وا کنشهای انسان در برابر نقمتها در قرآن
1

2

_________________________ دكتر زینب روستايی _ زهرا انصاری _________________________

چكحده

قر ن كرخن حا نگاهى جاوع حه اناان عال ه بر دخان يورىهای وثبل ححه خصوصح ات
ويفى ی ن ز اشاره كرده ا ل .برر ى ا كي های وثبل ويفى اناان در برابر نقهلها
در قر ن تا ن ن وىتوانا در عادت اناان راهگتا حاشا.
خوانحان خالصححانه خاا نححا ،توجحه حححه وبححا وعححاد فراوحوش كححردن غ رخححاا از جه ححه
رفتارهای وثبل اناان در برابر حوادث ا ل؛ چيانكه خأا نااو ای ،وءظن حه خاا
ر یرردانى از اخهان ،از جه ه ا كي های نکوه اه شحهرده شحاه ا حل .ر ش تاق حق در
اين وقاله حي ادی بوده بر وبيای تا ن واتوا وىحاشا.
کلیدواژهها  :ا كي ويفى اناان ،فطرت حتر ،ا كي وثبل اناان ،نقهل رنج

مقدمه
از وحژگیهای مهم قرآن احن است که در شناخت انسان و ترسحم سوحمای واقعوی او ،هوم
حه احعاد مثجت وجآد او تآجه کرده ،هم حه احعاد منفی خعنی هم نقا قآت طجحعوت انسوان
_____________________

 .1استادخار دانشگاه علآح و معارف قرآن کرخم ،دانشکده مقاهعات تقجحقی قرآن
 .2دانشجآی رشته تفسحر قرآن مجحد.

zeinabroostaee@yahoo.com

درخافت _ 1394/12 /8 :سذحرش1395 /2 /29 :
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را مقرح کرده و هم نقا

ع  ،نه اخنکوه ماننود حسوحاری از مکاتوب حشوری توک ُحعودی حوه

انسان نگرخسته حاشد و طجحعت او را مثجت دانسته ،خا آن چنان منفی تلقی کنود کوه انسوان
را گوورگ انسووان حدانوود( .نصووری :1379 ،ص )179انسووان هووم اسووتعدادهای مثجووت دارد و هووم
منفی ،هوم دارای قوآا و اسوتعدادهای خحرخآاهانوه اسوت و هوم قوآا و اسوتعدادهای شورورانه
زمحنه های فتحلت و رذخلت هر دو در وجوآد او قورار دارد و او مویتآانود احون اسوتعدادها را حوه
فعلحت جرساند.

مصحجتهوا و سوختی هوا و شوداجد از عآامول تکوان دهنودهای هسوتند کوه انسوان نفلوت
زده را از خوآاب سونگحن مادخوت جیودار موی کننود ،و هور نوآق رنگوی کوه جور صوفحۀ دل نشسووته
حاشد ساک نمآده ،مححط را جرای تجلوی فقورت و تآجوه حوه خودا آمواده مویسوازند و از احون رو
افراد عاقل هنگاح گرفتاری خآاه ناخآاه حه خاد خدا افتاده ،صمحمانه متآجه او میگردند.
وقتوی کوه حشور حوا زنودگی مرفوه روحووهرو موی شوآد و اشوتغاالت روزانوه ،او را از تآجوه حوه عوواهم
دخگوور و جهووان معنووآی حوواز مووی دارد ،وهووی نا گوواه حووا جووروز حادثووهای کووه مووی خآاهوود آهنووگ
خوکنآاخوت زنوودگی او را ققوع کنوود و خوآد را در جراجوور آن نواتآان موویجینود ،واکنشووی در روح او
سدخود موی آخوود کوه او را حووه جهوانی جرتور و نحروحووی عروحم رهنمووآن مویشوآد هنگوواح هجوآح حووال،
ت آفانی جآدن درخا ،احتموال سوقآ هآاپیموا ،و خوا هحروۀ ناامحودی از جهجوآد در جیمواری ،تمواح
افراد حشر اعم از اههی و موادی ،حوه خواد خودا افتواده و از آن مقواح عروحم اسوتمداد مویطلجنود.

(سجحانی.)37 :1360 ،

احن مقاهه جراساس دو نگورۀ «انسوان دو مرحلوهای» و «انسوان طجحعوت گورا و فقورت گورا»
اراجوه شووده و جوور خووک پوویش فوورم اخوودجآهوژخکی اسوتآار اسووت .جوور احوون عقحوودهاخووم کووه انسووان
میتآاند از راه تمواحر محوان اندخشوههوا ی حصوحرت گراخانوه ،و اندخشوههوای ناشوی از سنودارهای
آهآده ،حا محانجی گری نور عقل و شناخت ،حه حسحاری از کماالت دست خاحد .و حوا تآجوه حوه
آن« ،خآد» متعارفی که حه وسحله حخش طجحعت در انسان شکل مویگحورد ،در نتحجوۀ آشوکار
شدن حقحقت ،حا «خآد» مسجآل خقا و نفلت ،دوگانهای خکسارچه را حه وجآد میآورد کوه
دو شخصحتی شدن انسان و دوگانگی جآدن وی را در پی خآاهود داشوت (رفتواری و واکونش
رفتاری).
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حودحن سووان انسووان ممکون اسووت تووا هحروه سووختی و مصووحجت در مسوحر طجحعووتگراحووی
حرکت داشته حاشد ،وهی حا جرخورد حه مصحجت و صوجر سوا از آن ،حوه نققوه عقفوی در مسوحر
ووی
منحنووی حرکووت خوووآد دسووت خاحوود و جهوووت منحنووی را تغحیوور دهووود و سووا از سووحر نیوهو ِ
طجحعتگراحی ،در جهت سحر صعآدی فقرتگراحی قرار گحرد.
از سآی دخگر ،ممکون اسوت کسوی کوه توا هحروه پویش از مصوحجت ،در مسوحر صوعآدی
فقرت گراحی در حرکت جآده است ،حه دهحل از دست دادن صجر ،حاهتی حدجینانه پیدا کنود
که احن نحر حه تعصب فرد میانجامد و او در مسحر نیوهی طجحعتگراحی قرار مویگحورد( .حواجری
شحرازی)96 :1372 ،

قرآن کرخم من ترسحم کلوی سوحمای انسوان در سووره معوارح ،آخوات 21 _19مویفرماخود:
خَ
ا
ا
َّ ا
ْ َ
خَ ْ ْ َ َّ
﴿ فإن فاإلنسان َ فل َق َهلوعا * فإذا َو َخس َّه الش َّخَ َج َّيوعا* َو فإذا َو َخس َّه الخ ْی ََّ َو َّنوعها﴾ «انسوان حورخص و
کم طاقت آفرخده شده ،هنگامی که حدی حه او جرسد جرق و جیتاجی میکند ،و هنگوامی کوه
خوجی حه او جرسد از دخگران درخ میدارد» .خداوند نحروها و نراحر و صفاتی در انسانها قورار
داده که احنها حاهقآه وسوحله تکامول و ترقوی و سوعادت او هسوتند ،حنواجراحن صوفات و نراحور
میجور ذاتا حد نحسوت ،حلکوه وسوحله کموال اسوت ،اموا هنگوامی کوه هموحن صوفات ،در مسوحر
انحرافی قرار گحرد ،ماخه حدحختی و شر و فساد خآاهد جوآد چورا کوه احون صوفات شواخهای از
حب ذات است ،و حب ذات انسان را حه کمال مویرسواند ،وهوی حوه محو

