي تگر نازل ميکندم و ينزل من السماء من جآال فنها من برد».
«تگر هايي که هر ک را بَّواهد به وامنله آن زيان ميراماند .شمكوفههاي درختان منوهها و زراع ها و حتي ساه حنوانها و انسممانها از
آانن آن در امان ننستندم فنصنن به من يشاء».
«و از هر ک بَّواهد اين عذاب و زيان را بر طرف مياازدم و يصرفه عمن يشاء».
آري او اسااات كه از يك ابر گاه بارا ريا بتش نازل م كند و گا با متتصااار تغيير آ را مبدل به ت رگهاي زيا بار و
رت كمااند م كند ،و اين نهايت قدر و عظمت او را نمااا م دهد كه سااند و زيا و مرگ و زندگ انمااا را در كنار هم
شيد  ،بًكه در دل هم قرار داد است!
در پايا آيه به يك دي ر از پديد هاي آسامان كه از آيا تنريد اسات ،اشاار كرد  ،م گنيد« :نزديک اا درخشندسي برق
ابرها چشمهاي انسان را بآردم يكاد انا برقه يذهن بالابصار».
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سوره نمل
آيه 66
ن ُت ْن ِآتُوا شجرها أ إِل ٌه مو الل ِه
مأ ْ
ك ْ
«أمَّنْ خلق السَّماواتِ و الْأرْض و أنْزل لكُمْ مِن السَّماءِ ماءً فأنْآتْنا بِهِ حداكِق اات بهْج ٍة ما کان ل ُ
بلْ هُمْ قوْمٌ يعْدِلُون»
«کنس که آامانها و زمنن را آفريد و از آامان براي شما آب فراتاد؟ س

به وانله آن باغهايي بهج انگنز رويانند؛ کار شما نآود که درختانش

را برويانند آيا معآودي با خداا ؟ [نه] بلكه آنان قومي منحرفند».

در آخرين آيه بحث گذشته اا بعد از ذكر بتشهاي تكا دهند اي از زندگ پنج پيامبر بورگ ا سؤال كنتا و پر معناي مطرح
شد كه« :آيا خداوند با اين همه قدر و تناناي بهتر است يا بتهاي ب ارزش كه آنها ساختهاند»؟
در آيا منرد بحث ،به شارح آ پرداخته و عامن پنج آيه كه با پنج ساؤال رمااب شاد شاروع م شند ممركا را تحت
بازپرسا و محاكمه قرار م دهد ،و روشانترين دلايل تنريد را در پنج آيه ،عمن اشار به دوازد نمننه از مناهو بورگ خداوند
بيا م كند.
نتمت ،به خًقت آسما ها ،زمين و نوول بارا و بركا ناش از آ پرداخته شنين م

گنيد« :آيا ب هايي که معآود شما هستند

بهترند يا کسي که آامانها و زمنن را آفريده و براي شما از آامان آبي فراتاد که با آن باغهاي زيآا و ارورانگنز رويانديمم أمَّنْ خلق السَّماواتِ

و الْأرْض و أنْزل لكُمْ مِن السَّماءِ ماءً فأنْآتْنا بِهِ حداكِق اات بهْجة».
«حداكق» جم «رديقه» به معن باغ اسات كه اطراف آ دينار كميد باشند و از هر نظر محفنظ باشد ،همون «ردقه»
شمم كه در ميا پًكها محصنر شد است.
«راغو» در «مفردا » م گنيد« :رديقه در اصال ،به زمين م گنيند كه آب در آ جم شاد است ،همون ردقه شمم
كه هميمه آب در آ قرار دارد».
از مجمنع اين دو ستن م تنا شنين نتيجه گرات :رديقه باغ است كه هم دينار دارد و هم آب كاا .
«بهجة» (بر وز لَهْجه) به معن زيباي رن و رمن ظاهر است كه بينندگا را غرق سرور م كند.
پس از آ  ،روي سااتن را به بندگا كرد م گنيد« :شممما قدرت نداشممتند که درختان اين باغ هاي زيآا را برويانندم ما کان لكُمْ أنْ
تُنْآِتُوا شجرها».
كار شاما تنها بذر ااماان و آبياري اسات ،اما كم كه ريا را در دل اين بذر آاريد  ،و به ننر آاتاب و قطرا ريا بتش
بارا و ذرا خاك ارما م دهد اين دانه را بروياند ،تنها خدا است.
اينها رقايق اسات كه هيچ كس نم تناند منكر آ شاند ،يا آ را به غير خدا نمابت دهد ،او است كه آارينند آسما ها و
زمين است ،و او است كه نازل كنند بارا است ،او مبدأ اين همه زيباي و رمن و جمال در عالم ريا است.
رت دقت در رن آميوي يك گل زيبا و برگهاي لطيف و منظم كه در درو يكدي ر اطراف همته مركوي گل رًقه زد ،
و آواي ريا سر داد اند كاا است كه انما را به عظمت ،قدر و ركمت آاريدگار آ آشنا سازد ،اينها است كه قًو انما را
تكا م دهد و به سني او م خناند.
به تعبير دي ر :تنريد در خًقت (تنريد خالق) و تنريد در ربنبيت (تنريد تدبير كنند اين جها ) پايهاي براي «تنريد
معبند» شمرد شد است.
و لااذا در پااايااا آيااه ماا گاانيااد« :آيمما مممعممآممود ديممگممري بمما خممدا ااممم م أ إِلممهٌ مممو الممل مهِ».
«ولي آنها سروهي نادان هستند که از سروردسار عدول کرده و غنر او را که هنسسونه قدرتي ندارد شريک او قرار ميدهندم بلْ هُمْ قوْمٌ يعْدِلُون».
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كًمه «اات بهجة» صاافت ردائق اساات ،و اگر به صاانر جم نفرمند« :ذوا بهجه» ،به عنايت اين اساات كه در ردائق
جماعت مراد است و جماعت هم مفرد مؤنث است.
ذا بهجه ،يعن شيوي كه داراي منظر اي نيكن است كه هر كس آ را ببيند مبتهج و خنشحال م گردد.
سنامها
1ا تفكّر در آارينش ،بهترين را وصنل به خداست« :أمَّنْ خلق».
2ا هر درخت و گياه كه م رويد ،زير نظر خداوند و با اراد اوست« :فأنْآتْنا».
3ا اعمال قدر اله  ،از طريق اسباب عادّي است« :فأنْآتْنا بِهِ».
4ا زيباي دلان يو ،يك ارزب است« :اات بهْجةٍ».
5اااا طنري ساتن ب نييم كه همه بفهمند ،خناصّ و اسرار گياها را همه نم اهمند ،ول شاداب و زيباي سبو و گلها را
همه درك م كنند« :حداكِق اات بهْجةٍ».
6ا وقت به قدر خدا پ م بريم كه به ناتنان خند ا رتّ براي روياند يك درخت ا پ ببريم« :ما کان لكُمْ أنْ تُنْآِتُوا».
7ا با سؤالهاي پيامدار ،وجدا ها را بيدار كنيم« :أمَّنْ خلق ...أ إِلهٌ مو اللَّهِ».
 8اااا جًني شابها را ب يريد .آارينش آساما ها و زمين ،مدع ندارد ،ول كمات و زرع ،مدع دارد .بعض م گنيند :ما
منطقه را سابو و آباد كرديم ،لذا خداوند م ارمايد« :ما کان لكُمْ أنْ تُنْآِتُوا شجرها» و در جاي دي ر م ارمايد« :أ أنْتُمْ تزْرعُونهُ
أمْ نحْنُ الزَّارِعُونم آيا شما كمت و زراعت م كنيد يا ما؟!».
9ا تنريد ،را ممتقيم و شرك ،را انحراا است« :يعْدِلُون».
با اين نظام شگف

انگنز بازهم انحراف از حق؟!

در اين آيا  ،قرآ شااريف به ترساايم زنجير اي از دليلهاي روشاان و روشاان رِ يكتاي و ب همتاي ذا پاك آاريدگار همات
پرداخته و در ادامه آخرين آيه از اراز پيمين م ارمايد:
«أمَّنْ خلق السَّماواتِ و الْأرْض؛ آيا خدايان دروغنن شما بهترند يا آن خداي يكتا و بيهمتايي که آامانها و زمنن را آفريده».
السمماءِ ماءًم و براي شمما از آامان باران فراتاد» تا از بركا آ سند بريد و نيازهاي اقتصادي خنيش را اراهم
«و أنْزل لكُمْ مِن َّ
آوريد؟ خند م دانيد كه اين كار بورگ تنها از جانو اوست ،و دي ري تنا انجام اين كارها را ندارد.
آ گا م

ااوايد« :فأنْآتْنا بِهِ حداكِق اات بهْجةٍ؛ س

ما به وانله آن باران و آب حنات بَّش باغها و بواتانها را م که داراي منظرههاي

زيآا و دل انگنزي هستند و شما از تماشاي آنها لذت ميبريد م رويانديم».

در آيه شريفه واژ «ذا » با اينكه منصنف ااا واژ «ردائق» م باشد كه جم است ااا به صنر مفرد آمد  ،اين بدا دليل
مكماار اساات و اين ننع از جم گا به مفهنم جماعت كه مفرد م باشااد،م آيد .با اين بيا در آيه
ّ
اساات كه «ردائق» جم
منظنر جماعت است.
«ما کان لكُمْ أنْ تُنْآِتُوا شمجرهام شما مردم توانايي آن را نداريد که درختان سوناسون اين باغها را برويانند» ،شرا كه نقش شما تنها اين
اسات كه بذر بيفماانيد و نهال را در زمين بكاريد و اين آاريدگار همت و تدبيرگر امنر جها است كه ريا و رشد و تكامل را
پديد آورد است. ...
«أ إِلهٌ مو اللَّهِ» اين پرساش  ،انكاري اسات ومنظنر آيه شاريفه اين است كه :آيا با خداي يكتا و ب همتا خداي دي ري است
كه او را در آارينش و گردانندگ همت ياري رساند؟
«بلْ هُمْ قوْمٌ يعْدِلُون؛ نه هرسز با او خداي ديگري ننسم

او اات بي همتا و يگانه اي اا و اين کفرسرايان مكَّه و ديگر شر سرايان هستند

که دچار سمراهي و انحراف و شر اند».
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نكات آيه
1ا خدا ،آاريدگار ي انه آسما ها و زمين است« :أمَّن خلق السماوات و الأرض».
2ا وجند آسما هاي متعدد در جها آارينش« :خلق السماوات».
3اااا نوول بارا از آساما و رويش بنستا هاي پرطراو در پرتن آ  ،جًن تدبير خداي ي انه است« :و أنزل لكم من السماء

ماء فأنآتنا به حداكق اات بهجة».
مدبر آ است« :خلق السماوات و الأرض و أنزل لكم

4ااا ارتبا و هماهن مظاهر و پديد هاي همت  ،نما دهند ي ان
من السمماء ...اات بهجة» ذكر آارينش آساما ها و زمين و اشاار به ارتبا  ،هماهن و پينست عناصر آ (بدين صنر كه
بارا از آسااما ببارد ،گياها از زمين برويد ،طراو و زيباي از آ پديد آيد و انمااا با ديد آ شااادما گردد) ،نمااانهاي از
ي ان خالق و مدبر آ است.
5اااا زيباي  ،طراو و نماا آارين گياها براي انماا  ،امري مهم و براساس تقدير و برنامه اله است« :فأنآتنا به حداكق
اات بهجة».
6ا اهميت ويژ بارا و رويش گياها در مجمنعه نعمتهاي ب كرا اله براي انما « :و أنزل لكم من السماء ماء فأنآتنا به
حداكق» .اختصاص به ذكر نوول بارا و رويش گياها از ميا ساير نعمتها ،دلالت بر اهميت ويژ آنها براي آدميا دارد.
7اااا نقش وسايط در تحقق اراد اله « :فأنآتنا به حداكق» با اين كه اعل «إنبا » به خداوند نمبت داد شد است ،به نقش
عنامل نيو اشار شد و با تعبير «بِهِ» وساطت بارا در رويش گياها هم مطرح گرديد است.
8ا ارايند رويش درختا در داما طبيعت ،خارج از قًمرو تنا بمر است« :ما کان لكم أن تنآتوا شجرها».
9اااا انمااا  ،تنها اراهم آورند زمينهها اساات ،نه تدبيرگر نظام درون دانهها براي تبديل شااد به درخت« :ما کان لكم أن

تنآتوا شمجرها» .روياند شاجر ،به معناي كاشاتن آ در متن طبيعت و سسرد آ به عنامل طبيع  ،رشد دهند نيمتم زيرا
اين كار از بماار نيو برم آيدم بًكه مراد ساااما داد به نظام و اسااتعداد درون همااتهاي اساات كه در درو طبيعت ،تبديل به
درخت با خناص ويژ م شند .اين كار خارج از تنا بمر است.
11اااا تنبيخ ممااركا از سااني خداوند به عًت شااريك گراتن غير ،براي او« :أءله مو الله» .اسااتفهام در جمًه ياد شااد ،
دربردارند تنبيخ و سرزنش است.
11ا ا نظام همت  ،شاهدي گنيا بر ي ان خداوند و پنش و بطًا شرك است« :أمَّن خلق السماوات ...أ اِله مو الله» .در آيه
منرد بحث ،خداوند نتمت ،نمندهاي قدر ب شن خند را در نظام طبيعت به رخ انما كميد و مظاهر هماهن آ را به وي
نماياند اساات و پس از آ  ،وي را منرد خطاب قرار داد كه :آيا به جو او ،خداي دي ري نيو وجند دارد كه شاااريك و همتاي او
قرار گيرد؟ پاسخ اين است كه :هرگو!
12اااا مطالعه در مظاهر طبيعت و نظام تكنين ،از را هاي دسااتياب به جها بين صااحيح اساات« :أمَّن خلق السممماوات و
الأرض ...أ اِله مو الله» .برداشاات ياد شااد به ساابو اين نكته اساات كه خداوند براي رهنمن ساااختن انمااا به سااني تنريد،
زمينههاي تكنين و آيا آااق خند را به او يادآوري كرد است.
13اااا تنبيخ ممركا مكه از سني خداوند ،به عًت انحراف آنا از رق و ناديد گراتن دلايل روشن تنريد است« :أمَّن خلق
السمماوات ...أ اِله مو الله بل هم قوم يعدلون» .برداشات ياد شد با تنجه به اين نكته است كه متاطبا نتمتين آيه ،ممركا
مكه بند اند .گفتن اسات كه واژ «عدول» (مصدر «يعدلن ») به معناي ميل و انحراف استم يعن «بل هم قوم عادتهم العدول
عن طريق الحق و الإنحراف عنها».
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سوره روم
آيات  14ـ 76
ْاملُ الرَِّيا فتُثنرُ احاباً فنآْسُطُهُ فِي السَّماءِ کنف يشاءُ و يجْعلُهُ کِسفاً فتري الْودْق يَّْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فإِاا أصاب ِب ِه
«اللهُ الَّذي ير ِ
منْ يشاءُ مِنْ عِآادِهِ إِاا هُمْ يسْتآْشِرُون»...
«خداوند همان کسمي اام که بادها را ميفراتد تا ابرهايي را به حرک درآورند اپ

آنها را در سهنة آامان آنسونه که بَّواهد ميسستراند و

متراکم مياممازد؛ در اين هنگمام دانمههماي باران را ميبنني که از لابهلاي آن خارج ميشممود؛ هنگامي که اين [باران حناتبَّش] را به هر ک

از

بندسانش که بَّواهد برااند ناسهان خوشحال ميشوند»...

