یادداشتهایقرآنی
دکتر فریدون سیامکنژاد
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(آیـ�ات  ۵تـ�ا  ۷سـ�وره صافـ�ات)
پ��روردگار آســمانها و زمی��ن و آن چ��ه میــان
آنه��ا اس��ت و پ��روردگار مش��رقها .م��ا آسـ�مان
نزدی��ک (پایی��ن) را ب��ا س��تارگان آراس��تیم ،ت��ا آن را
از ه��ر شیــطان خبیث��ی حف��ظ کنی��م.

یادآوری
همـ�ان گون��ه ک��ه مالحظ��ه فرمودیـ�د ،در آیـ�ات
قبل��ی ســوره صافــات ،اشــاره ب��ه س��وگندهایی شـ�ده
بـ�ود ک��ه ثاب��ت کن��د خداونـ�دی که معبود شـ�ما اسـ�ت،
یکتـ�ا و بیهمتا اسـ�ت .درسـ�ت اسـ�ت ک��ه خداون��د از
همـ�ه راسـ�ت گویاــن ،راسـ�ت گوتــر اس��ت و نیـ�ازی
ب��ه سوــگند ن�دـارد ،ول��ی بای��د توج��ه داشـ�ته باشـ�یم
کـ�ه س�وـگند همیشـ�ه ب��رای تأکی��د اس��ت و دلی��ل بر
ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه امــوری ک��ه بــرای آن سوــگند یـ�اد
شــده ،از امـ�ور کام� ً
لا ج��دی و مؤکــد میباشــند.
پی در پی 383
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در اولی��ن آی��ه ای��ن قسـ�مت ،در واق��ع قـ�درت
خداونـ�د را بازگ�وـ میکنـ�د و اشاــره بـ�ه ایـ�ن مسـ�أله
دارد ک��ه خدای��ی ک��ه معبـ�ود شـ�ما اسـ�ت ،همـ�ان
پ��روردگار آســمانها و زمی��ن و آن چ��ه در میـ�ان آن دو
ق��رار دارد میباش��د و او پرــوردگار مش��رقها اسـ�ت.
اش��اره ب��ه مش��رقها ،بع��د از ذک��ر آس��مانها
و زمی��ن و آن چ��ه در میـ�ان آن دو قــرار گرفتـ�ه،
ب��ه ای��ن خاط��ر اس��ت ک��ه خورش��ید آسـ�مان
در ه��ر روز از ساــل ،از نقطـ�های غیـ�ر از نقطـ�ه
روز قبـ�ل و بعـ�د طل��وع میکنـ�د و فاصلـ�ه ایـ�ن
نقـ�اط بـ�ا یکدیگـ�ر آن قــدر منظـ�م و دقیـ�ق اسـ�ت
ک��ه قــدرت الیــزال اله��ی را ثاب��ت مینمای��د.
بـ�ه ع�لاوه ،اگـ�ر خورشــید ایـ�ن مســیر تدریجـ�ی
را در طـ�ول ســال نمیپیموــد ،فصــول چهارگانـ�ه
و برــکات مختلف��ی ک��ه از آن حاصـ�ل میشـ�ود
عای��د مــا نمیگش��ت و ای��ن خ��ود نشـ�انه
دیگــری بـ�ر عظمـ�ت و تدبیـ�ر ایــزد یکتـ�ا اسـ�ت.
در آی��ه بع��د ،ب��ار دیگر عظم��ت خداوند را ب��ا بازگو
ک��ردن ای��ن نکت��ه ک��ه آس��مان را ب��ه زینت سـ�تارگان
تزییـ�ن کردهایــم ،برــای بشـ�ر ثابــت میکنـ�د.
در آیـ�ه آخـ�ر نیـ�ز بـ�ه محفــوظ بوــدن صحنـ�ه
آسمــان از نفــوذ ش��یاطین اشاــره کرــده و چنیــن
میگوی��د ک��ه م��ا آن را از ه��ر شــیطان خبی��ث و
عاــری از خیـ�ر و نیکـ�ی حفـ�ظ کردیـ�م.