واقوع شودن در

مسحر انحرافی حه انحصارطلجی و حخل و حسد پیش میجرد( .مکارح شحرازی)28/25 :1378 ،

چنوانکووه خداونود در ادامووه (معوارح )34_22/هشووت گوروه را حووا صوفات جرجسووتهای حووا
خَ
خَ ْ
خ
عنووآان «مصوولحن» اسووتثنا نمووآده ،موویفرماخوود :فإَ ال َّه َص فههلی َ * اله فهذة َ َّه ْههن َعلههی َصهه فَ فه ْن
خَ
َ
خَ
ْ
خ َّ َ
َ
هواله ْن َحه خهق َو ْ َّلههوم* فل خَ
لسهها ف فا َو ال َه َْه َّهي فوم* َو اله فهذة َ َّخ َصه فهدَون فب َمه ْهو فم
ىا ف َّههون* َو اله فهذة َ فيههی أ ْوه فف
َ ْ
َخ
َ خ ْ َّ ْ َّ َ
خ
الدة * َو َخالذة َ َّه ْن و ْ َ
ون * إ خَن َع َ
ون * َو ال فهذة َ َّه ْهن
ق
ب
ش
و
ن
ه
ب
ذاب
ع
ف
ف
ف
هذاب َ خ فب فه ْهن غ ْی َّهَ َوهأ َّو ٍ
ف
ف فف
ف ف
َ
َ
َ َ َ َّ َ خَ َ َّ
خَ َ َ ْ
َّ َ
َّ َّ
هووی َ * ي َهه ف ْاح َتغهی
واج فه ْن أ ْو وا َولک ْت أ ْخهان َّه ْن ي فإن َّه ْن غ ْی ََّ َول ف
وج فه ْن ف
حايظون * فإَ علی أز ف
فلبي ف
خَ
َ
خَ
َ َ َّ َ
ْ َّ َ
َّ َ
َو َ
َاعههون * َو اله فهذة َ َّه ْههن
هاىون * َو اله فهذة َ َّه ْههن فألوانهها فَ فه ْن َو َع ْهه فهد فهن
ولجههْ َّهه َّهن ال ه
َاء فذلههْ يأ ف
خَ
ْ َّ َّ َ
َ
َ
َ
َايظون﴾
فحشهاىا فَ فه ْن َا ف َّهون * َو ال فذة َ َّه ْن علی َص فَ فهن خ ف
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همانطور که مالحره می شوآد ،رسوحدن حوه تمواح احون اوصواف در گورو حسون اسوتفاده از
نحروها و نراحر خدادادی و ترجیت انسان زحر نرور رهجوران اههوی اسوت .در نحور احون صوورت او
حه گآنۀ گحاه خآدرو پرورش خافته ،در محان هآسها و شهآات نآطهور میگردد.
 .1فطرت و آ گاهىهای برخاسته از آن
جورای پورداختن حووه جنجوه هوای مثجووت طجحعوت انسوان ،تآجووه حوه معوانی وااۀ فقوورت الزح
است احن کلمه تنها خک حار در قرآن کرخم حه کار رفته (روح )30/و از مواده «فقور» حوه معنوای
شوکافتن ،گشوآدن شوویء و اجوراز آ ن ،احتودا و اختووراق ،شوکافتن از طوآل ،اخجوواد و احوداق آمووده
است (اجن منرور :1988 ،ذحل فقر) و از آنجا که آفرخنش و خلقت اههی ،حه منرهۀ شکافتن پردۀ
تارخک عدح و اظهار هستی امکانی است ،خکی از احون معوانی ،آفورخنش و خلقوت ،آن هوم از
نوآق احووداعی و احتوداعی اسووت .حنواجراحن فقوورت ح وه معنوای سرشووت خواص و آفوورخنش وحووژۀ
انسان است و امور فقری ،خعنی آننه آفرخنش و خلقت انسان اقتتوای آن را داشوته و محوان
همۀ انسانها مشترک حاشد( .جآادی آملی119 :1389 ،و )120

فقرت زوال ناسذحر است و امکان ع

در آن راه ندارد و اگر فقورت کسوی مسوتور شود،

آن شخص مصدا کالح مآهیاهمآحدحن حترت علی

خآاهود شود کوه فرموآد « :چهورۀ

او چهرۀ انسان است و قلجش قلب ححآان راه هداخت را نمیشناسود کوه از آن پیوروی کنود
و حه طرحق خقا پی نجرده ،تا آن را مسودود سوازد و از آن منصورف شوآد و دخگوران را مصوروف
دارد سوا او موردهای اسوت در جوین زنودههوا»( .نهه الُّ غهه :1370 ،خقجوه ،87ص )104منرووور از
قلب همان روح ملکآتی است که مآجوآد زنوده حوا آن ادراک مویکنود زحورا فقورت حوه معنوای
جیونش شوهآدی و انجوذاب و حنودگی ،سرشوت وحووژۀ انسوانی اسوت در نتحجوه فقورت نحووآه
خاص هستی انسان ،و انسان هم مآجآدی متفکر و مختار است که جراجر علم و اندخشه کوار
میکند و رفتاری مت ثر از علم و اندخشۀ خوخش دارد.
از جملووه فقرخووات مثجوووت انسووان ،خآدآ گووواهی اسووت .از دخوودگاه قووورآن کوورخم انسوووان،
صاحب حصحرت جر نفا خوخش است ،اگر هم عذر و جهانه ای جورای اعموال خوآد جیواورد حوه
سوجب آن اسووت کوه مووی خآاهود عووذاب قحامووت را از خوآد دور سووازد خعنوی از خووآد و حوواطن
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ْ ْ َّ
خووخش آ گواه جوآده و حوه عملکورد خووخش آشناسوت ،حوه تعجحور قورآن کورخم ﴿ َح فها فاإلنسهان َعلههی
َ َْ
َْ
نب فس فهه َح فصه َهیَْ * َو ل ْهو ألقههی َو فهاذ َةَ َّه﴾ (قحامووت « )15_14/حلکووه انسوان جوور نفوا خوووخش آ گوواه

است ،هر چند عذر تراشی کند».