پروردگار در اين آيه ،به تنعايح نعمت وزب بادها پرداخته ،شنين م گنيد :خداوند هما كما اسات كه بادها را م ارستد تا
ابرهاي را به رركت درآورند« :اللهُ الَّذِي يرْاِلُ الرَِّيا فتُثِنرُ احاباً».
سسس ابرها را در پهنه آسما آ گننه كه بتناهد م گمتراند« :فنآْسُطُهُ فِي السَّماءِ کنف يشاءُ».
1
و آنها را به صنر قطعات در آورد  ،متراكم و بر هم سنار م كند« :و يجْعلُهُ کِسفاً».
اينجا است كه دانههاي بارا را م بين كه از لابهلاي آنها خارج م شنند« :فتري الْودْق يَّْرُجُ مِنْ خِلالِهِ».
بادها نقش مهم در ارايند بارب دارند ،آنها قطعا ابر را از درياها به ساااني زمينهاي خماااك و تمااانه رمل م كنند.
گمااترد ابرها در صاافحه آسااما  ،متراكم ساااختن آنها ،خنك كرد محيط ابرها و آماد نمند شااا براي بارا زاي بر عهد
بادهاست.
بادها همون شنپا آگا و پرتجربهاي همااتند كه گًه گنساافندا را به منق از اطراف بيابا جم كرد و در مماايرهاي
معين رركت م دهند ،ساسس آنها را براي دوشايد شير آماد م سازند! جمًة «فتري الْودْق يَّْرُجُ مِنْ خِلالِهِم دانههاي باران و
ارات کوچک آن را ميبنني که از لابهلاي ابرها خارج ميشموند» ،ممكن اسات اشاار به اين باشد كه غًظت ابرها و شد وزب بادها در
ردي نيماات كه مان خروج قطر هاي كنشك بارا از ابر و نوول آ بر زمين شااند ،بًكه اين ذرا كنشك عً رغم طناا و
ابري كه صاحنه آساما را پنشااند  ،را خند را از لابهلاي آنها به سني زمين پيدا م كنند ،و نرم نرم بر زمينهاي تمنه پاشيد
م شنند تا به خنب آنها را سيراب كنند و در عين رال ويران به بار نياورند .باد و طناان كه گا درختا عظيم را از جا م كند
2
و صتر ها را به رركت درم آورد ،به قطر كنشك و لطيف بارا اجاز م دهد كه از لابهلاي آ ب ذرد و بر زمين قرار گيرد.
اين نكته نيو قابل تنجه اساات كه قطعه قطعه بند ابرها هر شند در روزي كه ابر تمام صاافحه آسااما را پنشااانيد براي ما
شندا محماانس نيماات ،اما به هن ام كه از لابهلاي ابرها عبنر كرد يا بر اراز آ قرار م گيريم اين جدا بند كامًاف روشاان و
نمايا است.
در پايا آيه م ااوايد :هن ام كه اين بارا ريا بتش را به هر كس از بندگانش بتناهد برساااند ،آنها خنشااحال و مماارور
م شنند« :فإِاا أصاب بِهِ منْ يشاءُ مِنْ عِآادِهِ إِاا هُمْ يسْتآْشِرُون».
اين آيه شريفه در واق تنعيح و تفصيً براي آيه  46همين سنر است:
«و مِنْ آياتِهِ أنْ يرْاِل الرَِّيا مُآشَِّراتٍ و لِنذيقكُمْ مِنْ رحْمتِهِ و لِتجْرِي الْفُلْکُ بِأمْرِهِ و لِتآْتغُوا مِنْ فضْلِهِ و لعلَّكُمْ تشْكُرُون»
«و از نشمانههاي خدا اين اام

که بادها را به عنوان بشمارتسراني ميفرامتد تا شما را از رحمتش بچشاند [و انراب کند] و کشتيها به فرمانش

1اااا «كمف» جم «كِمْفَه» (بر وز رجًه) به معناي «قطعه» م باشد و در اينجا ظاهراف اشار به قطعات است از ابر كه روي يكدي ر متراكم م شنند

و آ را غًظت و شااد م بتم اند ،و اين به هن ام اساات كه ابرها آماد براي نوول بارا م شاانند .ر.ك :مكارم ش ايرازي ،ناصاار ،تفسييير
نمونه ،ج  ،16ص 468م قرش  ،سيد عً اكبر ،قاموس قرآن ،ج  ،6ص .111
2ا تفسير نمونه ،ج  ،16ص  468ا .469
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حرک کنند و تا از فضل او بهره سنريد و شايد شكرسزاري کنند».

«الله الذي يرامل الريا فتثنر احاباً فنآسطه في السماء کنف يشاء و يجعله کسفاً فتري الودق يَّرج من خلله فااا اصاب به
من يشاء من عآاده ااا هم يستآشرون»
«خدا آن کسمي اام که بادها را ميفرامتد تا ابرها را برانگنزد و هر طور بَّواهد آن را در آامان بگستراند و آن را قطعههايي روي هم و متراکم
کرده قطرههاي باران را ميبنني که از لابهلاي آن ابر بنرون ميشود و چون آن را به هر ک

از بندسان خود برااند شادماني کنند».

«و ان کانوا من قآل ان ينزل علنهم من قآله لمآلسنن»
«و اسر چه سنش از آنكه باران به ايشان نازل شود نومند بودند».

«فانظر الي آُار رحم
«س

الله کنف يحي الارض بعد موتها ان الک لمحي الموتي و هو علي کل شي ء قدير»

نشمانه هاي رحم خدا را بآنن که چگونه زمنن را از س

موات شدنش زنده ميکند اين همان خدا اا که زنده کننده مردسان اا

و همو

به همه چنز توانا اا ».

ااتدلال بر توحند و معاد با يادآوري انزال باران و ديگر افعال خداي تعالي
«الله الذي يرال الريا فتثنر احاباً فنآسطه في السماء کنف يشاء ...ااا هم يستآشرون»

كًمه «اُِاره» به معناي تحريك و هم به معناي پاشااند است .كًمه «احاب» به معناي ابر است« .امآء» جهت بالا را گنيند.
پس هر شه بالاي سر آدم قرار دارد ،و سايه بر سرب بيفكند «سما » است .كًمه «کِسف» جم «كِمفه» به معناي قطعه است.
كًمه «ودْق» به معناي مقداري از بارا است و كًمه «خلال» جم «خًه» ،به معناي شكاف است.
معناي آيه اين اسات كه :خدا آ كما است كه بادها را م ارستد ،و بادها ابرها را به رركت در آورد  ،و منتمر م كنند ،و
ابرها در جهت جن بالاي سار شما گمترد گمته ،هر جنر كه خداي سبحا بتناهد بمط م يابد ،و خدا آنها را قطعه قطعه روي
هم ساانار ،و در هم اماارد م كند ،سااسس م بين كه مقداري بارا از شااكاف ابرها بيرو م آيد ،و شن به مردم كه خدا
م خناهد ،برسد ،آ مردم خنشحال م شنند ،و به يكدي ر بمار م دهند ،شن ماد ريا شا و ريا رينانا و گياها به
ايما رسيد .
«و ان کانوا من قآل ان ينزل علنهم من قآله لمآلسمنن» كًمه «مُآْلِسنن» از مصدر «اِبًاس» است ،و ابًاس به معناي يأس و
ننميدي اسات .و عامير در «ينزل» به كًمه «ودْق» برم گردد .همونين عمير در كًمه «مِن قآله» ،و بنابراين كًمه «من قبًه»
تأكيد جمًه «من قآل ان ينزل علنهم» خناهد بند ،و اايد اين تأكيد اهماند سااارعت دگرگنن دلها از يأس به خنشاااحال
اساات ،شن جمًه «من قبل ا ينول عًيهم» بيش از اين نم رسااانيد كه خمااك زدگا قبل از اينكه بارا آيد ،ننميد بندند ،و
ارتمال دارد كه ننميدي آنا مد زيادي قبل از آمد بارا بند و كًمه «من قبًه» ارتمال ااصًه زياد را دا نمند  ،م رساند
در هما يك لحظه قبل ننميد بندند.
در كماف گفته كه جمًه «من قبًه» از باب تكرار ،و به منظنر تأكيد است ،مانند تكرار در آيه «فكان عاقآتهما انهما في النار
خالدين فنها» و معناي تأكيد در دلالت ،و معناي تأكيد در قبًيت ،اين اسااات كه دلالت كند بر اينكه عهد مردم به بارا طنلان
شاد بند ،شن مد ها بند بارا نديد بندند ،در نتيجه ننميديشا از بارا در دلهايشا محكم و جايگير شد بند ،و بدين
جهت وقت بارا را ديدند خنشحال آ مد كنتا به انداز غم و اندو آ مد طنلان بند.
و شه بمااا گفته شااد كه عاامير در جمًه «من قبًه» به ارسااال رياح برم گردد ،و معناي آيه اين اساات كه« :هر چند قآل از
فراتادن باران بر آنان و بلكه قآل از برخااتن باد مأيوس و نومند بودند».

«فمانظر الي آُمار رحم

الله کنف يحني الارض بعد موتها ان الک لمحي الموتي و هو علي کل شمميء قدير» كًمه «آُار»

جم اَرَر اسات ،و ارر به معناي باق ماند اي از شيوي است كه بعد از راتنش بماند ،و به هر بينند بفهماند كه قبًاف شنين شيوي
در اينجا بند  ،مانند ارر پا ،و ارر ساختما  ،ليكن به عننا استعار در هر شيوي كه متفرع بر شيو دي ري شند ،استعمال م شند.
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و مراد از «ررمت خدا» باران است كه از ابرها ارو م ريودم ابرهاي كه به وسيًه بادها گمترب يااته ،و آرار آ عبار است
از هر شيوي كه بر آمد بارا مترتو شند ،شن گيا و درخت و مين  ،كه در عين اينكه آرار بارانند ،آرار ريا يااتن زمين بعد
از مردنش نيو همتند.
لذا در آيه شريفه ارمند« :نظر کن به آُار رحم خدا که چگونه زمنن را بعد از مردنش زنده ميکند» ،كه در اين عبار بارا را ررمت
خدا ،و كيفيت زند كرد زمين بعد از مردنش را آرار آ خناند  ،پس زند شاد زمين بعد از مردنش از آرار ررمت خدا است،
و نباتا و اشجار و مين ها از آرار زند شد زمين است ،با اينكه خند آنها نيو از آرار ررمت همتند ،و تدبير ،تدبيري است اله ،
كه از خًقت باد و ابر و بارا راصل م شند.
در جمًه «ان الک لمحي الموتي» كًمه «ذلك» اشااار اساات به خداي تعال  ،كه داراي ررمت اساات كه از آرار آ ارياي
زمين بعد از مردنش م باشاد ،و اگر براي اشاار به خداي تعال كًمه «ذلك» را كه متصنص اشار به دور است به كار برد  ،به
منظنر تعظيم بند  ،و مراد از «موْتي = مردگا » انما يا انما و ساير جاندارا است.
خدايي که زمنن موات را [با فراتادن باران] زنده ميکند مردسان را ننز زنده خواهد کرد

مراد از جمًه مذكنر اهماند اين معنا اسااات كه زند كرد مردگا مال زند كرد زمين منا اساااتم شن در هر دو مرگ
همات ،كه عبار از اين اسات كه آرار ريا از شيوي سًو شند ،و نيو ريا عبار از اين است كه شيوي بعد از ساقط شد
آرار ريا از او دوبار ارر ريا به خند ب يرد ،و زمين در اصاال بهار داراي ارر ريا م شااند ،پس در اصاال بهار خداوند زمين
مرد را زند كرد  ،و ريا انما و رينا نيو مال ريا زمين است ،و شيوي غير از آ نيمت.
خنب ،وقت م بينيم كه خداي تعال م تناند از بين شند شيو مال هم ،يك را بعد از مرد زند كند ،دي ر شرا ن نييم كه
م تناناد آ شناد شيو دي ر را نيو بعاد از مرد زناد كند؟ با اينكه بنا به قاعد معروف« :حكم الامثال فنما يجوز و ما لا يجوز
واحدم ركم شند شيوِ مالِ هم در يك كه محقق شاد  ،با آنكه محقق نماد  ،يك است» ،وقت م بينيم زمين و نبا مرد را
زند كرد  ،ب درن بايد قبنل كنيم كه رينا و انما را هم م تناند زند كند .جمًة «و هو علي کل شيء قدير» اربا ارياي
ماذكنر اسااات .باه بياان دي ر م ارماايد :شرا خدا نتناند مردگا را زند كند؟ با اينكه قدر او عمنم  ،و غير محدود ،و غير
متناه اسات ،و وقت قدر غير متناه شاد ،شاامل ارياي بعد از من نيو م شند ،وگرنه لازم است قدر مقيد شند و رال
آنكه ما آ را مطًق ارض كرديم.
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سوره لقمان
آيه 46
«خلق السممماوات بغنر عمدٍ ترونها و القي في الارض روااممي ان تمند بكم و بثَّ فنها من کل دآبةٍ و انزلنا من السمممآء مآءً فانآتنا
فنها من کل زوج کريم»
«آاممانها را بدون امتوني که بآننند آفريد و در زمنن لنگرهايي بنانداخ که شما را نلرزاند و در آن از همه نوع جانوران سراکنده کرد و از آامان
آبي نازل کرديم و در آن همه سونه ازواج سناهان ننكو رويانديم».