نکتـ�های کـ�ه بایـ�د بـ�ه آن اشاــره کنیـ�م ایـ�ن
ک��ه منظ��ور از «مــارد» کس��ی اس��ت ک��ه عـ�اری
از ه��ر گون��ه خی��ر و برک��ت و ب��ه تعبی��ر خودمـ�ان
فرــدی «بیهمـ�ه چیــز» ! باشـ�د.
تاس��وعای حس��ینی (ع) ب��ر تمام��ی عزی��زان و
دوسـ�تان تسـ�لیت و تعزی��ت ب��اد (شــنبه .)۹۹/۶/۸
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
َو ا ِذا ُذ ِّک��روا ال َيذ ُک
ــرون (َ )۱۳و ا ِذا َراَوا آ َيـ� ًة
َ
بيــن
ــحر ُم ٌ
َيس َتســخِ َ
رون (َ )۱۴و قالُـ�وا ا ِن َهــ َذا ا َِّلسِ ٌ
(( )۱۵آیـ�ات  ۱۳تــا  ۱۵ســوره صافــات)
و هنگام��ی ک��ه ب��ه آن��ان تذک��ر داده شـ�ود،
هرگـ�ز متذک��ر نمیشوــند و هنگامـ�ی کـ�ه
معج��زهای را ببینندــ( ،دیگ��ران را نی��ز) ب��ه اسـ�تهزا
دع��وت میکننـ�د و میگوینـ�د :ایـ�ن فقـ�ط
سحــری آشکــار اسـ�ت.
یادآوری

ان��کار مع��اد و ب��ه س��خره گرفت��ن روز
رســتاخیز ،همیش��ه از س��وی معاندی��ن لج��وج و
نادانهــای جاهـ�ل وجــود داشــته ،ایـ�ن گونـ�ه
افرــاد س��عی میکردنـ�د کـ�ه ب��ا ای��ن کار خـ�ود ،در
واقـ�ع هــدف پیامبرــان را بـ�ه س��خریه گرفتـ�ه ،آن
را زیـ�ر سؤــال ببرنـ�د.
واقعیـ�ت مسأــله ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه عامـ�ل ایـ�ن
ح�رـکات و زشـ�ت کاریهــا تنهـ�ا نادانـ�ی و جهـ�ل
نیســت ،بلکـ�ه لجاجـ�ت و عنــاد نیـ�ز هسـ�ت!
لــذا اسـ�ت کـ�ه ابتــدا چنیـ�ن میفرمایـ�د
کـ�ه هنگام��ی ک��ه ب��ه آنه��ا دالی��ل مع��اد و
معجزههــای الهـ�ی ی��ادآوری شوــد ،هرگـ�ز متذکــر
نمیگردن��د و همچنــان بـ�ه راه خویـ�ش ادامــه
میدهنـ�د .حتـ�ی از ایـ�ن هـ�م جلوتـ�ر رفتـ�ه و طبـ�ق
آی��ه بعــدی ،ه��ر گاه معجـ�زهای از معجزههــای
ت��و را ببینن��د ،ن��ه تنه��ا ب��ه س��خریه و اســتهزاء
میپردازن��د ،بلک��ه دیگـ�ران را نی��ز ب��ه مسـ�خره
کرــدن وا میدارنـ�د!

دکتر فریدون سیامکنژاد

سـ�ر انجــام نیـ�ز طبـ�ق آیـ�ه آخـ�ر چنیـ�ن
میگوینـ�د کـ�ه ایـ�ن فقـ�ط سِ ــحر آش�کـاری اسـ�ت
و چیـ�ز دیگ��ری نمیتوانـ�د باشـ�د!