در ادامه ،آخات قرآنی مرجآ حه واکنش ان سان در مقاجل نقمت را که حواالت جرخاسوته از
فقرت خا طجحعت انسانی است جررسی میکنحم.
 . 2وا کنش انسان در برابر نقمت
انسان در حاالت سخت و حه هنگاح ناراحتیهای جسمانی و روحانی واکنشهواحی
دارد که جرخی نحک و سسندخده است و جرخی ناسسند و نکآهحده .آخات قورآن حوا جوذاجیت و
رحرنگری تماح احن واکنشها را مقرح کرده است.
 . 1_2حاَت پسندخده انسان ىَ وقاحا نقهت
َ .1_1_2واندن َداوند ىَ حال حالگشت حه سوی او

ا َ
ْ ْ َ َّ
َ
در آخهای میفرماخدَ ﴿ :و فإذا َو َخ فاإلنسان ض خَ َىعا َ خح َّهه َّو فنیُّها فإل ْیهه﴾ (زمور « )8 /هنگوامی کوه
انسوان را زخووانی رسوود پروردگووار خوآد را مووی خآانوود و حووه سوآی او حوواز موویگووردد» .همننووحن در
َ
َ
َّ
َ
آخهای دخگر آمده استَ :و فإذا َو خَ خالنا َ ض خَ َى َع ْوا َ خب َّه ْن َّو فن فیُّی َ فإل ْیهه (روح« )33/هنگوامی
که مختصر ناراحتی حه مردح جرسد پروردگار خآد را می خآانند و حه سآی او حاز میگردند».
تماح احن آخات اسوتدالل و ت کحودی اسوت جور زمحنوۀ فقوری جوآدن تآححود و شوکآفا شودن
احوون نووور اههووی در شووداجد و سووختی هووا .گروهووی حووا مختصوور مشووکلی حووه سووراد «اهّلل» رفتووه و
حازگشت آنها حه سآی او و فقرت اههی حه صورت مکرر انجواح مویشوآد «منحجوحن ؤهحوه» چورا
کوه ساخوه و اسوواس فقورت انسوان تآححوود و خودا پرسوتی اسووت و شورک امور عار ووی جوآده کووه
انسان

من ناامحدی از آن خآاه ناخآاه حه سآی اخمان و تآححد حاز میگردد( .مکارح شحرازی،

.)433/16 :1377

َ .2_1_2واندن َدا ىَ ههه حال

ْ َ
اَ
ا
ْ ْ َ َّخ
َاعههدا أ ْو َا ف ههها
چنووانکووه در احوون آخووه آموودهَ :و فإذا َو ه خَ فاإلنسههان الضه خَّهَ َىعانهها فل َجن فُّه فهه أ ْو ف
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(حآنا « )12/و هنگامی که حه انسان زخانی جرسد ما را (در همه حال) در حواهی کوه حوه پهلوآ
خآاجیده ،خا نشسته ،خا اخستاده ،فرا میخآاند».
خاصوحت مشوکالت و حووآادث دردنواک ،کنووار رفوتن حجووابهوا از فقوورت سواک آدم وی
است ،در کوره حآادث تماح قشرهای سحاهی که روی احون فقورت را پآشوانده مویسووزد و از
محان میرود ،و جرای مدتی هر چند کآتاه درخشش احن نور تآححدی آشکار میگردد.
َ .3_1_2الصانه َواندن َداوند

َ َّخ َ
َ
ْ
َ خ
َ
الهدة َ ﴾
خداوند در آخهای میفرماخدَ ﴿ :و فإذا غ فش َی َّه ْن َو ْو کالظل فها َىع َّهوا ا َ َّوخ فل فصهی َ ل َّهه ف

(هقمان « )32/و هنگامی که موآجی همنوآن اجرهوا (در سوفرهای درخواحی) آنهوا را جپآشواند
خودا را حووا اخوالص موویخآاننود» .امووآاح عروحم درخووا آن چنوان جرمووی خحورد ،و اطووراف آنهووا را
احاطه می کند که گووحی اجوری جور سور آنوان سواخه افکنوده اسوت سواخهای وحشوتناک و هوآل
انگحر .اخنجاست که انسان حوا تمواح قودرت هوای ظواهری کوه جورای خووخش جلوب و جوذب
کرده ،خآد را عح

و ناچحر و ناتآان می جیند ،دستش از همه جا جرخده شده ،تماح وسواحل

عادی و مادی از کار مویافتود ،هوحم روزنوۀ امحودی جورای او حواقی نمویمانود ،جور نووری کوه از
درون جوان او و از عموق فقورتش موی درخشود .پوردههوای نفلوت را کنوار مویزنود ،قلووب او را
روشن میسازد و حه او میگوخد :کسوی هسوت کوه موی تآانود توآ را رهواحی حخشود هموان کوا
که امآاح درخوا فرموان او را موی جرنود ،و آب و حواد و خواک سورگردان او هسوتند .اخنجاسوت کوه
تآححوود خوواهص همووۀ قلووب او را احاطووه موویکنوود ،و دحوون و آحووین و پرسووتش را مخصووآص او
میگرداند( .مکارح شحرازی. )87/17 :1378 ،

ْ َّ ْ
َ
هْ َى َعه َّهوا ا َ
در آخوه ای هووم حووه احوون مآ ووآق اشوواره کوورده موویفرماخوود :يه فهإذا ََ فک َُّّههوا فيههی البله ف
َ
ْ
خ
َّوخ فل فصههی َ ل َّههه اله فهدة َ (عنکجووآت« )65/هنگووامی کووه سووآار کشووتی موویشووآند خوودا را حووا
اخالص میخآانند» .در احن آخه نحر حا مثال حسحار گوخاحی حه سراد فقرت و سرشوت انسوانی
و تجلی نور تآححد در ححرانی ترحن حاالت ،در درون جان انسان هوا مویرود و شورح حوال آن
ها را جیان میدارد.
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 .4_1_2يَاووش کَىن غیَ َدا

از نرر قرآن کرخم خکی دخگر از حواالتی کوه در نواراحتیهوا و مشوکالت حوه انسوان دسوت
خَّ
ْ
َّ
میدهد فرامآشکردن همه کا و همه چحر جر خداوند استَ ﴿ :و فإذا َو خَسک َّن الض خََّ فيهی ال َُّ َْ فهَ
َ خَ
َ ْ َ خَ َ
ضا َو ْ َد َّعون فإَ فإ خخ َّاه﴾ (اسراء « )67/و هنگامی که در درخا نواراحتی حوه شوما جرسود ،هموه
کا را جر او فرامآش خآاهحد کرد».
در آخات قجل و حعد احن آخه ححث هاحی در زمحنۀ تآححد و مجارزه حا شورک را دنجوال کورده،
و از دو راه مختل

استدالل و جرهوان ،و راه وجودان و درون وارد ححوث شوده و از راه تآححود

استدالهی می فرماخد :پروردگار شما کسی است که کشتی را در درخوا حوه حرکوت در مویآورد،
حرکتوی م و داوح و مسوتمر و از احوون تآححوود اسوتدالهی کووه گآشووۀ کوآچکی از نروواح آفوورخنش را
وصو

مووی کنود کووه حوا کی از مجوودأ علوم و قوودرت و حکموت آفرخوودگار اسوت ،حووه اسووتدالل