کلمات آيه
عمد ستن ها .مفرد آ عماد است.
روااي رسن :ربن و رسنخ« .رسا الم يرسن :ربت» .راسيه :رابت .جم آ رواس است.
تمند ميد :اعاطراب و تكا خنرد شيو بورگ شنا كه راغو گنيد .طبرسا مطًق اعطراب ارمند است .أنْ تمِند بِكُمْ :اينكه
تكا بدهد شما را.
بثَّ پراكند و منتمر كرد .راغو گنيد :اصل بَثّ به معن جدا كرد و بًند كرد است.
زوج جفت و صنف .منظنر از آ در آيه صنف است.
نكتهها
گرشه به هر منجندي م تنا از شند زاويه ن ريماات ،ول معمنلاف هر شيوي در يك جهت و از يك زاويه ،اهميّت و برجماات
ويژ اي دارد.
در اين آيه ،ويژگ مهمّ آسما ها و كرا  ،معًّق بند آنها و پايههاي نامري آنهاست.
خصنصيّت مهمّ كن ها ،ربا و جًنگيري از لرزب زمين است .جهت مهمّ رينانا  ،تننّع و گمتردگ آنها در زمين ،و ويژگ
مهم گياها  ،زوجيّت و پر ارزب بند آنهاست.
در اين آيه ،به شند نمننه از اعجاز عًم قرآ در زمان كه بمر رتّ تصنر و گما آ را نيو نداشت ،اشار شد است:
يك اشااار به سااتن ها و اهرمهاي نامري براي اسااتقرار كرا و اجرام آساامان م يعن قنّ جاذبه و نيروي گريو از مركو ،دو
قدرت كه رمو گردب كرا در مدار خند همتند.
اعجاز دي ر ،اشار به محااظت زمين از لرزب ،به وسيًه استقرار كن ها و همونين اشار به قانن زوجيّت در گياها م باشد.
سنامها
1ا نديد  ،دليل نبند نيمت .آسما ها ستن دارد ،گرشه ما آ را نم بينيم« :بِغنْرِ عمدٍ تروْنها».
2ا قبل از هر شيو ،استقرار و آرامش لازمه زندگ است« :أنْ تمِند بِكُمْ».
3ا نظام راكم بر زمين ،به خاطر انما است« :أنْ تمِند بِكُمْ».
4اااا آب ،نعمت بس بورگ و با اهميّت اسات .آب ،مايه رويش و پرورب بمياري از منجندا است« .مآءً» ،در آيه به صنر
نكر و با تننين آمد كه نمانه عظمت است.
5اااا به گياها و سابويها و محيط زيمت ،كريمانه بن ريم كه خداوندِ كريم ،در قرآ كريم ،آنها را كريم خناند است« :مِنْ
کُلَِّ زوْجٍ کرِيمٍ».
موووعات آيه
باه دنباال بحا كاه پيرامن قرآ  ،و ايما به آ  ،در آيا گذشاااته بند ،در دو آيه منرد بحث از دلايل تنريد كه يك دي ر از
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اساس ترين اصنل اعتقادي است ،ستن م گنيد.
در آيه نتمات به پنج قمامت از آارينش «پروردگار» كه پينند ناگممتن با هم دارند ،مانند آارينش آسما  ،و معًق بند
كرا در اضااا ،و نيو آارينش كن ها براي رفآ ربا زمين ،و سااسس آارينش جنبندگا  ،و بعد از آ آب و گياها كه وساايًه
تغذيه آنها است ،اشار م كند.
م ارمايد« :خداوند آسما ها را بدو ستنن كه آ را ببينيد ،آاريدم خلق السَّماواتِ بِغنرِ عمدٍ تروْنها».
«عمد» (بر وز قَمَر) جم «عَمند» به معن سااتن اساات ،و مقيد ساااختن آ به «تروْنها» ،دليل بر اين اساات كه :آسااما
سااتن هاي مري نداردم مفهنم اين سااتن آ اساات كه :سااتن هاي دارد اما قابل رؤيت نيماات ،و شنا كه پيش از اين هم در
تفماير سانر «رعد» گفتهايم ،اين تعبير ،اشاار لطيف اسات به قانن «جاذبه و دااعه» ،كه همون ساتنن بميار نيرومند اما
نامري  ،كرا آسمان را در جاي خند ن ه داشته است.
در رديا كه «رماين بن خالد» از «امام عً بن منسا الرعااا (ع)» نقل كرد  ،به اين معن تصاريح شااد اساات ،ارمند:
اممآْحان اللهِ أ لن اللَّهُ يقُولُ بِغنرِ عمد تروْنها؟ قُلْ ُ بلي فقال ُمَّ عمدٌ و لكِنْ لاتروْنهام منزه اامم خدا آيا خداوند نميفرمايد
« ُ
بدون اتوني که آن را مشاهده کنند؟ راوي ميسويد عرض کردم آري فرمود س اتونهايي هس ولي شما آن را نمي بننند!».
به هر رال ،جمًه انق ،يك از معجوا عًم قرآ مجيد است.
سااسس ،دربار اًماافه «آارينش كن ها» م گنيد« :خداوند در زمنن کوههايي افكند تا شممما را مضممطرب و متزلزل نكندم و ألْقي فِي
الأرْضِ روااِي أنْ تمِند بِكُمْ».
اين آيه ،كه نظاير اراوان در قرآ دارد ،نماا م دهد كه «كن ها» وسيًه ربا زميناندم امروز از نظر عًم نيو اين رقيقت
رابت شد كه «كن ها» از جها متعددي مايه ربا زمين همتند.
از اين نظر كه ريماه هاي آنها به هم پينساته و همون زر محكم « ،كر زمين» را در برابر امارهاي كه از ررار درون
ناشا م شااند ،رفآ م كنند ،و اگر آنها نبندند« ،زلوله هاي» ويران ر آ قدر زياد بند كه شااايد مجال به انمااا براي زندگ
نم داد.
و از اين نظر كه اين قماار محكم در برابر امااار «جاذبه ما و خنرشاايد» مقاومت م كند كه اگر «كن ها» نبند ،جور و مد
عظيم در پنسااته خاك زمين به وجند م آمد ،كه ب شااباهت به «جور و مد درياها» نبند ،و زندگ را بر انمااا ناممكن
م ساخت.
و از اين نظر كه اماارِ طناا ها را در هم م شكند ،و تماس هناي مجاور زمين را به هن ام رركت وعع زمين ،به رداقل
م رسااند كه اگر نبند صفحه زمين همون كنيرهاي خمك ،در تمام طنل شو و روز ،صحنه طناا هاي مرگبار و بادهاي در
هم كنبند بند.
رال كه ،نعمت آرامش آسااما به وساايًه سااتن نامري اب ،و آرامش زمين به وساايًه كن ها تأمين شااد ،ننبت به آارينش
منجندا زند و آرامش آنها م رسااد كه در محيط آرام ،بتنانند قدم به عرصااه ريا ب ذارندم م گنيد« :و در روي زمنن از هر
جنآنده اي منتشر ااخ م و بثَّ فِنها مِنْ کُلَِّ دابَّة».
تعبير به «مِنْ کُلَِّ دابَّة» ،اشااار به تننع ريا و زندگ در شهر هاي متتًف اسااتم از جنبندگان كه از كنشك با شماام
عادي ديد نم شانند ،و سارتاسر محيط ما را پُر كرد اند ،گراته ،تا جنبندگا غنل پيكري كه عظمت آنها انما را در ورمت
ارو م برد.
همونين جنبندگا به رن هاي متتًف و شهر هاي كامًاف متفاو  ،آبويا  ،هنازيا  ،پرندگا  ،خوندگا  ،و رمرا گنناگن ،
و مانند آنها كه هر كدام براي خند عالم دارند ،و ريا را در صدها هوار آيينه منعكس م سازند.
اما پيدا اسات كه اين جنبندگا  ،نياز به آب و غذا دارند ،لذا در جمًه هاي بعد ،به اين دو منعانع اشار كرد  ،م گنيد« :از
52

آاممان آبي فرامتاديم و به وامنله آن در روي زمنن انواع سوناسوني از جف هاي سناهان سر ارزش رويانديمم و أنْزلْنا مِن السَّماءِ ماءً فأنْآتْنا

فِنها مِنْ کُلَِّ زوْج کرِيم».
به اين ترتيو ،اسااس زندگ همه جنبندگا  ،متصانصااف انماا را كه آب و گيا تماكيل م دهد ،بيا م كندم سفر اي
اساات گمااترد با غذاهاي متننع در ساارتاساار روي زمين ،كه هر يك از آنها از نظر آارينش ،دليً اساات بر عظمت و قدر
پروردگار.
قابل تنجه اين كه در بيا آارينش ساه قمامت نتمت ،ااعال به صنر غايو ذكر شد  ،ول به ممتًه نوول بارا و پرورب
گياها كه م رسااد ،ااعال را به صاانر متكًم بيا كرد  ،م ارمايد :ما از «آسااما » آب ارسااتاديم ،و ما در «زمين» گياهان
رويانديم.
اين ،خند ،يك از انن اصارت است كه ،به هن ام ذكر امنر متتًف ،آنها را در دو يا شند شكل متننع بيا كنند ،تا شننند
هيچ گننه ارماس خمت نكند.
به عًاو  ،اين تعبير نما م دهد كه نوول بارا و پرورب گياها منرد تنجه خاص بند است.
اين آيه ،بار دي ر به «زوجيت در جها گياها » اشاار م كند كه ،آ نيو از معجوا عًم قرآ استم شرا كه در آ زما ،
زوجيت (وجند جنس نر و ماد ) در جها گياها به طنر گمترد رابت نمد بند ،و قرآ از آ پرد برداشت.
عمناف ،تنصيف زوجهاي گياها به «كريم» اشار به انناع مناهب است كه در آنها وجند دارد.
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سوره سجده
آيه 25
«أ و لمْ يروْا أنَّا نسُوقُ الْماء إِلي الْأرْضِ الْجُرُزِ فنَُّْرِجُ بِهِ زرْعاً تأْکُلُ مِنْهُ أنْعامُهُمْ و أنْفُسُهُمْ أ فلا يُآْصِرُون»
«آيا نديدند که ما آب را به اوي زمننهاي خشک و بي آب و علف ميراننم و به وانله آن زراع ها و محصولاتي ميروياننم که هم چارسايانشان از
آن ميخورند و هم خودشان تغذيه ميکنند؛ آيا نميبننند؟!»

نكتهها
كًمة «جُرُز» به زمين كنيري گفته م شند كه ريمه گيا در آ قط شد باشد.
در آيه قبل ،هًاكت سركما نمانه قدر اله شمرد شد و در اين آيه ،آبادي زمين.
سنامها
1ا شين تربيت قرآ آ است كه از تحنّلا طبيع براي هدايت مردم استفاد م كند« :أ و لمْ يروْا»...
2اااا رركت ابرهاي پر آب و بارب بارا در مناطق دور از دريا تصادا نيمت ،بًكه با اراد ركيمانه خداوند است« :أنَّا نسُوقُ
الْماء»
3اااا زمين با آب ،راصلخيو م شند« :فنَُّْرِجُ بِهِ زرْعاً» ،امّا برخ دلها با آ همه آيا عبر آمنز راصًتيو نم شند« :أ و

لمْ يهْدِ لهُمْ».
4اااا در بهر گيري مادّي ،رينانا بر انماا ها مقدّمند« :أنْعامُهُمْ و أنْفُسُهُمْ» .رينانا بيماتر م خنرند ،رارتتر م خنرند،
پتتن و شمتن و پنست كند نيو ندارند!
در اين آيه به يك از مهمترين نعمتهاي اله كه مايه آبادي همه سرزمينها و وسيًه ريا همه منجندا زند است اشار
م كند تا روشاان شااند هما گننه كه خداوند قدر بر ويرا ساااختن ساارزمين تبهكارا را دارد ،قادر بر آباد كرد زمينهاي
ويرا و مرد  ،و اعطاي همه گننه منهبت به بندگانش را نيو دارد.
م ارمايد:
«آيما نمديدند که ما آب را به امموي زمننهاي خشممک و بي آب و علف ميراننم و به واممنله آن زراع هايي مي روياننم که هم
چارسايانشان از آن مي خورند و هم خودشان تغذيه ميکنند؟ آيا نميبننند؟»

«اولم يروا انا نسوق الماء الي الارض الجرز فنَّرج به زرعاً تأکل منه انعامهم و انفسهم افلا يآصرون»

