یادداشتهایقرآنی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ـم ُملْـ ُ
ِ
ـک ال ْ َّسـ
ض َو مــا بَيْن َُهما
ـماوات َو ْالَ ْر ِ
ا َ ْم ل َ ُهـ ْ
ْ
ـوره ص)
ـباب (آیه  ۱۰سـ
َفلْيَ ْرتَ ُقــوا ِفــى الَ ْسـ ِ

یــا ایــن کــه مالکیــت و حاکمیــت آســمانها و
آن آنهــا
زمیــن و آن چــه میــان ایــن دو اســت از ِ
اســت؟! (اگــر چنیــن اســت) بــا هــر وســیله ممکــن
بــه آســمانها برونــد و جلــو نــزول وحــی را بــر
قلــب پــاک محمــد بگیرنــد!
یادآوری
خداونــد تبــارک و تعالــی در قــرآن مجیــد بــه
شــکلهای مختلفــی ،ناتوانــی افــراد لجــوج و
مغــرور و خــود خــواه را بــه رخ آنهــا کشــیده ،قدرت
الیــزال الهــی را بــه آنهــا گوشــزد کــرده اســت.
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افــرادی کــه عــاوه بــر لجاجــت و پا فشــاری بر
روشهــای باطــل خــود ،منافــع خویــش و اطرافیــان
خــود را نیــز در خطــر میدیدنــد و ســعی داشــتند تــا
از هــر طریقــی شــده ،جلــوی رســالت پیامبــر اســام
(ص) را ســد کــرده ،مانــع هدایــت او گردنــد.
لــذا اســت کــه ناتوانــی ایــن افــراد را از طریــق
دیگــری تعقیــب کــرده و میگویــد :آیــا مالکیــت و
حاکمیــت آســمانها و زمیــن و آن چــه در میــان آن
دو میباشــد ،متعلــق بــه آنهــا اســت؟ اگــر چنیــن
اســت ،بــه آســمانها برونــد و جلــوی نــزول وحــی
الهــی را بــر قلــب پــاک محمــد (ص) بگیرنــد!
ایــن ســخن در حقیقــت تکمیلــی بــر بحــث
گذشــته اســت .در آن جــا میگفــت :خزائــن
رحمــت پــروردگار در دســت شــما نیســت کــه بــه

دکتر فریدون سیامکنژاد

هــر کــس کــه بــا تمایلهــای هــوس آلودتــان
هماهنــگ اســت ،ببخشــید .اکنــون چنیــن
میگویــد کــه حــاال کــه خزائــن بــه دســت
شــما نیســت و فقــط در اختیــار خداونــد تبــارک و
تعالــی میباشــد ،تنهــا راهــی کــه در پیــش داریــد
ایــن اســت کــه بــه آســمانها برویــد و مانــع
نــزول وحــی او شــوید .البتــه ،خــود شــما خــوب
میدانیــد کــه از ایــن کار نیــز ،ســخت عاجــز و
ناتــوان هســتید!
بنابرایــن ،نــه نــزول وحــی در اختیــار شــما
اســت و نــه قــدرت بــر ایجــاد مانــع بــرای ایــن
کار داریــد .بــا ایــن حــال ،چــه کاری از دســت شــما
ســاخته اســت؟ از حســد بمیریــد و هــر کاری از
دســت شــما ســاخته اســت ،انجــام دهیــد.
بــه ایــن ترتیــب قــدرت الیـزال الهــی از یک ســو
و ناتوانــی مخالفان و معاندان از ســوی دیگر ،مشــخص
شــده و بــر مــا میگــردد (پنجشــنبه . )۹۹/۶/۲۷
بسم اهلل الرحمن الرحیم

يــا داوو ُد اِنّــا َج َعل ْ
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ـذاب َشـ ٌ
ـم َعـ ٌ
ـديد بِمــا نَســوا يَـ َ
َســبيلِ اهللِ ل َ ُهـ ْ
ـاب (آیــه  ۲۶ســوره ص)
الْحِ سـ ِ

ای داوود! مــا تــو را خلیفــه ( و نماینــده خــود)
در زمیــن قــرار دادیــم .پــس در میــان مــردم بــه
حــق داوری کــن و از هــوای نفــس پیــروی مکــن
کــه تــو را از راه خــدا منحــرف ســازد .کســانی کــه
از راه خــدا گــم راه شــوند ،عــذاب شــدیدی بــه
خاطــر فرامــوش کــردن روز حســاب دارنــد!