فقری منتقل شده ،میفرماخد :فرامآش نکنحد هنگامی که ناراحتیها در درخا حه شوما جرسود
(و گرفتار طآفان و امآاح کوحنده و و حشتناک شوخد) تمواح معجآدهواحی را کوه موی خآانحود جور
خودا از نرور شوما گوم مویشوآد « :ول مون تودعآن»  ،و حاخود گوم شوآد چورا کوه تآفوان حوآادث
پورده هوای تقلحود و تعصووب را کوه جور فقوورت آدموی افتواده کنووار مویزنود و نووور فقورت کوه نووور
تآححوود و خداپرسووتی و خگانووهپرسووتی اسووت جلووآهگوور موویشووآد .در چنووحن هحروواتی همووۀ
معجآدهای سنداری و خحاهی که ثمرۀ تآهم انسوان جوآد همنوآن جورف در آفتواب تاحسوتان آب
می شآند و از ذهن محآ میگردند و تنها نور«اهّلل» در آن میدرخشد.
َضَُ خ
 .5_1_2خ
وبصا

خداوند در آخه ای حه حاهت دخگر انسوان در مقاجول محنوتهوا اشواره کورده ،مویفرماخود:
خَ َ َّ
عههاء َعه فهي خ ٍ ﴾ (فصوولت« )51 /و چووآن حووه شووری مجووتال موویشووآد،
﴿ َو فإذا َو َخسه َّهه الش َّخههَ يههذو َّى ٍ
دعاهای طآالنی دارد» .در احن آخوه منروور از «دعواء عورخ » دعوای وسوحع و طوآالنی اسوت و
کناخه از استمرار و اصورار دعا کننوده در دعوای خوآد مویحاشود .آخوه شورخفه در مقواح موذمت و
تووجی انسوان اسووت حوه سووجب اخنکوه وقتووی خودای متعوال حووه او نعمتوی مووی دهود او از خوودا
رویگردانده ،تکجر میورزد «ن ی حجانجه» و چآن نعمتی از او سلب میکند ،حاز حه خواد خودا
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مویافتود و حوه سووخش روی مووی آورد ،و حوه طوور داجوم دسوت حووه دعوا جور موی دارد ،و در دعوواخش
اصرار میورزد( .طجاطجاحی ،جیتا.)612/17 :

َ .6_1 _2وجه حه وُّدأ و و اى

از نروور قوورآن کوورخم حاهووت سسووندخده و ارزشوومندی کووه انسووان در مقاجوول مصووحجتهووا و
َ
َ
خَ َ
َّ خَ
ناراحتیها دارد تآجه حه مجدأ و معاد است ﴿ :خال فذة َ إذا أ َ
صاح ْت َّه ْن َّو فص َیُّة َهالوا فإنها ف َو فإنها فإل ْی فهه
ف
َ
َاج َّ ون﴾ (حقره« )156 /آ نان که چوآن پیشوامد نوا گآاری حوه آنهوا جرسود ،مویگوخنود موا از ِآن
ف
خداحیم و حه سآی او حاز میگردخم».
احون آخوه وصو

مسووتمر صواجران اسوت کووه در حوآادث نوا گآار مویگوخنوود مجودأ و معواد مووا

خداست و احن عقحده و خلق آنان در همۀ شجآن زندگی است ،و حنوا جور احون اعتقواد ،در هور
حووال اسووتآار و مسووتقحم و معتوودل جووآده ،از امتحووانهووای سوونگحن سوورافراز جیوورون موویآخنوود.
انسانهاحی که در راه تآححد قدح میزنند و از تعلقات نفا و دنحوا رهوا شودهانود و حوا اراده و
مشووحت اههووی ،حووه کحفحووت حووآادث روزگووار پووی موویجرنوود ،نووه تنهووا از مصووحجتهووا رنجوووور
نمویشووآند ،حلکوه هجخ نوود ر واخت از حتوورت محجوآب جوور هوب خآاهنوود داشوت چنووانکووه
چهوره اموواح حسووحن

در اوح فشوارهای آخوورحن هحرووات زنودگی جوور افروختووهتور شووده و جوور

شدت انا و اخمان اخشان حه پروردگار متعال افیوده میگشت( .مجلسی.)297/44 :1403 ،

جر همحن اساس اماح صاد

در وص

حندگی حقحقی می فرماخد« :اگور حنوده تودجیر

امور خوخش را حه خدا واگذارد ،تحمول مصواجب دنحوا جور او آسوان مویشوآد»( .سوحد جون طواووس،

 )700 :1367انسان صاجر حا احن منقق تآححدی ناب در جراجر نعمتها شا کر است نه مغرور ،و
در جراجر نقمتها صاجر است نه ناامحد .صجر آنها کاملترحن نآق صجر (صجر جر طاعت ،صوجر
جر معصحت ،صجر جر مصحجت) و همراه حا حصحرت است ،زحرا هنگواح مصوحجت مویدانود کوه
ملووک از ِآن خداسووت و او هوور گآنووه حخآاهوود در ملووک خوووخش تصوورف حکحمانووه موویکنوود،
صفت صجر جراخش ملکه شده و از آننه حه او میرسد جرق و فرق نمیکند و معتقد اسوت حوه

سآی خدا حازگشته و در نرد او ساداش درخافت خآاهد نمآد( .جآادی آملی.)672/7 :1386 ،
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 .7_1_2حصیَت ىَ َُّال پنداَ شینانی

حاهوت ارزشوومند دخگوور انسووان ،خوواد خوودا و حصووحرت در مقاجوول وسآسووه و سنوودار شووحقان
خَ خَ
خَ
خَ َ
َ َّ
نان
است ،چنانکه خداوند در آخهای میفرماخد :فإن ال فذة َ اَق ْوا فإذا َو خسه ْن یها ف ف فوه َ الشه ْی ف
َ َ خَ َ
َ
َذک َّيوا ي فإذا َّه ْن َّو ُّْ فص َّيون (اعراف « )201/کسانی کوه پرهحرکواری پیشوه کردنود چوآن حوا سنودار
شحقانی جرخورد کنند (خدا را) خاد کرده و در دح حه حصحرت آخند».
«طوواج

موون اهشووحقان» آن شووحقانی اسووت کووه پیرامووآن قلووب آدمووی طووآاف موویکنوود تووا

رخنهای پیدا کورده وسآسوۀ خوآد را وارد قلوب کنود ،خوا منروور آن وسآسوهای اسوت کوه حوآل
قلب می چرخد تا راهی حه قلب حاز کرده و وارد شآد( .طجاطجاحی ،جیتا.)498/8 :

سناه جردن حه خدا خآد خک نآق توذکر و تآکول جور اوسوت ،چوآن اساسوش جور احون اسوت کوه
خوودای سووجحان پروردگووار آدمووی اسووت و خگانووه رکوون و سناهگوواهی اسووت ک وه موویتآانوود احوون
دشمن مهاجم را دفع کند( .همانجا).

 . 2_2حاَت وذووم انسان ىَ وقاحا نقهت
خداونووود متعوووال در حخوووش دخگوووری از آخوووات حوووه موووذمت واکووونش انسوووان در مقاجووول
سختیها پرداخته که در ادامه حه آن میپردازخم:
 .1_2_2خأ

و نااویدی

از جمله حاالت انسان در قجال مشکالت نا امحدی است چنانکوه خداونود در احون
َ
َ خَ
ْ
ْ َّ
َ
آخه میفرماخدَ ﴿ :و فإن َ فص ُّْ َّه ْن َس فخی َجة فحها َد َو ْت أ ْخ فد فةه ْن فإذا َّه ْن َخق َن َّنون﴾ (روح« )36 /و هرگواه
رن و مصحجتی حه سجب اعماهی که انجاح دادهاند حه آنها رسد نا گهان م حآس میشآند».