«جُرُز» «بر وز شُتُر» به معن زمين است كه گيا از آ ريمه كن شد يا به تعبير دي ر به هيچوجه گياه از آ نم رويد،
و در اصال از ماد «جَرَز» «بر وز مَرَض» به معن قط كرد و بريد استم گني هرگننه گيا از شنين زمين بريد شد  ،يا
زمين خندب ،آ گياها را قط كرد است.
جالو اينكه در اينجا تعبير به نمانق الما (آب را م رانيم) شاد اسات ،اشاار به اينكه طبيعت آب به مقتضاي سن ين اب
ايجااب م كند كه روي زمين و در گندالها باشاااد ،و به مقتضااااي روا بندنش بايد در اعماق زمين ارو رود ،ول هن ام كه
ارما ما ارا رسد ،طبيعتِ خند را از دست داد تبديل به بتار سبك م شند كه با وزب نميم به هر سن رركت م كند.
آري همين ابرها كه بر اراز آسااامانند ،درياهاي بورگ از آب شااايرين هماااتند كه به ارما خدا به كمك بادها به ساااني
زمينهاي خمك ارستاد م شنند.
به راساات اگر بارا نم باريد بمااياري از زمينها ،قطر اي از آب به خند نم ديد رت اگر ارعاااف رودخانههاي پر آب وجند
داشات ،بر آنها ممًط نم شد ،اما اكنن م بينيم كه به بركت اين ررمت اله بر اراز بمياري از كن ها و دامنههاي صعوالعبنر
و تسههاي مرتف  ،جن لها و درختا اراوا و گياها بمايار روييد است .اين قدر آبياري عجيو ،تنها در بارا است و از هيچ
شيو دي ر ساخته نيمت.
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«زرع» در اينجا معن وسيع دارد كه هرگننه گيا و درخت را شامل م شند ،هر شند گاه در استعمالا در مقابل درخت
قرار م گيرد.
مقدم داشتن «شهارپايا » بر «انما ها» در اين آيه ممكن است به سبو اين باشد كه تمام تغذيه شهارپايا از گيا است ،در
رال كه انما ها هم از گياها تغذيه م كنند و هم از گنشت شهارپايا .
جالو اينكه در ذيل آيه منرد بحث جمًه «افلا يآصمرونم آيا نمي بننند» آمد است ،در رال كه در ذيل آيه قبل كه ستن از
قصرها و خانههاي ويرا شدة اقنام پيمين است ،جمًه «افلا يسمعونم آيا نميشنوند» آمد است.
باا ن ااه اجماال باه اين آيه ننران  ،مًارظه م گردد كه مفاد آ در ارتبا با كمااااورزي به معناي وساااي كًمه ،آب و
هناشناس  ،زراعت ،باغبان  ،دامسروري ،صنعت تنليد غذا و مانند آ است.

چرخه آب و کشاورزي
با تأمً بيمااتر در آيه ،م تنا گفت كه منعاانع محنري اين عبارا عرش ا  ،شرخه گمااترد  ،پيويد و بماايار ريات آب در
طبيعت و در بتشهاي كمااورزي م باشد .اين منعنع در بردارند رقايق عًم و هدايتگرانه بمياري است .سياق عبارا آيه
و اساتفاد از ماد «رؤيت» ،در صادد آ اسات كه ن رشا درسات دربار آب در انما ها بنيژ مؤمنا پديد آورد .بدين ترتيو
م تنا گفت قرآ كريم براي شاناخت شرخه آب و ارتبا و نقش آ در به شرخش ااتاد شرخهاي كماورزي اهميت خاص
قايل است .اين كتاب اله م گنيد:
از نظام بارندگ و بارب و بارا به سادگ عبنر نكنيدم
از شرخه آب به سادگ عبنر نكنيدم
از رويش گياها و نظاما زيمت آ به سادگ رد نمنيدم
1
از تغذيه گياه دامها و انما به سادگ ن ذريد.
نشانههايي محسوس بر کمال قدرت آفريدسار
تنجه داد ااراد به وسيًه استفهام منف يا انكاري ،به مماهد دقيق جًن هاي اراوا قدر ب نظير خداي تعال در شرخه آب،
ارياي زمين و رويش گياها و تكنين غذاهاي انماان و دام  ،سابو م شاند تا با اين صافت پروردگار هر شه بيمااتر آشناي
راصال شاند .در اين جا قرآ كريم در صدد تنجه داد و اربا رقايق است كه براي هم ا اهمپذير و درك شدن م باشد،
ول ااراد به دلايً از جمًه عادي شد  ،به خنب متنجه آنها نيمتند و از آنها غفًت م ورزند .ستن تفمير «منهج الصادقين» و
ْصمرُون» تلک الأمور المحسموامة الواومحة فنستدلون بها علي کمال قدرة
«جنهر رمين» در اين بار شنين اسات« :أ فلا يُآ ِ
3
خالقهام 2قوله تعالي «أ فلا يُآْصِرُون» فنعلمون کمال قدرتنا.
چرخه آب در طآنع
«نسوق الماءم آب را م رانيم».
اين عبار دنياي از معنا را در خند جاي داد و ارآيند پر رمو و راز ،گمترد و پيويد شرخه آب را ركايت م كند.
1ا تفسير نور ،ج  ،9ص .321
2ا خالصة المنهج ،ج  ،4ص .271
3ا الجوهر الثمين فی تفسير الكتاب المبين ،ج  ،5ص .127
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خصاانصاايا طبيع يا ايويك آب از جمًه جِرم و ساان ين اب ايجاب م كند كه در زمين و در گندالها مجتم شااند و
خاصايت ساياليت و روا بند آ نيو اقتضا دارد كه در اعماق زمين ارو رود .اين در رال است كه به تدبير زيباي اله  ،آب از
رالت ماي به بتار تبديل م شااند و بتار ساابك پس از صااعند از روي زمين ،با وزب باد به هر سااني كه مقدر اساات رركت
م كند.
گني در اين آيه خداوند م ارمايد :اين ما هماااتيم كه ابرها را راهنماي م كنيم و خط ساااير آ ها را به طنر دقيق تعيين
م نماييم كه كجا ببارند و در هر نقطه از زمين شقدر ببارند و ميوا بارب را كامًا تعيين م كنيم .در اين راستا اجاز نم دهيم
زرما ما در ساااخت ابرها و مقدما تمااكيل آنها هدر رود .به اين صاانر كه نم گذاريم كه بادها ابرها را به ساارزمينهاي
شانر زار ببرند ،بًكه آنها را به زمينها و اراعا «جُرزُ» م بريمم شرا كه باراند بارا در سارزمين شنر زار اتًاف بارا است ،اما
«ارض جُرز» آماد كمت و زرع استم زمين است كه مهياي كماورزي و باغداري و زراعت م باشد.
بنابراين بر اسااااس آمنز هاي تنريدي قرآ  ،رركت ابرها به هيچ وجه تصاااادا  ،كنر و ب برنامه نيمااات وكامًاف هدامند و
رماب شد م باشد كه از اراد ركيمانه خداوند نمأ گراته است .در آيه  27سنر مباركه سجد اين معنا به خنب و در قالو
انن ادب منرد تأكيد قرارگراته است.
باران وانله آبناري نقام ااتثنايي
به راسات اگر بارا نم باريد بمياري از زمينها ،قطر اي از آب به خند نم ديدم شرا كه اگر ارعاف رودخانههاي پر آب هم وجند
داشاات ،آبها بر آ نقا ممااًط نم شااد ،اما اراوا م بينيم كه به بركت ررمت نازله آساامان  ،بر اراز بمااياري از كن ها و
دامنههاي صاعو العبنر و تسههاي مرتف  ،جن لها ،درختا اراوا و گياها بمايار روييد است ،اين قدر آبياري عجيو ،تنها
در بارا است و از هيچ شيو دي ر ساخته نيمت.
توجه به تفاوت تغذيهاي انسانها و حنوانات
يك از ساؤالات كه در بار آيه شريفه به ذهن م رسد ،اين است كه شرا عً رغم برتري وجندي انما ها ،از آنها بعد از رينانا
نام برد شد است؟ براي اين تقدم ،دلايل متعددي ذكر شد  ،از جمًه:
 .1پر رن تر بند رژيم گياهتناري در رينانا نمبت به انما (تقدم رينا بر انما در گياهتناري!)
برخ بر آنند كه مقدم داشاتن «شهار پايا » بر «انما ها» در اينجا و در بحث تغذيه ممكن است به عًت اين باشد كه رژيم
گياهتناري در شهار پايا پر رن تر از گنشااتتناري اساات ،در رال كه انمااا ها هم از گياها تغذيه م كنند و هم از گنشاات
شهار پايا .
 .2تقدم زمان رينانا در تغذيه گياه م گياها به محض روييد براي شهار پايا قابل اساتفاد است ،در رال كه استفاد
انما از گياها غالباف با تأخير صنر م گيرد و زمان است كه گيا  ،دانه و رمر خند را به بار م آورد.
 .3تقدم رينانا بر انماا در تمتعا ماديم رينانا بيماتر و رارتتر م خنرند و امنري شن پتتن و شاماتن و پنست
كند و مانند آ را لازم ندارند!
 .4عدم بصاير  ،مايه تقدم رينا بر انماا م عدم بصاير در برخ انما ها دليل مقدم داشتن نام رينانا بر انما در آيه
اساتم به اين معنا كه اگر انماا بصاير نداشاته باشد و رقايق دم دست خند در خًقت را ناديد ب يرد و بدا ها با شمم ب
اعتناي بن رد ،شه بهتر كه نامش بعد از شهار پايا برد شند.
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سوره فاطر
آيه 9
«واللهُ الَّذِي أرْال الرَِّيا فتُثِنرُ احاباً فسُقْناهُ إِلي بلدٍ منَِّ ٍ فأحْننْنا بِهِ الْأرْض بعْد موْتِها کذلِک النَُّشُورُ»
«خداوند کسمي اا که بادها را فراتاد تا ابرهايي را به حرک درآورند؛ اپ
س

ما اين ابرها را به اوي زمنن مردهاي رانديم و به وانله آن زمنن را

از مردنش زنده ميکننم؛ راتاخنز ننز همنن سونه اا ».

معاني کلمات آيه
تُثنرُ رَنْر :زير و رو شد  .پراكند شد  .اِرار  :زير و رو و پراكند كرد « .تُاير» :پراكند م كند يا رركت م دهد.
اُقناه سَنْق :راند « .سقنا » آ را سنق داديم.
نُشمور نَمار :گماترد و گماترب كه به معن زند كرد نيو م آيد« :نشر الله الموتي و انشرهُم احناهم» .بنابراين ،نُمانر به
معن زند شد است.
تفسنر آيه
در اين آيه با تنجه به بحثهاي كه قبًاف پيرامن هدايت و عاًالت و ايما و كفر گذشات به بيا كنتا و روشن پيرامن مبدأ و
معاد م پردازد و اربا «مبدأ» را با اربا «معاد» در يك دليل جالو قرين كرد  ،م ارمايد« :خداوند همان کسممي اامم که بادها را
فراتاد تا ابرهايي را به حرک در آورندم و اللهُ الَّذِي أرْال الرَِّيا فتُثِنرُ احاباً».
«س ما اين ابرها را به اوي ارزمنن مرده و خشكي ميراننمم فسُقْناهُ إِلي بلدٍ من ٍ».
«اپ به وانله آن زمنن را بعد از مردنش زنده ميکننمم فأحْنننا بِهِ الْأرْض بعْد موْتِها».
«آري! زنده شدن مردسان بعد از مر ننز همنن سونه اا م کذلِک النَُّشُورُ».
نظام رمااب شد اي كه بر رركت بادها ،و سسس رركت ابرها ،و بعد از آ نوول قطر هاي ريا بتش بارا  ،و به دنبال آ
زند شاد زمينهاي مرد راكم اسات ،خند بهترين دليل و گنا بر اين رقيقت اسات كه دساات قدر ركيم در پمت اين
دست ا قرار دارد و آ را تدبير م كند.
بنان آيات
در اين آيا  ،شندين ارتجاج است بر وردانيت خداي تعال در النهيت ،و اين ارتجاجها را بعد از شمرد شند نعمت آسمان و
زمين كه انماا از آنها متنعم اسات ،و جو خدا كما خالق و مدبر امر آ نعمتها نيمت ،بيا نمند  ،در خًال بحث اشار اي
هم به ممتًه قيامت دارد.
تشآنه بعث در روز قنام

و زنده شدن مردسان به احناء زمنن

«و الله الَّذي ارال الريا فتثنر احاباً فسقناه الي بلد من »

نظير اين آياه در سااانر روم ،آياه  48آمد كه م ارمايد« :الله الَّذي يراممل الريا »م رال بايد ديد ارق بين اين دو تعبير
شيمت؟
در آيه منرد بحث عنايت در تحقق وقنع بارا ها و روييد گياها به وساايًه آنهاساات و به همين جهت ارمند « :الله الَّذي
ارال الريا » ،ول در سنر روم معنا شنين است« :اين خداست كه بادها را م ارستد تا ابرها را به رركت درآورند».
«فسمقناه الي بلد من »م يعن ما آ ابرها را به ساني سارزمين بدو گيا سنق م دهيم« .فاحنننا به الارض بعد موتها»م
پس آ زمين را بعد از مردنش زند م كنيمم يعن بعد از آنكه گياه نداشااات ،داراي گيا م كنيم .نمااابت زند كرد را به
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زمين داد  ،نمبت است مجازي ،و نمبتش را به گيا داد  ،نمبت است رقيق .
به طنر خًاصااه ،هر شند بر ارر آمد بارا گيا زند م شااند ،اما مجازاف م گنيند زمين زند شااد .آن ا تغذيه و نمن و تنليد
مال و هر عمل دي ري كه مربن به اين اعمال ريات است ،همه اعمال است كه از اصل ريا سرشممه م گيرد.
به همين جهت بعات در روز قيامت و زند شااد مردگا را به ارياي زمين تماابيه كرد ،تا بفهماند هما طنر كه زمين در
سااال يك دور زندگ را شااروع م كند ،و در آخر م ميردم يعن بعد از آنكه در زممااتا از جنو و جنب ااتاد بند ،دوبار در
بهار و تابمااتا جنو و جنب خند را از ساار م گيرد و در پاييو رو به خوا م رود ،و در زممااتا به كً از عمل م ايمااتد،
انما ها هم همين طنرندم وقت دورا زندگ شا در زمين به سر رسيد و مردند ،دوبار در روز قيامت بعد از آنكه زند شدند ،و
از قبرها درآمدند ،روي زمين منتمر م شنند ،لذا ارمند« :كذلك النمنر».
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سوره زمر
آيه 24
«ألمْ تر أنَّ اللَّه أنْزل مِن السَّمماءِ ماءً فسملكهُ ينابِنو فِي الْأرْضِ ُُمَّ يَُّْرِجُ بِهِ زرْعاً مَُّْتلِفًا ألْوانُهُ ُُمَّ يهِنجُ فتراهُ مُصْمفرًَّا ُُمَّ يجْعلُهُ
حُطاماً إِنَّ فِي الِک لذِکْري لِأولِي الْألْآابِ»
«آيمما نمديمدي کمه خداوند از آامان آبي فراتاد و آن را به صورت چشمههايي در زممنمن وارد نمممود امپ

با آن زراعتي را خارج مياازد

که الوان مَّتلف دارد بعد اين سناه خممشممک ممميشممود بمه سمونمهاي کمه آن را زرد و بيرو ميبنني اپ

آن را در هم ميشكند و خرد

ميکند در اين ماجرا تذکري براي صاحآان خِرد اا ».