یادآوری
داوری در بیــن مــردم بایــد براســاس حــق و
عدالــت باشــد و کســی کــه در جامعـهای حکومــت
میکنــد ،بایــد از هــوای نفــس پیــروی نکــرده و
طــوری رفتــار کنــد کــه رضایــت مــردم را در نظــر
داشــته باشــد .مــردم یــک جامعــه نیــز وقتــی از
حاکــم کارهــای ظالمانــه نبیننــد و او را بــر محــور
عدالــت ببیننــد ،قطعــ ًا امیــدوار شــده ،هیــچگاه
دچــار یــأس و ســرخوردگی نمیشــوند.
حاکمــی کــه پیــرو هــوای نفــس باشــد ،منافــع
و حقــوق مــردم را فــدای مطامــع خویــش میکنــد
و بــه همیــن دلیــل ،حکومــت او ناپایــدار و مواجــه
بــا شکســت خواهــد بــود.
لــذا اســت کــه در آیــه فــوق خداونــد تبــارک
و تعالــی خطــاب بــه حضــرت داوود چنیــن
میفرمایــد کــه تــو را خلیفــه و نماینــده خــود
در زمیــن قــرار دادیــم .پــس در میــان مــردم بــه
حــق داوری کــن و از هــوای نفــس پیــروی مکــن
کــه تــو را از راه خــدا منحــرف میســازد .کســانی
کــه از راه خــدا گــم راه شــوند ،عــذاب شــدیدی بــه
خاطــر فرامــوش کــردن روز حســاب دارنــد !
واقعیــت مســأله ایــن اســت کــه حکومــت باید
چارچوبــهای از حــق داشــته باشــد ،امــا در پیــاده
کــردن ایــن چارچــوب ،از نیــروی جامعــه و مــردم
کمــک گیــرد  .بــه تعبیــر دیگــر ،اصــول حکومت از
مکتــب گرفتــه میشــود و اجــرای آن بــا مشــارکت
مــردم صــورت میپذیــرد .در چنیــن حکومتــی نیــز
حاکــم بایــد براســاس حــق و عدالــت حکومــت
کنــد و ظلــم بــه مــردم روا نــدارد و آنهــا را بــه
اجبــار ،وادار بــه کاری نکنــد.
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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در نهایــت ،نیــز آیــه بــه ایــن حقیقــت اشــاره
میکنــد کــه گمراهــی از طریق حــق ،از فراموشــی
قیامــت سرچشــمه میگیــرد و نتیجــهاش عــذاب
شــدید الهــی اســت.
حدیثــی از پیامبــر اســام (ص) و حضــرت
علــی (ع) نقــل شــده کــه فرمودنــد:ای مــردم!
وحشــتناکترین چیــزی کــه از ناحیــه آن بــر شــما
میترســم دو چیــز بــوده و آنهــا نیــز ،پیــروی از
هــوای نفــس و آرزوهــای دور و دراز اســت امــا
پیــروی از هــوای نفــس ،شــما را از حــق بــاز
مــیدارد و آرزوهــای دور و دراز نیــز ،قیامــت و
روز رســتاخیز را بــه دســت فراموشــی میســپارد
(جمعــه .)۹۹/۶/۲۸
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َو مــا َخل َ ْقنَــا ال ْ َّســمآ َء َو ْالَ َ
رض َو مــا بَيْن َُهمــا
باطِ ـ ً
ـن َک َف ـ ُروا َف َويْـ ٌ
ا ذالِـ َ
ـن
ـک َظـ ُّ
ـل لِلَّذيـ َ
ـن الَّذيـ َ
ِــن الْنّــا ِر (آیــه  ۲۷ســوره ص )
َک َفــ ُروا م َ

مــا آســمان و زمیــن و آن چــه را میــان آنهــا
اســت ،بیهــوده نیافریدیــم .ایــن گمــان کافــران
اســت .وای بــر کافــران از آتــش دوزخ!