جر اساس متمآن احون آخوه دسوتکوم حخشوی از مصوحجتهوا و گرفتواریهواحی کوه داموان
انسوان را مووی گحورد نتحجووه اعموال و گناهووان خوآد اوسووت «حموا قوودمت أخودحهم» .احوون تعجحوور
نشوان دهنوودۀ احوون اسووت کووه جیشوترحن اعمووال حووه کمووک دسووت انجواح موویشووآد .هوور چنوود
گناهوانی حوا قلوب و خوا دخگوور اعتوا صوورت موی گحورد ،امووا اعموال انجواح شوده تآسوط دسووت
جیشتر است.
در احن آخه سخن از حازتاب های معاصی انسان و خ س ناشوی از آن اسوت زحورا حعتوی از
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افراد حه عمل نحک خآد مغورور شوده و خوآد را مصوآن از عوذاب اههوی مویشومرند و هنگوامی
که عکا اهعمل کار حد خآد را میجیننود ،خو س از رحموت خودا سراسور وجآدشوان را احاطوه
مووی کنوود .نوورد خداونوود هووم آن عجووب و نوورور مووذمآح اسووت و هووم احوون خوو س و ناامحوودی از
رحمت خداوند( .مکارح شحرازی.)436/16 :1377 ،
َ
َخ
در آخۀ دخگری آمده استَ ﴿ :و فإذا َو خَس َّه الش خَّهَ کهان َخهه َّجههو اسا﴾ (اسوراء« )83/و هنگوامی کوه

کمترحن حدی حه او میرسد (ازهمه چحر) م حآس میگردد».

قاجول تآجوه اخنکووه خداونود در احوون آخوه احوون گآنوه افووراد را در هنگواح سووختیهوا« ،حوونوس»
(نآمحووود) معرفوووی کووورده ،در حووواهی کوووه در آخوووه دخگووور (عنکجوووآت )65/آنهوووا را حوووه عنوووآان
«مخلصوحن هوه اهودحن» کوه حوا کی از نهاخوت تآجووه حوه خداسوت ،وصو

موینماخود و احوون دو

حاهوت حوا هووم هوحم تتووادی ندارنود ،حلکوه خکووی مقدموۀ دخگووری اسوت .احون گآنووه افوراد حووه
هنگاح روحه رو شدن حا مشکالت از زندگی خوخش حه کلی م حآس شده ،همحن حاهوت خو س
سجب میشآد که پرده هوا از فقرتشوان کنوار جورود و حوه درگواه خودا روی آورنود ،اموا احون تآجوه
ا قراری نه جرای آن ها افتخار است و نه دهحلی است جور جیدارخشوان زحورا حوه محو

اخنکوه

مشکالت جرطرف گردد حه همان حال ساجق که طجحعت ثانآی آنها شده روی میآورند.
َ
آخه  49سورۀ فصلت نحر در حاره ناامحدی از رحمت خداوند است که میفرماخودَ َ﴿ :خ ْسهأ َّم
َ
خَ َ
ْ َ
ْ
ْ ْ َّ
عاء الخ ْی فَ َو فإن َو َخس َّه الش َّخَ ي َی َّجو َ َّنوط﴾ «انسان از خآاسوتن خحور خسوته نموی -
فاإلنسان فو ْ َّى ف
شآد و اگر شری حه او جرسد ناامحد و م حآس است» .انسان رحمت خودا را نادخوده مویگحورد و
حا از کار افتادن اسجاب ظاهری ناامحد میشآد.
 .2_2_2کبَان ح د ال وصیُّت

َ
َ خَ
َ خَ ْ ْ َ َ َّ
ْ َّ
َ
ههد فةه ْن يه فهإن فاإلنسههان کبههوَ﴾
در احوون آخووه آمووده اسووتَ ﴿ :و فإن َ فصه ْهُّ َّه ْن َس فخههیجة فحههها َههد َو ْت أ ْخ ف

(شوری « )48 /و اگر حالحی حه سجب اعماهی که انجاح دادهاند حه آنها رسد حه کفوران موی -
پردازند» .شاخد «أصواب» جورای جواحی حوه کوار مویرود کوه اعموال خوآد انسوان حاعوث عکوا
اهعمل میشآد.
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ا
ْ
خ
َ
َ
ههد فه
و نحوور در آخووۀ دخگووری کووه موویفرماخوودَ ﴿ :و ل فههج ْ أ َْ َسههلنا ف خَهها يه َهَأ ْو َّه َّو ْصههب خاَا لظلههوا فو ه ْ َح ْ ف
038
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ْ َّ َ
َخکب َّيون﴾ (روح « )51/و اگر ما حادی حفرسوتحم (داد وسووزان) و جور اثور آن زراعوت و حواد را زرد و
پژمرده ججحنند ،راه کفران پیش میگحرند».
از آنجا که در آخات قجل از آخوه موورد ححوث ،سوخن از حادهوای پرجرکتوی در محوان جوآده کوه
پویشقوراوالن حوارانهوای رحموتزا هسوتند ،در احون آخووه حوه حادهوای زخوانحوار اشواره مویکنوود و
واکنش افراد وعح و کوم ظرفحوت را جیوان مویدارد کوه «آنهوا قجول از آمودن حواران مو حآس و
َ
ْ
َ
صهاب ح فهه َوه ْ َخ َّ
حعد از نیول آن حسحار شادند» ﴿ َيإذا أ َ
ُّهاى فه فإذا َّه ْهن َخ ْس َت ُّْ فش َّهيون * َو فإن
شهاء فوه ْ فع ف
ف
ف
َ
َ
َ َ ْ ََ َ
َّ
َ
کانوا فو ْ َ ُّْ فها أن َّخ َن خهيل َعل ْهی فه ْن فوه ْ َ ُّْ فل فهه ل َّه ُّْ فل فسهی ﴾ (روح ،)49 _48/و اگور روزی حواد مسومآمی

جوزد و زندگی آنان مآقتا گرفتار مشکال تی گردد ،فرخادشان حلند میشوآد و زحوان حوه کفور موی -

گشاخند.
قاجول تآجوه اخنکوه مفورد آمودن وااه «رخو » (حواد زخوان حوار) در آخوه موورد ححوث اشواره حوه احون
است که انلب حادها مفحدند و حاد سمآح جنجه استثناحی دارد که گواه در خوک مواه خوا خوک
سال ،خک حار می وزد ،خا اشاره حه احن است که وزشهای زخوانحوار گواهی در خوک مرتجوه نحور،
اثر سآء خآد را میگذارند.
احوون مقلووب نشووان مووی دهوود کووه آنووان آن همووه نعمووتهووای جوویرگ و پووی در پووی خوودا را
میجینند و خآشحال میشآند ،اما اگور جورای خوک حوار و خوک روز ،مصوحجتی فورا جرسود ،چنوان
داد و فرخاد میکنند و حوه سوآی کفور موی رونود کوه گووحی از آن دسوت جوردار نحسوتند ،هماننود
کسانی که خوک عمور سواهم هسوتند خودا را شوکر نمویکننود ،اموا خوک شوب کوه در آتوش توب
میسوزند ،فراوان کفور و ناسورا مویگوخنود ،و احون نشوانۀ وع