کلمات آيه
الكهُ سًَْك (بر وز عَقل) داخل شد و داخل كرد .
ينابنو يَنْبنع :شممه و جدول پر آب ،جم آ ينابي است.
نآْو جنشيد آب از شممه.
يهنجُ هيج :خمك شد « .هاج النآ هنجاً يآُ » .اقط دو بار در قرآ مجيد آمد است.
حُطام رَطْم :شكمتن .رُطام :شكمته شد و خمك شد (هيوم).
در اين آياه بار دي ر قرآ به دلايل تنريد و معاد باز م گردد ،و بحثهاي را كه در آيا گذشاااته پيرامن كفر و ايما بند،
تكميل م كند.
روي ستن را به پيامبر (ص) كرد  ،به عننا سرممق براي همه مؤمنا  ،م ارمايد« :آيا نديدي که خداوند از آامان آبي فراتاد
و آن را به صورت چشمههايي در زمنن وارد نمودم أ لمْ تر أنَّ الله أنْزل مِن السَّماءِ مآءً فسلكهُ ينابِنو فِي الْأرْضِ».
قطر هاي ريا بتش بارا از آسااما نازل م شااند ،قماار «نفنذ پذير» زمين آنها را به درو م پذيرد و تا به قماار «نفنذ
ناپذير» م رسد ،آنها را متنقف م سازد و ذخير م كندم سسس به صنر شممهها و قنا ها و شا ها بيرو م ارستد.
بعد م ااوايد« :اپ با آن زراعتي را خارج مياازد که رنگهاي مَّتلف داردم ُُمَّ يَّْرِجُ بِهِ زرْعاً مَُّْتلِفاً ألْوانُهُ».
هم انناع آ متتًف اساات ،همون گندم و جن و برنج و ذر  ،و هم كيفيتهاي آ متفاو اساات ،و هم رن ظاهري آ ،
بعض سبو تير  ،بعض سبو كمرن  ،بعض داراي برگهاي پهن و گمترد  ،و بعض برگهاي باريك و لطيف و همونين!...
بعاد به مرارل دي ر ريا اين گيا پرداخته ،م گنيد« :بعد آن سناه خشممک ميشممود به سونهاي که آن را زرد و بيرو ميبننيم ُُمَّ
يهِنجُ فتراهُ مُصْفرَّاً».
تند باد از هر سان م وزد ،و آ را كه سامات شاد اسات از جا م كند« :امپ آن را در هم شكسته و خرد ميکندم ُُمَّ يجْعلُهُ
حُطاماً».
«در اين مثال تذکري اا براي خردمندان [از ناسايداري دننا]م إِنَّ فِي الِک لذِکْري لِأولِي الْألْآابِ».
تذكري است از نظام رماب شد و با عظمت عالم همت و ربنبيت پروردگار در اين صحنه عظيم ،و نيو تذكري است از پايا
زندگ و خامنب شد شعًههاي ريا  ،و سسس ممتًه رستاخيو ،و تجديد ريا مردگا .
«الم تر ان اللَّه انزل من السماء ماء فسلكه ينابنو في الارض»...
در مجم البيا م گنيد :كًمه «ينابنو» جم «يَنبنع» اسات ،و آ جاي است كه آب از آ م جنشد ،ماًاف م گنيند« :نآو

الماءُ من مووو کذام آب از فمملان محل ميجوشد و فوران ميکند» ،و كًمه «زرع» عبار است از آنوه از زمين م رويد و مااااناااناد
درخت سااقه ندارد .و كًمه «شمجر» عبار اسات از آنوه كه سااقه و شااخه دارد .و كًمه «نآات» هر دو قمم روييدن را شامل
م شند .و كًمه «يهنج» از مصدر «هَيج» اساااات كه به معناي نهايت مرتبه خمك شد نبا است ،و كًمه «حُطام» به معناي
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كا و خس متفرق اسات و معناي جمًه «فسملكه ينابنو في الارض» اين است كه خداوند آب را در شممهها و رگههاي زمين
كه شاان رگهاي بد آدم است داخل كرد  ،و زمين آ را از جانب بااه جانب ديا ار انتقال م دهد .بقيه الفاظ آيه روشن
است.
هرگا زمين يك قمر نفنذناپذير بيمتر نداشت ،ذر اي از آب بارا را در خند ذخير نم كرد ،و همه بعد از نوول از آسما به
درياها م ريتتندم نه شممهاي وجند داشت ،و نه كاريو و شاه  ،و اگر تنها يك قمر نفنذپذير داشت ،هم به اعماق زمين ارو
م راتند به طنري كه دساترسا به آ ممكن نبند .تنظيم قمر زمين از اين دو لايه نفنذپذير و نفنذناپذير ،با اين ااصًه رماب
شاد  ،از نماانههاي قدر خداسات ،و جالو اينكه گاه به صنر لايههاي متعدد نفنذپذير و نفنذناپذير است كه روي هم قرار
گراته ،كه در رفر شا هاي «سطح » و «نيمه عميق» و «عميق» از آ استفاد م شند.
با تنجه به اينكه «زَرْع» باه گياه گفته م شند كه ساقه قني ندارد ،در مقابل «شَجَر» كه غالباف باه درختان كه داراي ساقه
نيرومندند اطًاق م شااند« ،زرع» مفهنم وساايع دارد كه گياها غير غذاي را نيو در بر م گيردم انناع گلها و گياها زينت و
داروي و مانند آ كااه انق العاد متننع ،و داراي النا و شهر هاي گنناگن م باشد ،رت گا در يك شااااخه ،بًكاااه در يك
گل ،اياااان رن هاي متتًف به شكل بميار جالو و ظريف در كنار هم قرار گراته اند ،و با زبا ب زبان نغمه تنريد و تمبيح
خدا را سر داد اند.
اين صاحنه گرشه در عالم گياها اسات ،ول به انماا ها همدار م دهد كه همانند آ در عمر و ريا شما تكرار م شند،
ممكن است ماد آ متفاو باشد ،اما اصنل آ يك است :تنلد ،نما و جنان  ،و بعد پژمردگ و پيري و سرانجام مرگ!
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سوره فصلت
آيه 29
«و مِنْ آياتِهِ أنَّک تري الْأرْض خاشِعةً فإِاا أنْزلْنا علنْها الْماء اهْتزَّتْ و رب ْ إِنَّ الَّذِي أحْناها لمُحْنِي الْموْتي إِنَّهُ علي
کُلَِّ شيْءٍ قدِيرٌ»
«و از آيات او اين اام که زمنن را خشک [و بيجان] ميبنني امَّا هنگامي که آب [باران] بر آن ميفراتنم به جنآش درميآيد و
نموَّ ميکند؛ همان کسي که آن را زنده کرد مردسان را ننز زنده ميکند؛ او بر هر چنز تواناا !»

کلمات آيه
خاشِعة «خمنع» در آيه به معن آرام و ب رركت بند است .در آيا دي ر «هامدة ا ميتة ا ميّت» آمد است.
اِهْتزَّتْ هَوّ :تكا داد و رركت كرد  ،لازم و متعدي هر دو آمد است« .اهتواز» :تكا خنرد و رركت كرد .
رب ْ بالا آمد .رَبا :زياد و بالا آمد .
تفسنر آيه
بار دي ر به آيا تنريد كه زمينه ساز ممتًه معاد است باز م گردد و م

ارمايد« :و از آيات او اين اا

که زمنن را خشک [و بيجان]

خاش معةً فإِاا أنْزلْنا
ِ
ميبنني اما هنگامي که آب [باران] را بر آن ميفراممتنم به جنآش در ميآيد و نموَّ ميکندم و مِنْ آياتِهِ أنَّک تري الْأرْض

علنها الْماء اهْتزَّتْ و رب ْ».
زمين خمااك و مرد و ب رركت كجا ،و اين همه آرار ريا و جًن هاي گنناگن آ كجا! سااسس از اين ممااتًه روشاان
تنريدي يعن ممتًه «ريا » اااا كه هننز اسرارب براي بورگترين دانممندا كمف نمد اااا با يك انتقال سري و جالو به
ممتًه معاد پرداخته ،م گنيد« :همان ک که آن [زمنن مرده] را زنده کرد مردسان را ننز [در قنام ] زنده ميکندم إِنَّ الَّذِي أحْناها لمُحْي
الْموْتي».
آري «او بر همه چنز تواناا م إِنَّهُ علي کُلَِّ شيءٍ قدِيرٌ»
و دلايل قدرتش در همه جا نمايا اسات و همه ساال نماانههاي آ را با شمام خند م بينيد ،با اين رال ش ننه در ممتًه
معاد ترديد م كنيد؟!
نكتهها
در ساانرة رج ،از زمين با تعبير «هامِدةً» به معناي خمااك ياد شااد اساات« :تري الْأرْض هامِدةً فإِاا أنْزلْنا علنْها الْماء اهْتزَّتْ و

خاشمعةً»م شاايد كًمة خمنع در اين
رب ْ و أنْآت ْ ...و أنَّهُ يُحْيِ الْموْتي و أنَّهُ علي کُلَِّ شميْءٍ قدِيرٌ»م ول در اين جا م ارمايدِ « :
آيه ننع طعنه به ممتكبرا باشد كه در آية قبل از آنها ياد شد است.
سنامها
خاش معةً» ،و اين،
ِ
با نوول آيا تغيير نم كند« :تري الْأرْض

1اااا زمين نرم با نوول بارا رشااد م كند ،ول دلهاي ساان
همداري است به ممتكبرا و مًحدا  ،كه آنها از زمين پمتترند.
2ا خداوند كار خند را از طريق عنامل طبيع انجام م دهد« :أنْزلْنا.»...
3ااااا «مماات نمننة خروار اساات»م كماا كه زمين مرد را زند م كند ،م تناند در قيامت مردگا را زند كند« :لمُحْيِ
الْموْتي».
4ا دليل انكار معاد ،غفًت از قدر اله است« :إِنَّهُ علي کُلَِّ شيْءٍ قدِيرٌ».
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اُآات معاد و احتجاج بر آن با بنان يک ااتعاره تمثنلنه
«و من آياته انک تري الارض خاشعة».
كااًمه «خاشعة» از «خمنع» به معناي اظهار ذلت است و كًمه «اهتو » از مااصادر «اهاتاواز» باه ماعاناي رركت شديد
است و كًمه «ربت» از مصدر «ربان » باه معناي نمن و نما و عًنّ است .منظنر از اهتواز زمين و ربن آ  ،به رركت در آمدنش به
وسيًه گياهان است كه از آ سر درم آورند ،و بًند م شنند.
در ايان آياه شريفه ،استعار اي تمايً به كار راتهم يعن خمك و ب گياه زمين در زممتا  ،و سسس سرسبو شد و بالا
آمد گياهانش ،به كم تمبيه شد كه قاااباااًاف ااتاد رال و داراي لباسهاي پار و كهنه بند  ،و خناري و ذلت از سر و رويش
م باااااريد  ،و ساسس به مال رسيد كه همه نارساي هاي زندگ اب را اصًاح كرد  ،و جامه هاي گرانبها بر تن نمند  ،و داراي
نما و تبتتري شد است كه خرم و ناز و نعمت از سر و رويش هنيداست.
«مِنْ آياتِهِ أنَّک تري الْأرْض خاشِعةً» و از دليلهاي روشن ر رضنر و يكتاي و قدر ب كرا خدا اين است كه تن انما خردمند
و خردورز ،اين زمين را مرد و پژمرد م بين . ...
پار اي بر آنند كه زمين را اامرد و غبارآلند و خامنب م بين  .و به باور پار اي دي ر آ را خاش و ب رركت م بين .
از ديدگا برخ زمين را مرد و ب گل و گيا م ن ري.
«ازهري» بر آ اسات كه وقت بارا نبارد و زمين خم گردد ،به آ «خاشعة» م گنيندم و اين كنايه از نبند گل و گيا
و سبوي و طراو و ريا و تحرك در زمين است.
«فمإِاا أنزلْنما علنْهما الْمماء اهْتزَّتْ و ربم ْ» امّاا هن ام كه قطر هاي جانبتش بارا را بر آ م بارانيم ،به جنو و جنب
برم خيود و پيش از رويش و سر برآورد گلها و گياها آ  ،خند گني باد م كند و برآمد م گردد و آ گا روييدن هايش
م رويد و رشد م كند.
به باور «كًب » منظنر اين است كه آن ا زمين با رويش گياها به رركت درم آيد و با رشد آنها باد م كند.
«إِنَّ الَّذِي أحْناها لمُحْنِي الْموْتي» به يقين هما قدر وصافناپذيري كه با ارو ارساتاد بارا زندگ ساز اين زمين را زند
سااخت و پس از ااماردگ و پژمردگ اب به آ روح دميد و طراوتش بتميد ،همن در آستانه رستاخيو ،مردگا را از دل زمين
برم ان يود و به آنا ريا ننين م بتمد.
«إِنَّهُ علي کُلَِّ شيْ ٍ قدِيرٌ؛ چرا که او بر هر کار و هر چنزي تواناا ».