یادآوری
خداونــد تبــارک و تعالــی بــه کــرات در قــرآن
مجیــد ایــن مســأله را بــه بشــر یــادآوری کرده اســت
کــه جهــان هســتی مســألهای هــدف دار بــوده و
چیــزی در ایــن وادی بــه عبــث آفریــده نشــده اســت.
لــذا اســت کــه بــه دنبــال بحــث از سرگذشــت
حضــرت داوود و خالفــت الهــی او در زمیــن کــه
در آیــه قبــل بــه آن اشــاره کردیــم ،ســخن از
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هــدفدار بــودن جهــان هســتی به میــان مـیآورد،
تــا جهــت حکومــت بــر زمیــن کــه جزیــی از آن
اســت مشــخص گــردد.
بنابرایــن ،آیــه فــوق چنیــن میفرمایــد کــه
مــا آســمان و زمیــن و آن چــه را در میــان ایــن
دو اســت ،باطــل و بیهــوده نیافریدیــم .ایــن گمــان
کافــران اســت .وای بــر کافــران از آتــش دوزخ!
مســأله مهمــی کــه تمــام حقــوق از آن
سرچشــمه میگیــرد ،هــدف دار بــودن خلقــت
اســت .هنگامــی کــه در جهــان بینــی خــود ،ایــن
مطلــب را پذیرفتیــم کــه ایــن عالــم وســیع از ناحیه
خداونــد بــزرگ بیهــوده آفریــده نشــده ،بالفاصلــه
بــه دنبــال هــدف آن میرویــم .هدفــی کــه در
کلمههــای کوتــاه و پــر محتــوای تکامــل و تعلیــم
و تربیــت خالصــه میشــود .بــه ایــن ترتیــب
نتیجــه میگیریــم کــه حکومتهــا نیــز بایــد در
همیــن خــط گام بــر دارنــد .در حقیقــت حکومتهــا
بایــد پایههــای تعلیــم و تربیــت را محکــم کننــد و
مایــه تکامــل معنــوی انســانها شــوند.
بــه تعبیــر دیگــر ،عالــم هســتی بــر پایــه حــق
و عدالــت اســت و حکومتهــا نیــز بایــد هماهنــگ
بــا مجموعــه عالــم ،یعنــی منطبــق بــر موازیــن
حــق و عدالــت باشــند.
کالم آخــر ایــن کــه خداونــد حکیــم اســت و
ممکــن نیســت ایــن عالــم بــزرگ را بــدون هــدف
بیافرینــد .ایــن هــدف در صورتــی تأمیــن خواهــد
شــد کــه ایــن عالــم مقدم ـهای باشــد بــرای جهــان
وســیعتر و گســتردهتر ،جهانــی کــه بــه ابدیــت
بپیونــدد و مشــروعیت عالــم دنیــا را توجیه کنــد و امید
را در دل صالحان اســتحکام بخشــد (شــنبه .)۹۹/۶/۲۹
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ــدين فِــى ْالَ ِ
َ
َ
َکال ْ ُف ّجــا ِر (آیــه  ۲۸ســوره ص)

آیــا کســانی را کــه ایمــان آورده و کارهــای
شایســته انجــام دادهانــد ،هــم چــون مفســدان در
زمیــن قــرار میدهیــم ،یــا پرهیــزگاران را هــم
چــون فاجــران؟!
یادآوری
ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه
همانگونــه کــه بیهدفــی در خلقــت معنــی و
مفهــوم نــدارد ،افــراد صالــح نیــز بــا مفســدان در
مســاوات نخواهنــد بــود .علــت مســأله نیــز ایــن
اســت کــه صالحــان در مســیر اهــداف آفرینــش
گام بــر میدارنــد و بــه ســوی مقصــد پیــش
میرونــد ،ولــی افــراد مفســد در جهــت مخالــف
آن قــرار گرفتهانــد.
در حقیقــت بحــث معــاد بــا تمــام شــئون خــود
در آیــه فــوق و آیــه قبــل بهطــور مســتدل بیــان
شــده اســت .بــه ایــن صــورت کــه از یــک ســو،
میگویــد حکمــت آفریــدگار ایجــاب میکنــد
کــه آفرینــش جهــان هدفــی داشــته باشــد و ایــن
هــدف بــدون جهــان دیگــر حاصــل نمیگــردد،
چــرا کــه چنــد روزه زندگــی دنیــا ،بیارزشتــر از
آن اســت کــه بتوانــد هــدف ایــن آفرینــش بــزرگ
باشــد .از ســوی دیگــر ،عدالــت او ایجــاب میکنــد
کــه نیــکان و بــدان و عــادالن و ظالمــان یکســان
نباشــند و ایــن در واقــع ،مجموعــه رســتاخیز و
پــاداش و کیفــر و بهشــت و دوزخ اســت.