اخموان و جویدانشوی احون گآنوه

افراد است( .مکارح شحرازی.)466/16 :1377 ،

 .3_2_2ویگَىانی ال اخهان

حاهت دخگر انسوان در مقاجول رنو  ،روی گردانوی از حوق و سشوت کوردن حوه اخموان اسوت.
َ
خداونود در احوون آخووه موویفرماخوودَ ﴿ :و إ ْن أصه َهاح ْت َّه في ْت َنهة ْان َق َله َ
هب َعلههی َو ْج فهههه﴾ (ح و « )11 /اگوور
ف
مصحجتی حه عنآان امتحان حه آنها جرسد دگرگآن میشآند و حه کفر روی میآورند»
تعجحر «انقلب علی وجهه» در احن آخه ،شاخد اشاره حوه احون حاشود کوه او حوه کلوی حوه اخموان
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سشت میکند حتی صورت خآد را حه عقب نحر جرنمیگرداند ،گوحی همحشه از اخمان جیگانوه
جآده است.
در حقحقوت احون گآنوه افو راد ،دحون را تنهوا جورای منوافع موادی خوآد موی خآاهنود و معحوار و
محک حقانحت آن را روی آوردن دنحا می دانند ،احن گروه کوه در هور جامعوه و در هور عصور و
زموانی تعدادشووان کوم نحسووت اخمووانی آهوآده حووه شوورک و حوتپرسووتی دارنوود ،اهجتوه حووت آنهووا
همسر و فرزند و مال آنهاست و حدحهی اسوت کوه چنوحن اخموان و اعتقوادی سسوتتور از توار
َّ ْ
ْ َّ
َ َ
عنکجوآت اسووت و احون همووان خسوران و زخووان آشووکار اسوت ذ فلههْ َّه َهو الخ ْسه َهَان ال َّه فُّههی َّ .
(مکارح شحرازی.)35 /14 :1377 ،

َّ
ْ َّ
َّ
ون ا ف وها َ َخض خَّهَ َّه َو وها
حاز خداوند شرح حال آنان را ادامه داده ،میفرماخدَ ﴿ :خدعوا فوه ْ ى ف
َ
َ َخ ْنب َّ ه﴾ (ح « )12/او جر خدا کسی را می خآاند که نه زخانی میتآانود حوه او جرسواند و نوه
سآدی» .احن آخه نحر حه عقحدۀ شرکآهآد احن گروه اشاره میکند.
اگر حه راستی ،احن انسان خآاهان منافع مادی و گرحران از زخان است ،چرا حه سراد
حتهاحی میرود که نه امحدی حه نفعشان هست و نه ترسی از زخانشان ،مآجآداتی
جی خاصحت و فاقد هر گآنه اثر در سرنآشت انسانها احن گمراهی حسحار عمحقی است
َ َ
خَ َّ ْ َّ
ذ فلْ َّه َو الض ل ال َُّ ف ید  .آری فاصلۀ آنها از صرا مستقحم زخاد و امحد حازگشتشان
حسحار کم است زحرا او کسی را می خآاند که زخانش از نفعش نردخکتر استَ ﴿ :خ ْد َّعوا َل َه ْ
َْ
َ َْ
ض خََّ َّه أَ ََ َّب فو ْ نب ف فه﴾ (ح  .)13/احن حتها چنان که در آخۀ دخگری آمده است خآد
َ
َ َّ َ
خَ َّ
َّ
ون ا ف َح َص َّب َج َه خن َن (انجحاء .)98 /عجب
آتشگحره جهنماند :فإنک ْن َو وا َ ْ َُّّدون فو ْ ى ف
اخنکه چرا انسان آن را انتخاب میکند و احن حتها چه حد مآهی و خاوری و چه حد مآنا و
ْ
ْ َ َ
َ
معاشری هستند :ل فُّ ْج َ ال َه ْولی َول فُّ ْج َ ال َ فش َّیَ .
قاجل تآجه اخنکه در آخه  12سوره ح هر گآنه سآد و زخان حتها را نفوی کورده ،اموا در آخوۀ
حعد زخانش را از سآدش نردخکتر می دانود و احون دو حوا هوم هوحم تتوادی ندارنود زحورا زخوانی
که نفی شده زخان حه دشمنان آنها است ،که آنها قادر نحستند رری حوه مخاهفوان جرننود،
اما زخانی که اثجات شده خک زخان قهری است که دامان عاحدان آنها را میگحرد.
حنا جر نرر فخر رازی احن احتمال نحر هست که هر خوک از احون دو آخوه حوه گروهوی از حوتهوا
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اشاره حاشد ،آخه اول حتهای سنگی و چوجی جوی جوان ،و آخوه دوح طوانآتهوا و انسوانهوای
حتگآنه .حناجر احن گروه اول نه سآدی دارنود و نوه زخوانی ،حلکوه کوامال جویخاصوحتانود ،وهوی
گروه دوح خعنی سردمداران گمراهی زخان دارند و خحری در آنها نحست ،و حه فرم که خحر
انودکی داشوته حاشووند زخ انشوان حووه مراتوب جیشوتر اسووت .وی جملوه «هجووجا اهموآهی و هجووجا
اهعشحر» را گآاه جر احن معنا گرفته است( .فخررازی :1406 ،ح ،12ص)14

 .4_2_2اعتَاف نابهنگام حه َلن و گناه َوخش

َ خَ َّ َ
َ َ َّ َّ َ
َ َ ْ َ خَ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ
ذاب َ خ فحْ ل َیقول خ خا َو ْخلنا فإنا ک خنا
در احن آخه خداوند میفرماخد :و ل فج وستهن نبَة فو ع ف
َال فهی َ (انجحاء« )46/اگر کمترحن عذاب پروردگارت ،آنها را هموا کنود فرخادشوان حلنود
ف

میشآد ای وای ما همگی ستمگر جآدخم».