«خاشااعه» از ماد «خُماانع» در اصاال به معن تضاارع و تناع ا تنأم با ادب اساات ،و به كار برد اين تعبير در منرد زمين
خمااكيد در رقيقت يك ننع كنايه اساات .آري زمين به هن ام كه خمااكيد و ااقد آب م شااند از هرگننه گل و گيا خال
م گردد ،و به صنر انما ااتاد يا مرد ب جان در م آيد ،اما نوول بارا  ،ريا جديدي به آ م بتمد و آ را به رركت و
نمن و رشد وا م دارد.
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سوره شوري
آيه 24
«و هُو الَّذِي يُنزَِّلُ الْغنث مِن بعْدِ ما قنطُوا و ينشُرُ رحْمتهُ و هُو الْولِيَُّ الْحمِندُ»
«و او کسمي اام که باران امودمند را س

ي و اتوده
از آنكه مأيوس شدند نازل ميکند و رحم خويش را ميسستراند و او ول َّ

اا ».

ممتًه ولايت و نصر در آيا  28به بعد هم مطرح است كه ارمند :او «غَيث» م ارستدم گاه «مَطر» است كه سيل و خراب
هم به همرا دارد ،سااند و زيانش متًن ِ هم اسااتم گاه اقط «غَيث» اساات« ،غَيث» دي ر خطري ندارد و پنا آدم اساات .ما
ُسمتغِنثِنن» 1،او كه «غِناث الْمُسْتغِنثِنن» اسات براي ما «غَيث» م ارستدم
وقت مماكل داريم ،م گنييم« :أغِثْنِي يا غِناث الْم ْ
غيث هم نه سايل به همرا دارد ،نه ويران و خطر دارد .ما اگر از ذا اقدس اله بارا م خناهيم و نماز استمقا م خنانيم يا
دعاي استمقاي صحيفه سجاديه 2را م خنانيم ،از خدا «غَيث» طًو م كنيم ،نه «مَطَر» كه گاه با سيل همرا باشد .ارمند او
«غَيث» م ارستد ،منتها رالا شما نتناستيد يا نم خناهيد.
ارَّ تاکند بر مظهر ولي و حمند شدن انسان
در پايا هم دارد« :و هُو الْولِيَُّ الْحمِندُ» يك بيا ننران از امّام سااجاد (ع) در همين اوّلين دعاي صااحيفه سااجاديه اساات .اينها
انمااا را معرّا كردند .ما معمنلاف از انمااا همين رينا ناطق را ياد داريم .در ساانر مباركه «يس» گذشاات كه انمااا رينا
ي المتألَّه» استم
ناطق نيماتم رينان نيمات كه ررف بوند و يك جاننر ررف زنند نيمات .در ارهن قرآ  ،انماا «هو الح َّ
«ر ّ» اسات ،براي اينكه «ااْتجِنآُوا لِلَّهِ و لِلرَّاُولِ إِاا دعاکُمْ لِما يُحْنِنكُمْ» 3و «متألَّه» است ،براي اينكه در سنر «يس» انمان
كه در سايه رهبري انبيا رركت كند ،در قبال كاار قرار گراته است و كاار را قرآ «مرد » م داند ،ارمند« :لِنُنذِر من کان حنَّاً و
يحِقَّ الْقوْلُ علي الْكافِرِين» 4،اين «صانعت ارتباك» 5،صانعت شهار عاًع اساتم در صنعت شهار عًع به جاي اينكه متكًّم
اعاًاع شهارگانه را ذكر كند ،يك در ميا ذكر م كند تا آ دو منردي كه رذف شاد را متاطو بفهمدم انما يا زند است يا
مرد  ،انماا زند يا مؤمن اسات يا كاار كه اين م شند شهار عً م ول سنر «يس» كه شهار عً را ذكر نكرد است ،ارمند:
انماا يا زند است يا كاارم يعن آ دو قمم دي ر را بفهم! اين بتش از سنر كه دارد «و هُو الْولِيَُّ الْحمِندُ»م يعن او رميدپرور
است.
نكتهها
«غنْث» به بارا مفيد گفته م شاااند ،امّا «مطر» به هر ننع بارا گفته م شاااند ،خنا مفيد و خنا مضااارّ .شنانكه م ارمايد:
1ا بحارالنوار ،عًامه مجًم ،

مؤسمه الناا  ،ج  ،92ص .253

2ا المصباح ،جنة االمان الواقية و جنة االيمان الباقية ،ابراهيم بن عً كفعم عامً  ،ج ،1ص .417
3ا سنر انفال ( )8آيه .24
4ا سنر يس ( )36آيه .71
5اااا «ارتباك» در بدي  ،بدين معناست كه در دو كًام پياپ  ،از جمًه اول ،قممت اااا كه ممابه آ در جمًه دوم بيا شد است اااا رذف شند و از
جمًه دوم نيو بتما اااا كه در جمًه اول بدا اشاار شد است اااا رذف گردد .اين صنعت با خًق ظرايتهاي معناي در بتم از آيا قرآ ،
معناي گمترد اي را در قالب محدود ،به نمايش م گذارد كه پژوهش در آ  ،نمان ر تأرير عًم بدي در تفمير است.
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1

«أمْطِرتْ مطر السَّوْءِ».
«قنُومٌ» به معناي يأس ،و «بَثَّ» به معناي پراكند كرد است.
سنامها
1ا در ننميدي بم اميد است ،پايا شو سيه سسيد است« :يُنزَِّلُ الْغنْث مِنْ بعْدِ ما قنطُوا».
2ا تنها پناه ا انما در ممكًا و نااميديها خداست« :و هُو الَّذِي ...مِنْ بعْدِ ما قنطُوا».
3ا بارا  ،نمندي از ررمت اله است« :يُنزَِّلُ الْغنْث ...و ينْشُرُ رحْمتهُ».
4ااا كم بارا در مناردي براي جًنگيري از طغيا انما هاست« :و لوْ بس اللهُ الرَِّزْق لِعِآادِهِ لآغوْا ...يُنزَِّلُ الْغنْث مِنْ بعْدِ ما
قنطُوا».
 5ا ولايت پمنديد و دائم  ،تنها به خداوند اختصاص دارد« :و هُو الْولِيَُّ الْحمِندُ».

1ا سنر ارقا ( )25آيه .41
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سوره حديد
آيه 26
«اعْلمُوا أنَّما الْحناةُ الدَُّنْنا لعِنٌ و لهْوٌ و زِينةٌ و تفاخُرٌ بنْنكُمْ و تكاُُرٌ فِي الْأمْوالِ والْأوْلادِ کمثلِ غنْثٍ أعْجن الْكُفَّار
نآاتُهُ ُُمَّ يهِنجُ فتراهُ مُصْفرًَّا ُُمَّ يكُونُ حُطاماً و فِي الْآخِرةِ عذابٌ شدِيدٌ و مغْفِرةٌ مِن اللَّهِ و رِوْوانٌ و ما الْحناةُ الدَُّنْنا
إِلاَّ متاعُ الْغُرُورِ»
«بدانند زندسي دننا تنها بازي و امرسرمي و تجمَّل سرامتي و فَّرفروشمي در منان شمما و افزون طلآي در اموال و فرزندان اا
همانند باراني که محصولش کشاورزان را در شگفتي فرو ميبرد اپ

خشک ميشود به سونهاي که آن را زرد رنگ ميبنني؛ اپ

تآديل به کاه ميشمود! و در آخرت عذاب شمديد اام يا مغفرت و رواي الهي؛ و [به هر حال] زندسي دننا چنزي جز متاع فرين
ننس ».

کلمات آيه
لعن بازيم اعً كه در آ مقصد صحيح نيمت.
لهو ممغنل شد  .راغو گنيد :لهن آ است كه انما را از آنوه مهم است باز دارد.
تكاُُر كار طًب  ،ااوو طًب .
غنث بارا  .طبرسا ارمند  :باران كه در وقت راجت آيدم زيرا آ غنث است و نصرت است كه در وقت شد م آيد و عرر را
از بين م برد.
کُفَّار زارعا  .كُفْر در اصال به معن پنشااند و مماتنر كرد اسات و شن زارع تتم را در زمين ممتنر م كند ،او را كاار
گنيند ،جم آ كفّار است.
يهنجُ هَيج :خمك شد « .هاج النآ هنجاً يآُ ».
غُرور اريو داد .
تفسنر
دنيا شيوي جو متاع غرور نيمات! از آنجا كه رو و عًاقه دنيا سر شممه هر گنا و «رأس کل خطناه» است ،در اين آيه ترسيم
گنياي از وعااا زندگ دنيا و مرارل متتًف و ان يو هاي راكم بر هر آ را ارائه داد  ،م گنيد« :بدانند که زندسي دننا تنها بازي و
امرسرمي و تجمل سرامتي و فَّر فروشي در منان شما و افزون طلآي در اموال و فرزندان اا م اعْلمُوا أنَّما الْحناةُ الدَُّنْنا لعِنٌ و لهْوٌ و زِينةٌ و
تفاخُرٌ بننكُمْ و تكاُُرٌ فِي الْأمْوالِ و الْأوْلاد».
به اين ترتيو «غفًت»« ،سرگرم »« ،تجمل»« ،تفاخر» و «تكارر» دورا هاي عمر آدم را تمكيل م دهند.
مجماام ساااخته ،م ارمايد« :همانند باراني که
ّ
سااسس با ذكر يك ماال آغاز و پايا زندگ دنيا را در برابر ديدگا انمااا ها
ل
محصمولش کشماورزان را در شگفتي فرو ميبرد اپ خشک ميشود به سونهاي که آن را زرد رنگ ميبنني اپ تآديل به کاه ميشودم کمث ِ
غنثٍ أعْجن الْكُفَّار نآاتُهُ ُُمَّ يهِنجُ فتراهُ مُصْفرَّاً ُُمَّ يكُونُ حُطاماً».
«كُفّار» در اينجا به معن كماورزا استم زيرا اصل معن «كُفر» به معن «پنشاند » است ،و شن كماورز بذراامان كرد
و بذر را با خاك م پنشاند ،از اين رو به او «كاار» م گنيند.
ساسس به بازد عمر و نتيجه و محصانل نهاي آ پرداخته ،م ااوايد« :و در آخرت [از دو حال خارج ننسم ] عذاب شديد اا يا
مغفرت و رواي الهيم و فِي الْآخِرةِ عذابٌ شدِيدٌ و مغْفِرةٌ مِن اللَّهِ و رِوْوانٌ».
سر انجام آيه را با اين جمًه پايا م دهد« :و [به هر حال] زندسي دننا جز متاع فرين ننس م و ما الْحناةُ الدَُّنْنا إِلاَّ متاعُ الْغُرُور».
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جمًه «دنيا متاع غرور اسات» مفهنمش اين اسات كه وسايًه و ابوار است براي اريبكاري ،اريو داد خنيمتن ،و هم اريو
دي را و البته اين در منرد كماان است كه دنيا را هدف نهاي قرار م دهند و به آ دل م بندند ،و آخرين آرزويشا وصنل
به آ اسات ،اما اگر مناهو اين جها مادي وسايًهاي براي وصنل به ارزبهاي والاي انمان و سعاد جاودا باشد ،هرگو دنيا
نيمت ،بًكه مورعه آخر  ،و پً براي رسيد به آ هدفهاي بورگ است.
آري ،زندگ دنيا عَرَع است زائل ،و سراب است باطل كه از يك از خصال پنج انه زير خال نيمت:
 يا لعو و بازي اسات ،يا لهن و سارگرم كنند  ،يا زينت اسات ،يا تفاخر است ،يا تكارر ،و همه اينها هما منهنمات است
كه نفس آدم بدا عًاقه م بنددم امنري خيال و زائل اسااات كه براي انماااا باق نم ماند ،و هيچ يك از آنها براي
انما كمال نفمان و خيري رقيق جًو نم كند.
از شايخ بهاي نقل شااد كه گفته اساات :اين پنج خصااًت كه در آيه شااريفه ذكر شااد  ،از نظر ساانين عمر آدم و مرارل
رياتش مترتو بر يكدي رندم شن تا كااااندك اسات رري در لعو و بازي اسات ،و همين كه به رد بًن رسايد و استتنا
بندياب محكم م شااند عًاقهمند به لهن و ساارگرم ها م گردد ،و پس از آنكه بًنغش به رد نهايت رساايد ،به آرايش خند و
زندگ اب م پردازد و به اكر اين اساات كه لباس ااخري تهيه كند ،مركو جالو تنجه ساانار شااند ،منول زيباي بمااازد ،و
همنار به زيباي و آرايش خند بسردازد ،و بعد از اين ساانين به رااااد كهنلت م رسااد ،آ وقت اساات كه دي ر به اينگننه امنر
تنجه نم كند ،و برايش قان كنند نيمات ،بًكه بيماتر به اكر تفاخر به رماو و نماو م ااتد ،و شن سالتنرد شد همه
كنشش و تًاشش در بيمتر كرد مال و اولاد صرف م شند.
مثلي براي بنان فريآندسي دننا
«کمثل غنث اعجن الكفار نآاته ُم يهنج فتراه مصممفراً ُم يكون حطاماً» اين قمااامت از آيه ،زندگ دنيا را كه انماااا اريو
خنرد دل به آ م بندد ،و شيوي نم گذرد كه به ركم اجبار همه را از كف م دهد ،با ماال تمريح و بيا م كند.
«و فممي الآخرة عذاب شديد و مغفرة من اللَّه و رووان» در اين قممت از آيه «مغفر » قابال از «رعانا » آمد  ،براي اين
كه كما كه م خناهد به رعانا خدا درآيد ،بايد قبًاف بااااه وسايًه مغفر خدا تطهير شاد باشد .نيو در اين جمًه مغفر را
تنصيف كارد باه ايان كاه از نااريه خداست ،ول عذاب را شنين تنصيف نكرد ،تا به قانل بعض ها اشار كرد باشد به اين كه
آ غرع كه خًقت به خااطار آ باند ماغافر است نه عذاب ،و اين خند انما است كه باعث عذاب م شند ،و با خروجش
از زي بندگ و عبنديت آ را پديد م آورد.
«و مما الحنوة المدننما الا متاع الغرور» يعن دنيا جو متاع نيمااات كه با آ تمت م شاااند و از آ بهر مند م گردند ،و
بهر مندي از آ هما اريو خنرد با آ استم البته اين اريو خنرد متصنص كمانا است كه به دنيا دل بمته باشند.
«و في الآخرة عذاب شمديد و مغفرة من الله و رووان» كه به دو روي زندگ آخر اشار م كند ،تا شننند بر رذر شند،
و از مغفر و رعنا كه يك روي آخاار اساات ،و عاذاب كاه روي دي رب است ،مغفر و رعنا را اختيار كند .و جمًه «و
ما الحنوة الدننا الا متاع الغرور» م خناهد شاننند را بيدار و هنشيار كند ،تا مبادا زندگ دنيا با آ غرور خاص به خند مغرورب
سازد.
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سوره نبأ
آيات 41ـ46
«و انزلنا من المعصرات مآءً ُجاجاً لنَّرج به حآاً و نآاتاً و جناتٍ الفافاً»
«و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ريَّتنم تا بدان آب دانه و سناه بروياننم و باغهاي سر درخ [و انواع منوهها] سديد آورديم».