تعبیـ�ر ایـ�ن معاندــان بـ�ه کلمـ�ه «هذــا» بـ�ه
منظ��ور تحقی��ر و ب�یـارزش نش��ان دادن معجـ�زات
و آی��ات اله��ی اس��ت .تعبی��ر ب��ه کلم��ه «سِ ـ�حر»
نیـ�ز بـ�ه خاطـ�ر ایـ�ن بوــده اسـ�ت کـ�ه از یـ�ک سـ�و
اعمــال خارقالعاــده پیامبـ�ر اســام (ص) قابـ�ل
انکــار نبــود و از ســوی دیگــر ،ایـ�ن افرــاد معانـ�د
و لجـ�وج نمیخواســتند بهعنــوان ی��ک معجـ�زه
در برابـ�ر آن تسلــیم شوــند .لــذا تنهـ�ا واژهای کــه
میتوانس��ته ش��یطنت آنهــا را منعک��س کن��د و
هوسه�اـی آنه��ا را ارض��ا نمای��د ،همی��ن واژه و
کلم��ه «سِ ـ�حر» بـ�وده اس��ت ،ک��ه در عی��ن حـ�ال،
اعتـ�راف دش��من ب��ه نف��وذ عجی��ب و فوقالعـ�اده
قرــآن و معجزــات پیامبـ�ر (ص) را نشــان میدهــد.
البتـ�ه ،بای��د توج��ه داشـ�ته باشـ�یم ک��ه معجـ�زه
ق��رآن مجی��د زمان��ی تکمیــل میش��ود ک��ه ب��ه آن
عم��ل شــده ،در زندگ��ی ت��ک ت��ک م��ا پیــاده شـ�ود
و راهنم��ای زندگ��ی انس��انها گـ�ردد.
عاش��ورای حس��ینی (ع) ب��ر تمام��ی عزی��زان و
دوسـ�تان تسـ�لیت و تعزیت باد (ی��ک شـ�نبه .)۹۹/۶/۹
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بعوثون ()۱۶
اَءِذا مِتن��ا َو ُک ّنا تُراب ًا َو عِظام� ًا اَ ِءنّا لَ َم
َ
ِرون ()18
لــون (ُ )۱۷قل ن ََعم َو اَن ُت��م َداخ َ
اَ َو آبآ ُؤنَ��ا ا َال َّو َ
(آیات  ۱۶تا  ۱۸سوره صافات)
آی��ا هنگام��ی ک��ه م��ا ُمردی��م و ب��ه خ��اک و
اس��تخوان مبــدل ش�دـیم ،بــار دیگـ�ر برانگیختـ�ه
خواهیــم شدــ؟! و آیــا پ��دران نخس�تـین مــا

(ب��از میگردن��د)؟! بگ��و :آری ،هم��ه شـ�ما زنــده
میش��وید در حال��ی ک��ه خ�وار و کوچ��ک خواهی��د بود.
یادآوری
ب��از ه��م س��خن از مع��اد اس��ت و زی��ر سـ�ؤال
بـ�ردن آن توس��ط کسـ�انی ک��ه خودخواه��ی و
لجاج��ت را ب��ه اوج رس�اـنده ،توحی��د و خـ�دا پرسـ�تی
را منک��ر شـ�دهاند .ای��ن ســؤال همیش��ه از سـ�وی
انـ�کار کننــدگان مع��اد و روز رستــاخیز مط��رح بـ�وده
اس��ت ک��ه مگ��ر ام��کان دارد ک��ه اس��تخوانهای
پوســیده و خـ�اک شـ�ده دو بــاره برانگیخت��ه شـ�ده
و قیام��ت را تشــکیل دهنـ�د؟!
لــذا اسـ�ت کـ�ه در آیــات فوــق ،پیامبـ�ر گرامـ�ی
اس�لام (ص) چنی��ن م��ورد س��ؤال ق��رار میگی��رد که
آی��ا هنگام��ی ک��ه م��ا مردی��م و به خ��اک و اسـ�تخوان
مبــدل ش�دـیم ،بــار دیگـ�ر برانگیختـ�ه خواهیم ش��د ؟!
و آی��ا پدــران نخســتین م��ا بــاز میگردنــد؟!
ای پیامب��ر! ب��ه آنهـ�ا بگ��و :آری ،هم��ه شـ�ما
زنــده میش�وـید ،در حالـ�ی کـ�ه خوــار و کوچـ�ک
خواهی��د بـ�ود.