احون جوی خجووران مغورور کوه در حاهووت نعموت و آرامووش هرگور خودا را حنوودگی نکردنود ،اگوور
گآشه کآچک و ناچحری «نفح » از عذاب پروردگار دامانشوان را حگحورد ،چنوان وحشوت زده
میشآند که فرخاد زده و حه ظلم و ستم خوخش اقرار مینماخند.
حنا جر نرر زمخشری تعاجیر«ما» و « نفح » از نگاه زحانشناسی و صرفی ،حه نواچحر جوآدن
عذاب اشاره دارند( .زمخشری.)207/3 :1389 ،

آری احن کوردالن ،ساهحان دراز سخنان پیامجر

و منقق وحوی را مویشونآند و در آنهوا

کمترحن اثر نمی گذارد مگر آن زمان که تازخانۀ عذاب ،هر چنود خفحو

و مختصور ،جور سشوت

آنها نآاخته شآد دست و سای خآد را گم کرده و فرخاد «ؤنا کنا ظواهمحن» سور موی دهنود .آخوا
حاخود تنهووا ز حور تازخانووههوای عووذاب جیودار شووآنده احون جی وداری از خوآاب نفلووت ،ا ووقراری
است که سآدی حه حال آنها ن دارد چرا که اگر طآفان عذاب فرونشحند و آراموش خاحنود ،حواز
هم همان راه و همان جرنامه است( .مکارح شحرازی.)419 /13 :1377 ،

َ .5_2_2ساوت َلب و كَاستگی اعهال َوس شینان

جهاء َّه ْن َح ْأ َّسهنا ََ َض خَهَ َّعوا َو فلکه ْ ََ َس ْ
خداوند در احن آخه میفرماخودَ :ي َل ْهو َ إ ْذ َ
هت ََّ َّل َّ
هوب َّه ْن َو
ف
خَ
ََ َ
َّ َ
َّ
َّ
ز خة َ ل َّه َّن الش ْینان وا کانوا َخ ْ َهلون (انعاح« )43/سا چرا وقتی عوذاب موا را دخدنود تتورق
نکردند ،و هکن دل هاخشان سخت شد و شحقان عمل زشتشان را جراخشان زخنت داد».
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احون انسووانهووا در مآاق و ع جرخووورد حووا نامالخمووات و حلحووات حووه سووآی پروردگووار خووآد رجووآق
نکرده ،و در جراجرش تذهل ننمآدند ،و دل هاخشان تحوت تو ثحر قورار نگرفتوه ،همننوان سورگرح
اعمووال شووحقانی خووآد شوودند ،اعموواهی کووه آنووان را از خوواد خوودای سووجحان حوواز موویداشووت.
(طجاطجاحی ،جیتوا )129/7 :آنها حه اسجاب ظاهری اعتماد نمآده ،خحال میکردند که اصوالح
امورشان حه آن اسجاب حستگی دارد ،و چنان سوخت دل شودند کوه از مشواهده منواظر رقوت
حار ،و از شنحدن سخنان ناراحت کننده مت ثر نمیشدند« :و هکن قست قلوجهم».
 .6_2_2سوء َ نسُّت ح ه پيوَىگاَ

َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َّ َّ َ خ َ َ
َ َ خَ
أ
هان
ه
ه
ه
ب
هول
ق
ی
ي
هه
َ
ل
هه
ی
ل
ع
َ
هد
ق
ي
ه
هت
اح
ها
و
ذا
إ
ها
و
ف
ف
ف
خداونود در احون آخوه مویفرماخود :و أ ف
ف
(فجوور « )16/و امووا هوور گوواه او را حووه فقوور و تهحدسووتی آزموواخش نمووآد و روزی او را کووم کووورد،
میگوخد پروردگار من مرا تآهحن نمآد».
انسان می سندارد که فقر و تنگنای زندگی اهانتی از طرف پروردگار است ،در صوورتی کوه
َ خَ َ ْ َّ ْ َّ َ
هون ْال َی فت َ
هین﴾ «هرگور
خداوند در ادامه دهحل تنگنای زندگی او را جیان میدارد﴿ :ک حها َ َک فَو
چنحن نحست ،حلکه (حوه گنواه حخول و طموع خوآار شووخد چوآن) هرگور ختوحم نوآازی نمویکنحود»
ْ
َ خَّ َ
هام ال فه ْس فهکی ف ﴾  « ،و فقحور را جور سوور سوفره طعواح خوآد حوه محول و رنجووت
﴿ َوَ َ ََاضهون َعلهی َی
ف
َ ْ َّ َّ َ َّ َ َ ْ ا َ
َ
َّ
نموینشوانحد» ﴿ َو َهأ کلون خالتههَاأ أ که ل خاهها﴾ « ،و موال ارث را حووه تموامی مویخورخود» ﴿ َوَ فَ خَُّّههون
ْ َ
الهال َّح خاُّا َج خاها﴾ « ،و سخت فرخفته و ماحل حه مال دنحا میحاشحد»( .فجر)20_17/
چنووانکووه در احوون آخووات مالحرووه موویشووآد تنهووا علووت تنگنووای زنوودگی انسووان ،حازتوواب
اعموال اوسوت ،نوه جوی عوداهتی خداونود .در حخشوی از دعوای کمحول نحور حوه احون نکتوه اشواره
شده که گناهان حاعث نازل شدن نقمت و همننحن تغحیر نعمتها میشآند« :اهلهوم انفور
هوی اهوذنآب اهتوی تنورل اهونقم ،اهلهوم انفوور هوی اهوذنآب اهتوی تغحور اهونعم» (قمووی.)102 :1378 ،
نقمت همان مصحجت و سختی میحاشد و پیروی از هآا و هآس گناهی اسوت کوه جور اثور آن
انسان دچار زندگی مشقتحار میگردد.
در ساخان شاخسته است حه حعتی از انتروارات اههوی از انسوان در جراجور رنو و سوختیهوا،
حنا جر آخات قرآن اشاره شآد.
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 . 3خواست خداوند از انسان در مقابل نقمت و رنج
َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َّ خ َ
َّ خ
ََ َ
 . 1 _3وتنُّهشدن ال گَيتا یها ﴿ :يل خَها ن َّسوا وا ذ فک َّيوا فح فه يتَنا علی فهن أب
واب ک فا ش ْی ٍء َح ختی
َ
َّ َّ َ َ ْ َّ ْ ا َ
َ
ناه ْن َحغ َتة ي فإذا َّه ْن َّو ُّْ فل َّسون﴾ (انعاح . )44/آخه حا کی از احن است که اگر
فإذا ي فَ َّحوا فحها أوَوا أَذ
شخص از گرفتاری ها متنجه نشآد ،درهوای نعموت حوه روخوش گشوآده شوده و عوذاب او را حوه
طور نا گهانی درجرگرفته ،از جین میجرد.
ْ
َ . 2_3ضَُ و َذلا حه ىَگاه َداَ ﴿ :ي َل ْو َ إ ْذ َ
جاء َّه ْن َحأ َّسنا ََ َض خََ َّعوا َو فلک ْ ََ َس ْت ََّ َّل َّ
وب َّهن﴾
ف

(انعاح. )43/
َ
َ
خَّ َ خ َ َ َّ ْ َّ َ
صهاب َّيوا َو
 . 3_3صَُّ وصابَه وَاحنه ىَ وقاحا وشهک ت :خها أةهها ال فهذة كونهوا اص فهُّيوا و ف
َ خَ َّ َّ ْ
خَ َّ
َ
َاح َّنوا َو اَقوا ا َ ل َ لک ْن َب فل ََّون﴾ (آل عمران.)200/
ف

در احن آخه منرور از «صجر» شکحجاحی جر دشوآاری هوا و شوکحجاحی جور طاعوت خودا و پرهحور