کالم آخــر ایــن کــه ،هنگامــی کــه بــه صحنــه
جامعــه انســانی در ایــن دنیــا مینگریــم ،فاجــران هم
ردیــف مؤمنــان و افــراد گنــاه کار را در کنــار نیــکان
میبینیــم ،بلکــه در بســیاری از مــوارد ،مفســدان بــد
کار را در تنعــم و رفــاه بیشــتری مییابیــم.
لــذا اســت کــه اگــر بعــد از ایــن جهــان ،عالــم
دیگــری نباشــد کــه عدالــت در آن اجــرا شــود،
وضــع ایــن جهــان هــم مخالــف حکمــت اســت و
هــم بــر خــاف عــدل میباشــد .ایــن خــود دلیــل
دیگــری بــر مســأله معــاد محســوب میشــود.
بــه تعبیــر دیگــر بــرای اثبــات معــاد ،گاهــی از
طریــق برهــان حکمــت اســتدالل میشــود و گاه
از طریــق برهــان عدالــت صــورت میگیــرد .آیــه
قبــل بــه اســتدالل برهــان حکمــت نظــر دارد و
آیــه فــوق نیــز برهــان عدالــت را در نظــر میگیــرد
(یــک شــنبه .)۹۹/۶/۳۰
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ـار ٌ
ـاب اَنْزَلنــا ُه اِلَيْـ َ
ک لِيَدَّ بَّـ ُروا آياتِـ ِه َو
کِتـ ٌ
ـک ُمبـ َ
ـاب (آیــه  ۲۹ســوره ص)
ـر اُولُــوا ْالَلْبـ ِ
لِيَت ََذ َّکـ َ

ایــن کتابــی اســت پــر برکــت کــه بــر تــو
نــازل کردهایــم ،تــا در آیــات آن تدبــر کننــد و
خردمنــدان متذکــر شــوند.

یادآوری
همانگونــه کــه مالحظــه فرمودهایــد ،تاکنــون
راجــع بــه ایــن که قــرآن مجیــد کتــاب عمل بــوده،
چنانچــه فقــط خوانــده شــود و بــه آن توجــه نشــده
و دســتورات و راهنماییهــای آن مــورد اســتفاده
در زندگــی قــرار نگیــرد ،ارزشــی نداشــته و آیــات
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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یادداشتهای قرآنی

الهــی در واقــع تنهــا لقلقــه زبــان میشــوند .ایــن
را هــم در نظــر داشــته باشــیم کــه در طــول تاریــخ،
کســانی بودهانــد کــه ســعی داشــتهاند از قــرآن
مجیــد تنهــا وســیلهای بــرای تبــرک و روی طاقچه
بــودن و محافظــت در مســافرتها تبلیــغ کــرده،
از ایــن کتــاب زندگــی ،در جهــت کاربردهــای
غیر عملی استفاده شود.
لــذا اســت کــه در زندگــی بــا کســانی مواجــه
میشــویم کــه در کالم از آیــات قــرآن مجیــد
اســتفاده میکننــد ،ولــی وقتــی پــای عمــل بــه
دســتورات و راهنماییهــای قــرآن میرســد ،لنــگ
میزننــد و بیتوجــه از کنــار آن میگذرنــد .بــه
همیــن دلیــل اســت کــه در جوامــع اســامی ،صدای
قــرآن مجیــد از منارههــا بلنــد اســت ،ولــی اعمــال
مــردم آن جوامــع و بــه خصــوص دولتمــردان آنهــا،
هیچگونــه هــم خوانــی بــا محتــوای ایــن کتــاب
آســمانی نداشــته ،عمــ ً
ا از دســتورات آن فاصلــه
گرفتــه و بــه طــاق نســیان زده شــده اســت .
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لــذا اســت کــه آیــه فــوق خطــاب بــه پیامبــر
اســام (ص) چنیــن میفرمایــد کــه ایــن کتابــی
اســت پــر برکــت کــه بــر تــو نــازل کردهایــم ،تــا
در آیــات آن تدبــر کننــد و خردمنــدان متذکر شــوند.
خالصــه کالم ایــن کــه هــر خیــر و برکتــی
کــه انســان توقــع داشــته باشــد ،در قــرآن مجیــد
وجــود دارد ،بــه شــرط ایــن کــه در آن تدبــر کننــد
و الهــام گیرنــد و بــه حرکــت در آینــد.
از خداونــد میخواهیــم کــه بــه مــا توفیــق
دهــد تــا بــه قــرآن عمــل کنیــم .از درگاهــش
مســئلت مینماییــم کــه مصلحــان و رهبــران
جامعــه را طــوری هدایــت فرمایــد کــه در گفتــار
و کــردار خویــش ،مــروج کاربــرد قــرآن مجیــد
در زندگــی بــوده ،اجتمــاع و مــردم را بــه تقــوای
الهــی ،تشــویق و ترغیــب نماینــد .
ایامتــان بــه کام ،عاقبــت تــان ختــم بــه خیــر
(دوشــنبه .)۹۹/۶/۳۱
التماس دعا.