اگ��ر چ��ه ای��ن کـ�ور دالن از خـ�دا بیخبـ�ر،
پیامب��ر گرام��ی اس�لام (ص) را مـ�ورد سـ�ؤال قــرار
میدهن��د ک��ه چ��ه گون��ه پدــران م��ا ک��ه ب��ه خـ�اک
و اســتخوان تبدی��ل ش��دهاند ،دوب��اره زن��ده ش��ده و
برانگیخت��ه میش�وـند؟! امـ�ا ایـ�ن اف��راد لج��وج و
خودخوــاه فرامــوش کرــده بودنـ�د کـ�ه روز نخسـ�ت
هم��ه خ��اک بودن��د و از خ��اک آفری��ده ش��دند.اگر
در قدــرت خــدا شـ�ک داش�تـند ،بایـ�د بداننـ�د کـ�ه
خداونـ�د یـ�ک بــار قدــرت خــود را بـ�ه اینهــا
نش��ان داده ب��ود و اگ��ر در قابلی��ت خ��اک مـ�ردد
پی در پی 383
34403
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بودن��د ،آن ه��م ی��ک ب��ار ب��ه ثب��وت رسـ�یده ب��ود.
بـ�ه علـاوه ایـ�ن کــه ،آفرینـ�ش آسمــانها و زمیـ�ن
ب��ا آن هم��ه عظم��ت ،ج��ای تردی��د در قــدرت
بیپای��ان ح��ق ب��رای کس��ی باق��ی نمیگـ�ذارد.
ایـ�ن را هـ�م بایـ�د در نظـ�ر داشــته باشــیم کـ�ه
س��ؤال آنه�اـ در موــرد روز رس��تاخیز ،همانگونـ�ه
کـ�ه بارهـ�ا اشاــره شدــه ،از روی جهـ�ل و لجاجــت
آنه��ا بـ�وده اس��ت ( .دوشــنبه .)۹۹/۶/۱۰
بسم اهلل الرحمن الرحیم
�ر ٌة وا ِحـ� َد ٌة َفـ�اِذا ُه��م َي ُ
ــرون
نظ َ
�ى َزجـ َ
َفاِنَّم��ا ِه� َ
يــن ()۲۰
(َ )۱۹و قالُ��وا يا َويلَن��ا هـ�اذا َيـ�و ُم ال ّد ِ
�ون ()21
ه��اذا َي��و ُم الفَص� ِ
�ل الَّ��ذى ُکن ُت��م ب ِ� ِه ت َُک ِّذب� َ
(آیـ�ات  ۱۹تــا  ۲۱ســوره صافــات)
تنه��ا ی��ک صیح��ه عظی��م واقــع میشــود،
ناگه��ان هم��ه (از قبره��ا بــر میخیزن��د و) نــگاه
میکنن��د و میگوین��د:ای وای ب��ر م�اـ ،ای��ن روز
ج��زا اس��ت! (آری) ای��ن هم��ان روز جدای��ی (ح��ق از
باطـ�ل) اسـ�ت کـ�ه شــما آن را تکذیـ�ب میکردیـ�د.
یادآوری
ق��رآن مجی��د ب��ه ک��رات و ش��کلهای
مختلـ�ف ،روز قیام��ت و رس��تاخیز را یـ�ادآوری
ک��رده ،چگونگ��ی آن را بازگ��و نم��وده اس��ت.اگر
چـ�ه کساــنی کـ�ه معـ�اد را ب��ه ســخریه گرفت��ه و
آن را نفـ�ی میکننـ�د ،همیش��ه در براب��ر ایمـ�ان
آورن��دگان ایسـ�تادگی کرــده و بـ�ا نفـ�ی قیامـ�ت
سـ�عی میکنن��د توحی��د را زی��ر ســؤال ببرنـ�د،
لیکـ�ن خداونـ�د بــه آنهــا گوشــزد میکنـ�د کـ�ه
آن روز قطع� ًا واق��ع شـ�ده ،منکـ�ران قیام��ت ،سـ�زای
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کاره��ای خ��ود در ای��ن دنی��ا را خواهن��د دی��د و
عدال��ت خداون��د را خواهن��د چشـ�ید.