ورورت توجه به توحند افعالي در کشاورزي
دقت در ااعال نظير «انولنا» و «لِنُتْرِجَ» در آيه ،گنياي آ است كه كماورزا بدانند و تنجه داشته باشند كه اسباب طبيع  ،در
سببيّت خند به هيچ وجه استقًال ندارند ،از اين رو اين سبوهاي طبيع نبايد آنا را از خداوند متعال به عننا ممبو الاسباب
غاال سازد .براي اين منظنر لازم است آنا از تنريد ااعال در عرصه كماورزي برخنردار باشند.
تنريد ااعال به اين معناساات كه منجندات كه داراي اعل يا ارري همااتند ،اين ارر از نود خندشااا نيماات و اين خداوند
متعال اسات كه قدر اعل و ارر را بدا ها م دهد 1،و درسات هما گننه كه خًقت جها همت از نارية خداست ،اررگذاري يا
تأرير عناصر جها همت در يكدي ر نيو از او م باشد.
ااتآعاد معاد وجهي ندارد
متتصصا امنر آبياري ،به شكً بايد پرورب اكري يابند كه با ديد ابرهاي بارا زا و ريوب بارا از آنها ،به ياد ارر آنها يا هما
زند شاد زمينهاي مرد بيفتند و اين پديد كمااورزي و زيمات  ،تداع گر زند شاد مردگا براي آنها باشد و با ديد هر
بارة اين منظر طبيع  ،معاد انديما و معادباوري آنها تقنيت گردد .اگر اهداف قرآ كريم از بيا اين دست مطالو ،تحقق يابد،
در اضااهاي آمنزشا و پژوهما و تنليدي و خدمات آب و هناشاناس و آبياري ،استبعاد در بار معاد كه در برخ از اذها و
اضااها جاري اسات از بين م رود و معاد باوري و رستاخيو محنري در اين مراكو و محاال به خنب  ،شكل م گيردم شرا كه سد
را معاد باوري و معاد محنري ،اساتبعاد دربار آ اسات و كما دليل متقن در اين بار نداشااته و نتناهد داشاات و اين اصل
اعتقادي و همت شناسانه ،با اطر بمري تطابق دارد.
معصرات ابرها يا بادهاي باران زا
بر اساس تفمير ننر« ،معصرا » از «عصر» به معناي امرد م باشد و دو ارتمال براي معناي آ بيا شد كه عبارتند از :ابرها
و بادهاي بارا زا .اگر معصارا  ،صافت ابرهاي بارا زا باشاد ،گنيا اين ابرها شنا خند را م اماارند كه بارا ببارند و اگر صفت
2
بادهاي بارا زا باشد ،اين بادها ،ابرها را متراكم و امرد م سازند تا از آنها بارا ببارد.
ابرها بر ارر رركت بادها ،به يكدي ر م پينندند و با وزب هاي بيماتر به هم امارد م شانند .اين امردگ به گننهاي است
كه گنيا آنها را تحت اماار قرار داد اند تا عصار شا را ب يرند .خاصيت اين عصار گيري ،شكه شكه باريد  ،نه يكبار سيًاب را
انداختن است .به اين ترتيو اين ابرها ذر ذر م بارند و ب آنكه خراب به بار آورند ،آرام آرام زمين را سيراب م كنند .اينگننه
بارب آرام و پينسته ،سناي بركا ركيمانه اراوا  ،منظر اي پديد م آورد كه رس زيباي شناس انما را برم ان يود.
فعالن هاي باغآاني يادآور معاد
سانر مباركه نبأ ،سنر اي مك است كه نظير ساير سنر هاي مك  ،تأكيد خاص بر خداشناس و تنريد و معاد به عننا اصنل
1ا پاي ا عراا و ركمت در پرتن قرآ و عتر  ،بتش دوم كتاب مهرتابا م يادنامة مررنم عًامه طباطباي .

2ا تفسير الميزان ،ج  ،11ص .362
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اوليه اعتقادي در آ ديد م شند.
در ابتداي سنر از رادره بورگ (نبأ عظيم) ،يعن روز قيامت ستن به ميا آورد و سسس به بيا نمننههاي از مظاهر قدر
خداوند در آسما و زمين و زندگ انما ها ااا به عننا دليً بر امكا معاد و رستاخيو ااا پرداخته است .در اين ميا با هاي
سرزند يك از مظاهر مد نظر معرا گرديد است.
قرآ كريم در اينجا با لحن اساتفهام انكاري يكايك عنامل جاري در نظام طبيعت را بر م شاامارد و م ارمايد :آيا ما زمين را
براي شما به صنر قرارگاه در نياورديم و نهايتاف آيا با ها را براي شما پديدار نماختيم؟
هما طنر كه مًارظه م گردد ،اين آيا در مقام ارتجاج بر ربن معاد و رماار و جوا همااتند و م ارمايند ش ننه ممكن
اسات كه اين عالم عظيم و محمانس ،با زمين و آسامانش ،شاو و روزب و انماا هاي كه نمً پس از نمل دي ر م آيند و
م روند و نظام جاري در سراسرب و تدبير متقن و دقيق آ  ،بيهند و بازيوه و صرااف بر اساس سرگرم پديد آمد باشد و هدف
و غايت و آخرت نداشاته باشاد؟ بًكه به طنر ممًم بايد به دنبال اين نظام متحنل دنيني ،غايت و عالم رابت و باق باشد و در
1
آ عالم ارر صًاح يا اماد اين عالم ظهنر يابد و به انما در آ عالم براساس اعمال خير يا شرب جواي مناسو داد شند.
زنده شدن مجدد شدني اا
انما با ديد باغ سرسبو و سرزند كه قبًاف نبند يا در ما هاي قبل به خوا و مردگ رسيد بند ،بايد با خند ب نيد و البته به
اين باور برساد ،كه خدا عاجو نيمت و م تناند ما را هم مانند اين با  ،مجدد زند كند .آري ،خداوندي كه زمين مرد را با نوول
بارا به صنر بنستان پر درخت در م آورد ،از زند كرد مردگا هم عاجو نيمت.
فنزيولوژي سناهي و غلات از دانشهاي مورد تأکند قرآن کريم
آيا قرآ  ،م گنيند كه خداوند متعال ادار همات و اجواي آ را بر اساس نظام ممت سببيّت و عًّت و معًنل  ،قرار داد و
انمااا بايد به ركم تدبر در قرآ كريم به بررس ا اين ساابوها و عًتها بسردازد و از اين طريق از نقش ننر و ررار خنرشاايد
همرا با ابر و باد و بارا  ،در تنليد دانه و گيا  ،هر شه بيماااتر آگا گردد .نقشها و ارتباطا ياد شاااد  ،منعااانع محنري دانش
ايوينلنژي گياه به شاامار م رود .به اين ترتيو م تنا گفت ،براي آشااناي بيمااتر با نعما نبات پروردگار و اهم بهتر آيا
گياه كتاب ركمت اله و اساتفاد بهينه از آنها در ريا مادي و معنني بايد تنجه خاص به دانش ايوينلنژي گياه صنر
گيرد و به كمك اين دانش و شااخههاي آ بمياري از اسرار خًقت در آارينش گياها آشكار گردد« .اِراجاً وهَّاجاً  ...ماءً ُجَّاج ًا
لِنَُّْرِج بِهِ حآًَّا و نآاتاً»

بَّش سناهي هرم غذايي انسان
«لِنَُّْرِج بِهِ حآَّاً و نآاتاً و جنَّاتٍ ألْفافاًم تا از آن دانه و سناه و باغ هاي سر درخ با درختان درهم سنچنده بنرون آوريم».
«الفاف» به گفته بمياري از ارباب لغت و تفمير جم «لفيف» به معن «به هم پيويد » است .البته بعض آ را جم «لُف»
(به عام لام) و بعضا جم «لف» (به كمار لام) دانمتهاند و برخ هم م گنيند از جم هاي است كه مفرد ندارد ،ول ممهنر
2
هما نظريه اول است.

1ا تفسير اطيب البيان ،سيد عبد الحمين طيو اصفهان .
2ا تفسير نمونه ،ج  ،26ص .28
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توجه به اهمن بي نظنر حآوبات در تغذيه انسان
اين كه در اين آيا از مناب و مناد غذاي  ،ابتدا از ربنبا و دانههاي گياه سااتن به ميا آورد  ،م تناند دليً بر اين باشااد
كاه اين نعمتهاي مهم اله  ،بتش اعظم غذاي انماااا را تماااكيل م دهند و بايد با اين درجه اهميت در برنامههاي تنليد و
تجار به آنها ن ا شاند و در معادلا داخً مانند آمايشهاي سارزمين و مبادلا بين المًً كالاهاي كماورزي به خنب مد
نظر قرار گيرد.
ناگفته نماند يك دي ر از ارتمالا دربار ياد كرد از ربنبا در ابتداي مناد غذاي  ،اصل بند يا اصالت آ ها در عالم گيا
1
م باشد.
در رقيقت در دو آيه «لنَّرج به حآَّاً و نآاتاً» و «جناتٍ الفافاً» به ننع به هرم غذاي انماا ها و دامها اشار گرديد و از آ
دساته از مناد غذاي كه انما و رينا از آ ها استفاد م كنند و از زمين يا تأسيما زمين (در گًتانههاي متتًف امروزي)
م رويد ،ساتن به ميا آمد اسات .گفتن اسات قمامت مهم از غذاي انماا را دانههاي غذاي تماكيل م دهد و قممت
دي ري از آ شامل سبويجا و ريمههاست (و نباتاف) و بتش دي ري نيو مين ها م باشند (و جنا ).
هرم غذايي انسان و ولو آبي قاعده آن
هما گننه كه گفته شااد قاعد هرم غذاي انمااا و رينانا بر زمين قرار دارد و يك از اعااًاع اين قاعد  ،خاك يا تأساايمااا
زمين م باشااد و عااً مهم دي ر آ آب اساات ،شنا كه بايد گفت غًا  ،ربنبا  ،گياها متتًف ،با ها و جن لهاي انبن ،
2
اينها همه از بركا بارا است.
ناگفته نماند كه گرشه در اين دو آيه تنها از سااه منفعت بورگ نوول بارا (يعن پديد آمد ربنبا و نباتا و باغا ) نام
برد شاد  ،ول بدو شاك مناا بارا تنها منحصار در اينها نيمات .به عننا نمننه نه تنها بد انما كه غالو كارخانهها نيو
بدو آب اًج م شانند و نظام صاناي ارو م ريود ،يا زيباي شهر طبيعت و نما آ با آب است و بهترين جاد هاي تجاري و
اقتصادي دنيا را را هاي آب تمكيل م دهد.
تجلي قدرت بي کران الهي در ارکان زندسي بشر
در آيا يازد گانهاي كه قبل از آيه شاانود در سانر مباركه نبأ قرار دارند ،به اساس ترين مقدما و اركا زندگ انما  ،يعن
«ننر» و «ظًمت» و «ررار » و «آب» و «خاك» و «گياها » كه از مهمترين مناهو اله به شمار م روند ،اشار شد است.
تماكيل نظام دقيق از شارايط انق كه زيمات منجندا و بنيژ انما را به خنب اراهم ساخته ،دليل روشن بر قدر ب
نهايت اله بر هر شيوي م باشاد .به عننا ماال خداي سابحا ميا خنرشيد ،اين منب عظيم ررار  ،و زمين ،مماات بميار
دقيق و معين قرار داد كه زمين بتناند از انرژي خنرشايد بهر مند شاند و آسيب هم از آ متحمل ن رددم شرا كه اگر مماات
بيش از اين م بند ،زمين منجمد م شد و در صنر كمتر بند ااصًه ،آتش م گرات.
مديري