از گناه (صجرفردی) است ،و «مصاجره» ساخداری و تحمل رن ها حه صورت اجتمواعی اسوت
حه اخنکه ساخداری و شکحجاحی جرخی مت کوی جور صوجر و ساخوداری دخگوران شوآد و ماخوه تقوخوت و
ت ثحر جیشتر گردد (صوجر اجتمواعی) و «مراحقوه» ارتجوا جرقورار نموآدن محوان نحروهوا و کارهوا در
تماح شجآن زندگی دخنی چه حوه هنگواح آسواخش موردح و چوه هنگواح سوختیهوا جورای جامعوه
میحاشد .چنانکه مالحره میشآد خداوند از انسان می خآاهد توا در آسوآدگی و نشوا از او
روی جرنگرداند و در رن و مشوقتی کوه حوه او مویرسود کفوران و ناسكاسوی نکنود .در رواختوی از
امواح صواد

نحوور آموده اسوت« :خنجغووی هلموؤمن أن خکووآن فحوه ثموانی خصووال :وقوورا عنوود

اههراهوور ،صووجورا عنوود اهوووجالء ،شووکورا عنوود اهرخوواء ،قانعوووا حمووا رزقووه اهّلل ،الخرلووم األعوووداء و
الختحامول هصصوودقاء ،حدنووه منووه فووی تعووب و اهنوواس منووه فووی راح و »( .کلحنووی،)47/2 :1401 ،
«جرای مؤمن سراوار است که دار ای هشت خصلت حاشد :در جراجر حآادث حا وقار ،حه هنگواح
گرفتاری شکحجا ،حه گاه فراوانی نعمت شکرگرار ،و حه آننه خداونود حوه وی روزی کورده قوانع
حاشود ،جور دشومنان سوتم روا نودارد ،و حوار (مسوجآهحت) خوآد را جور دوش دوسوتان نحفکنود ،تون
وی از کاری که از آن میکشد در رن  ،وهی مردح از او در آساخشاند».
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نتحجه

جر طجوق آخوات قورآن کورخم ،عکوا اهعمول انسوان در جراجور حوآادث روزگوار متفواوت اسوت

گاهی جر اساس فقرت و گاهی جر اساس طجحعت .زمانی کوه انسوان ،در پرتوآ ترجیوت رهجوران
اههی صفات و فتاحل اخالقی در وجآد او حوه کموال رسوحده حاشود در مسوحر فقورت حرکوت
کرده ،فقرتگراخانه عمل می کند ،اما زمانی کوه مثول گحواه خوآدرو و دور از ترجیوت دخنوی قورار
گحرد ،صفات و رذاحل اخالقی در وجآد او پرورش خافته ،طجحعتگراخانه رفتار مینماخد.
از طرف دخگر تفاوت دنحا و آخورت ،مرجوآ حوه مقآهوه ثجوات و تغحیور اسوت .در احون عواهم
تازهها کهنه و کهنهه ا فرسآده و ناجآد مویگوردد .مورور زموان جنجوههوای جاهوب و متنوآق را حوه
مساجل عادی و روزمره تجدحل می کند .وهی در آخرت ،عآامل تغحیور و کهنگوی و فنوا نحسوت.
حووه همووحن دهحوول نعمووتهووا و عووذاب هووای آنجووا تووازگی خووآد را پیآسووته حفووظ کوورده اخجوواد
مصووآنحت نموویکننوود .هووذت و نووم در احوون دنحووا نسووج ی اسووت و نووآق حقحقووی و کاموول آن در
آخرت است که هحم گاه از تازگی نمیافتد و در اوح قرار دارد .هموانطوور کوه نواراحتیهوا و
عذاب در احن دنحا ناچحر جوآده و ساخودار نمویمانود خآشویهوا و نعموت نحور ناساخودار جوآده و از
جوین مویرونوود .سوا نجاخوود انسوان نووه از نواراحتیهووا و فقودانهووا نمگوحن شووآد و نوه از فراوانووی
نعمت ها سرخآش و مغرور زحرا هر دو حاهت صحنۀ آزماخش اههی است.

منابع

_ قرآن کرین ،ترجمه سحد محمد ر ا صفآی.
_ نه الجالغه ،ترجمه سحد جعفر شهحدی ،انتشارات انقالب اسالمی ،تهران1370 ،ش.
 .1اجن منرور ،لسان العرب ،دار اححاء اهتراث اهعرجی ،جیروت1988 ،ح.
 .2جآادی آملی ،عجداهّلل ،تفسحر تسنحن ،تنرحم حسن واعری محمدی ،نشر اسراء ،قم ،چا
سآح1386 ،ش.
 ، ________________ .3انسجان از آغججاز تجا انجججام ،تحقحووق و تنروحم مصووقفی مآسوآی ،نشوور اسووراء،
قم1386 ،ش.
 .4حاجری شحرازی ،محی اهدحن ،انسان شناسی ،انتشارات شفق ،قم1372 ،ش.
 .5زمخشووری ،محم ووآد ج وون عموور ،تفس ججحر کش ججاف ،ترجم ووۀ مسووعآد انص وواری ،ققن ووآس ،ته ووران،
1389ش.
 .6سجحانی ،جعفر ،خدا و نظام آفرینش ،تلخحص و تنرحم ر ا استادی ،انتشارات تآححد،
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قم1366 ،ش.
 .7سحد جن طاووس ،علی جن مآسی ،ا قجال باألعهال الحسنة ،دار اهکتب اؤلسالمحه ،تهران،
1367ش.
 .8طجاطجوواحی ،س ووحدمحمد حس ووحن ،الهح ججتان ف ججی تفسججحر الق ججرآن ،ترجم ووه مآس ووآی هم وودانی،
انتشارات اسالمی واحسته حه جامعه مدرسحن حوزه علمحه قم ،جی تا.
 .9فخر رازی ،اجآ عجداهّلل محمد جن عمر ،وفاتح ال حج ،اهمکتج اهتآفحقح  ،قاهره. 1406 ،
 .10فراهحدی ،خلحل جن احمد ،کتاب العحن ،انتشارات اسآه ،قم. 1414 ،
 .11قرشی ،علی اکجر ،قاووس قرآن ،دار اهکتب االسالمح  ،تهران ،چا خازدهم1386 ،ش.
 .12قمی ،عجاس ،وفاتح الجنان ،انتشارات خرح ،قم. 1414 ،
 .13کلحنووی ،اجووآ جعف ور محموود جوون خعقووآب ،الکججافی ،تصووحح و تحقحووق علووی اکجوور نف وواری،
دار صعب و دار اهتعارف ،جیروت ،چا چهارح. 1401 ،
 .14مجلسی ،محمد حاقر ،بحار االنوار الجاوعة لدرر أخجار األجهة األطهار  ،مؤسس اهآفاء،
جیروت ،چا دوح. 1403 ،
 .15مصقفآی ،حسن ،التحقحجق فجی کلهجات القجرآن ،وزارت فرهنوگ و ارشواد اسوالمی ،تهوران،
. 1416
 .16مکووارح ش ووحرازی ،ناص وور و همکوواران ،تفس ججحر نهون ججه ،دار اهکتووب ،ته ووران ،چ ووا هف وودهم،
1377ش.
 ، ________________ .17پيام قرآن ،دار اهکتب ،تهران1386 ،ش.
 .18نصری ،عجداهّلل ،وجانی انسان شناسی در قرآن ،مؤسسه فرهنگی دانش و اندخشه معاصور،
تهران1379 ،ش.
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