در آی��ات ف��وق نی��ز ب��ه مس��أله روز رسـ�تاخیز
اشـ�اره کـ�رده و ب��ه منکـ�ران قیام��ت هشــدار
میده�دـ ک��ه گم�اـن میکنی��د زن��ده کـ�ردن
ش��ما و هم��ه پیشـ�ینیان ب��رای خداون��د ق��ادر و
توان��ا کار مش��کلی اس��ت و عم��ل مه��م و ســنگینی
میباش��د؟ تنه��ا ی��ک صیح��ه و بان��گ عظی��م از
ناحی��ه مأمـ�ور پ��روردگار زده میشــود ،ناگهـ�ان
هم��ه از قبره��ا ب��ر میخیزن��د و ج��ان میگیرن��د و
ب��ا چش��م خ��ود ،صحن��ه محش��ر را ک��ه ت��ا آن روز
تکذیــب میکردندــ،ـن��گاه میکنن��د !
پرداخت��ن آی��ه ب��ه مســأله «نـ�گاه میکننـ�د»
نیـ�ز اشاــره بـ�ه نگــاه کرــدن خیــره خیـ�ره آنهـ�ا بـ�ه
عرص��ه محشـ�ر ،ی��ا نــگاه کــردن بهعنــوان انتظـ�ار
عذــاب اسـ�ت .در هـ�ر صوــرت منظــور ایـ�ن اسـ�ت
کـ�ه نـ�ه تنهـ�ا زنـ�ده میش�وـند ،بلکـ�ه درک و دیـ�د
خــود را بـ�ا همــان یـ�ک صیحــه ،بـ�از مییابنـ�د!
ای��ن ج��ا اس��ت ک��ه نال��ه این مشـ�رکان مغ��رور و
خی��ره س��ر ،ک��ه نش��انه ضع��ف و زبون��ی و بیچارگی
آنه��ا اسـ�ت ب��ر میخیــزد و میگوینـ�دای وای بـ�ر
مـ�ا! ایـ�ن همــان روز جزا اسـ�ت!
آری ! هنگام��ی ک��ه چشمش��ان ب��ه دادگاه
عـ�دل اله��ی و ش��هود و قض��ات ای��ن دادگاه و عالیم
و نشاــنههای مج��ازات میافت��د ،بیاختیــار نالـ�ه و
فری��اد سـ�ر میدهن��د و ب��ا تم��ام وج��ود اعتـ�راف
بـ�ه حقانیـ�ت رس��تاخیز میکننـ�د .اعترافـ�ی کــه
نمیتوانـ�د هیـ�چ مشکــلی را بـ�رای آنهـ�ا حـ�ل
کنـ�د و یـ�ا کمتریــن تخفیـ�ف در مجــازات آنهــا
ایجــاد نمایـ�د.

دکتر فریدون سیامکنژاد

از خداون��د میخواهیـ�م کـ�ه بـ�ه مـ�ا توفیـ�ق
دهـ�د ت��ا از ایم��ان آورن��دگان واقع��ی باش��یم .از
درگاه اش مس�ئـلت مینمایی��م ک��ه مصلحی��ن و
رهبرــان جامعـ�ه را طوــری هدایـ�ت فرمایـ�د کـ�ه
در گفت��ار و ک��ردار خوی��ش ،م��روج دوری از خـ�ود
خواه��ی و کی��ش ش��خصیت ب��وده ،اجتم��اع و مردم

را ب��ه گذش��ت و احت��راز از ل��ج ب��ازی ،تش��ویق و
ترغیـ�ب نماینـ�د.
ســال روز ش�هـادت امــام سجــاد (ع) بـ�ر تمامـ�ی
عزیــزان و دوســتان تســلیت و تعزی��ت بـ�اد.
ایامتان به کام ،عاقبتتان ختم به خیر.
التماس دعا (سه شنبه .)۹۹/۶/۱۱
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