واحد هستي

آيا در نظام طبيع عالم ،هيچ شاكاف و گمامات

و خًً  ،جو آ جا كه وابمت

به انما دارد و خدا او را بر طبيعت ممًط

ّ مع تأخره عن النبات في اإلخراج و الوجود ْلصييالتهم مقتنيات
1ااااا تقّدم ذكر الحب
الدرر و ملتقطات الثمر ،ج  ،12ص .47
2ا تفسير هدايت ،ج  ،17ص .267
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كرد  ،ممااهد م كنيم؟ از اعماق اضا كه در آ خنرشيد به تمعم خند ممغنل است تا عمق اقياننسها و بيابا ها و صحراها
1
و از خاك تا گيا و درخت ،همه ما را به ورد تدبير و به زبا امروزين مديريت وارد و ركمت مدبّر ي انه آ رهبري م كند.
اُآات معاد با معاش
با جًو كرد تنجها به اركا شاما انه زيمت بمر در اوايل سنر مباركه نبأ ،م تنا گفت كه قرآ كريم در صدد است تا با
تماريح قدر بيكرا اله در تامين معاب و تنظيم زيمات انماا  ،معاد را نيو برايش به اربا رسااند .با ن اه به نظام زيمت
بمااري و اركا موبنر آ جاي براي اين سااتن باق نم ماند كه ش ننه ممكن اساات خداوند بار دي ر مردگا را به زندگ و
ريا باز گرداند .نمننه اين اساتدلال را در پاساخ به منكرا معاد در آيا آخر سنر «يس» نيو با كمال وعنح م تنا مماهد
كرد ،آنجا كه م ارمايد« :آيا کسمي که آاممانها و زمنن را آفريده قادر ننسم همانند آن را بنافريند 2».آيا شنين تماكيًا عظيم ب
هدف است؟!
بعد از تأكيد آيا يازد گانه سانر مباركه نبأ بر اركا زيمات پيويد و منظم انماا و ساير رينانا  ،آيا م تنا گفت اين
تماااكيًا عظيم هيچ هدا ندارد يا اين هدف ،تنها زندگ شند روز دنياسااات؟! آيا نتيجه آ همه هنرمندي ،اقط همين
خنرد ها و آشاااميد ها و خناب و بيداريهاساات؟ يا نه ركمت خداي تعال ايجاب م كند كه هدا والاتر براي آنها در ميا
سمآْتُمْ أنَّما خلقْناکُمْ عآثاً و أنَّكُمْ إِلنْنا لا تُرْجعُونم آيا
باشاادم درساات هما گننه كه در آيه  115ساانر مؤمنن م ارمايد« :أ فح ِ
سمان کرديد که شما را بنهوده آفريديم و به اوي ما باز نميسرديد؟!»

1ا تفسير هدايت ،ج  ،17ص .267
2ا سنر يس ( )36آيه .81
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سوره عبس
آيات  21ـ 22
«فلْننْظُرِ الْإِنْسمانُ إِلي طعامِهِ أنَّا صمآآْنا الْماء صمآَّاً ُُمَّ شققْنا الْأرْض شقَّاً فأنْآتْنا فِنها حآَّاً و عِنآاً و قضْآاً و زيْتُوناً و
نَّْلاً و حداكِق غُلْآاً و فاکِهةً و أبَّاً متاعاً لكُمْ و لِأنْعامِكُمْ»
«س

آدمي به طعام خود بنگرد .ما باران را فرو باريديم باريدني .و زمنن را شمكافتنم شكافتني .و در آن دانهها روياننديم و تا و

اآزيهاي خوردني و زيتون و نَّل و باغهاي سردرخ

و منوه و علف تا شما و چارسايانتان بهره بريد».

کلمات آيات
فلْننظُرْ بايد كه بن رد .معًنم است كه در اينجا ن ريمتن به معن انديميد و دقّت لازم به كار برد است.
صآآْنا ارو ريتتهايم ،باراند ايم.
شقَّاً شق شكااتن و شكاف .به صنر مصدر و اسم به كار م رود.
حآَّاً دانهها .مراد دانههاي اسات كه مايه اصً تغذيه انما و بمياري از رينانا است .اگر دانهها يك دو سال بر ارر خمكمال
قط شند ،قحط و گرسن تمام جها را ارا م گيرد.
ضمآاً قضاو در اصل به معن قط استم سبوي خنردن را قضو گنيند كه پينسته شيد م شند .اهل لغت آ را «قَتّ»
ق ْ
معن كرد اند كه سبوي خنردن است.
زيتُوناً و نَّْلاً ذكر اين دو مين  ،بدا جهت است كه داراي منادّ غذاي سندمند و سًامت آارينند.
غُلْآاً با انبن و پر درخت.
ابَّ شراگا .
*
*
*
«فلننظُرِ الإِنسان إِلي طعامِه» جمًه به شهاد ررف «اا » كه در اولش آمد  ،متفرع بر جمًا قبل است ،البته تفرع تفصيل
بر اجمال .آيه ،نظر و مطالعه انما را پيرامن طعام كه م خنرد و با آ سد رمق م كند و بقاي خند را تضمين م نمايد ،لازم
م داند اااا با اينكه نعمت طعام يك از ميًين ها نعمت اساات كه تدبير ربنب آنها را براي را رنايج بماار در زندگ اب اراهم
كرد اااا و دستنر م دهد اگر در همين يك نعمت مطالعه كند ،وسعت تدبير ربنب را مماهد خناهد كردم تدبيري كه عقًش را
متحير و مبهن خناهد كردم آ وقت خناهد اهميد كه خداي تعال شقدر نمابت به صاًاح رال انما و استقامت امر او عنايت
دارد ،آ هم شه عنايت دقيق و محيط.
«أنَّا صمآآنا الماء صآَّاً ...و لِأنعامِكُم» .قرائت كه اعًاف دائر در بين مماًمين است كًمه «أنّا» را با اتحه همو م خنانند ،كه بنا
بر آ جمًه منرد بحث بيان تفصااايً براي تدبير خداي تعال م شاااند ،كه ش ننه طعام انماااا را م آاريند ،بًه البته اينكه
مررًه ابتداي از آ تدبير تفصايً اسات ،و گرنه بيا مماتناا و كامل آ خصنصيا كه در نظام آارينش طعام برقرار است ،و
نظام وسايع كه در بين هر يك از آ امنر و بين انماا برقرار اسات ،شيوي نيمت كه بتنا در شند آيه بيانش كرد ،و عادتاف از
طاقت بيا بمري بيرو است.
صاوّ» در جمًه منرد بحث به معناي ريتتن آب از بًندي اسات ،و منظنر در اينجا ارو ارستاد
كنتا ساتن اينكه :كًمه « َ
بارا ها بر زمين براي روياند گياها است ،و بعيد نيمت كه شامل جاري ساختن شممهها و نهرها نيو بمندم شن آبهاي زير
زمين هم از ذخايري است كه به وسيًه بارا پديد م آيد.
«ُُم شمققنا الأرض شمقًَّا»م منظنر از «شاق» شاكااتن زمين به وسايًه جنانه گياهان است كه از زمين سر بر م آورند ،و به
همين جهت جمًه را با كًمه «رُمَّ» و جمًه بعدي را با ررف «اا » به جمًه «أنَّا صآآنا الماء» عطف كرد.
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«فأنآتنا فِنها حآًَّا»م عامير در «ايها» به كًمه «ارض» بر م گردد ،و مراد از رَوّ ،جنس ربنبات اسات كه به مصرف غذاي
انمااا م رسااد ،مانند گندم و جن و نتند و عدس و اماال اينها ،و همونين منظنر از كًمه «عِنَوْ» در جمًه بعدي جنس آ
است ،و همونين «قَضْو» و غير اينها.
«و عِنآاً و قضآاً»م عنو به معناي ان نر است ،ول به درخت آ نيو عنو گفته م شند ،و شايد در اينجا منظنر همين درخت
ان نر باشااد ،نظير زيتن كه هم به مين درخت گفته م شااند ،و هم به درخت ،و كًمه «قَضْ او» به معناي ساابويجا تر و تاز
اسات كه انما آ را م خنرد .اين كًمه در اصل به معناي قط است ،و سبويجا را اگر قضو خناند اند به اين جهت است كه
پ در پ قط م شاند .بعضا هم گفتهاند :منظنر همه گياهان است كه از زمين قط م شند ،كه رت عًف رينانا را هم
شامل است.
«و زيتُوناً و نَّلاً» معناي اين دو كًمه معروف است.
«و حداكِق غُلآاً»م كًمه «ردائق» جم رديقه ،به معناي بنسااتان تفمااير شااد كه اطرااش دينار كماايد باشااند ،و كًمه
«غًُْو» جم غًبا استم گفته م شند «شجرهٌ غلْآاء» يعن درخت بورگ و كًفت ،پس «ردائق غًُْو» به معناي بنستان است
كه درختانش عظيم و كًفت باشد.
«و فاکِهةً و أبَّاً»م بعضا گفتهاند :1:كًمه «ااكهه» به معناي مطًق مين اسات .بعض گفتهاند 2:همه مين ها را شامل م شند،
الا ان نر و انار را .بعضا دي ر گفتهاند 3:اگر در بين مصااديق ااكهه ،خصنص زيتن و نتل را آورد ،براي اين بند كه نمبت به آ
دو اعتناي بيمتري داشته ،و كًمه «أبّ» ا با تمديد «با » ا به معناي گيا و شراگا است.
«متاعاً لكُم و لِأنعامِكُم»م كًمه «متاعاف» مفعنل له اسات ،م ارمايد :ما آنوه از خنردن ها كه رويانديم براي اين بند كه شما را
ظ ِر الإِنسان»
و شهار پايان را كه شاما به خند اختصااص داد ايد ،بهر مند و سير كنيم ،و اگر در اين جمًه از سياق غيبت «فلنن ُ
به خطاب «كُمْ» التفا شد  ،براي آ بند كه منت تدبير خند و انعام نعمتش را تأكيد كرد باشد.
خًاصه آنه انما بايد به غذاي خند بن رد كه آيا از رًال است يا ررام ،دي را دارند يا ندارند ،نيروي به دست آمد از آ در
كجا صرف م شند و اين غذا ش ننه به دست آمد است؟
امام باقر (ع) در ذيل آيه «فلْننْظُرِ الْإِنْسمانُ إِلي طعامِهِ» ارمند« :انسمان بنگرد که علم خود را از چه کسي ميسنرد  4و طعام را شامل
طعام معنوي دانستند».

سنامها
1ااا انما  ،مأمنر به تفكر در غذا ،به عننا يك از نعمتهاي خداستم خنرد ب اكر كار رينا است« :فلْننْظُرِ الْإِنْسانُ إِلي

طعامِهِ».
2ا اگر مًاكهاي معنني نباشد ،انما و رينا در كامياب از غذا و طبيعت ،در يك رديفاند« :متاعاً لكُمْ و لِأنْعامِكُمْ».
3ا دقّت در پيدايش نعمتها ،وسيًهاي براي كفر زداي است« :قُتِل الْإِنْسانُ ما أکْفرهُ ...فلْننْظُرِ الْإِنْسانُ إِلي طعامِهِ».
4ااا همت  ،مدرسه خداشناس است ،شه در سير تكامً درو انما و شه بيرو انما « :مِنْ نُطْفةٍ خلقهُ فقدَّرهُ م م أماتهُ م
أنْشرهُ م صآآْنا الْماء صآًَّا ُُمَّ شققْنا الْأرْض شقَّاً.»...
5ا ا ريوب بارا و رويش انناع گياها و درختا  ،هدامند است و اراهم شد غذا براي انما و رينانا  ،يك از ركمتهاي
1ا تفسير كشاف ،ج  ،4ص .713
2ا هما  ،ص .712
3ا تفسير منهج الصادقين ،ج  ،11ص .153
4ا كافی ،ج  ،1ص .51
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آ است« :أنَّا صآآْنا الْماء ...شققْنا الْأرْض ...فأنْآتْنا فِنها حآَّاً ...متاعاً لكُمْ و لِأنْعامِكُمْ».
6ا ان نر ،زيتن و خرما ،از مين هاي منرد سفارب قرآ است« :عِنآاً ...زيْتُوناً و نَّْلاً».
در اينجا اين سؤال پيش م آيد كه در آيا گذشته بعض از مين ها به خصنص مطرح شد بند ،و در اينجا مين به طنر كً
مطرح شاد  ،از اين گذشاته در آيه قبل كه ستن از با ها م گفت ظاهراف نظر به مين هاي با ها داشت ،ش ننه بار دي ر مين در
اينجا مطرح شد است؟
در پاسخ م گنييم :اما اين كه بعض از مين ها به خصنص ذكر شد مانند ان نر و زيتن و خرما اا به قرينه درخت نتل ا به
دليل اهميت انقالعاد اي اسااات كه از ميا مين ها دارند ،و اما اين كه شرا «ااكهه = مين » جداگانه از «ردائق = با ها» ذكر
شااد ؟ ممكن اساات به اين جهت باشااد كه با ها مناا دي ري غير از مين نيو دارند ،مانند منظر زيبا ،طراو و هناي سااالم و
مانند آ .
از اين گذشاته برگ بعض از درختا و ريمه و پنست بعض دي ر ،جو مناد غذاي همتندم مانند شاي و دارشين و زنجبيل
و اماال آ  .به عًاو برگهاي بمااياري از درختا خنراك مناسااب براي رينانا اساات و م دانيم آنوه در آيا انق آمد  ،هم
خنراك انماا را شامل م شند ،هم خنراك رينا را ،لذا در اين آيه م ااوايد« :تا وسيًهاي براي بهر گيري شما و شارپايا تا
باشد :متاعاف لكم و لانعامكم».
«متاع» هر شيوي است كه انما از آ متمت و بهر مند م شند.
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