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چكيده
د در آيات متعـددى ازاه ندارآن كريم اين عظيم�ترين سند الهى كه باطل در آن رقر

ايىند متعال به آن دست يافت با شيود خداودر نز(ع)تبه�اى كه امام حسينباالترين مر
د كه شاندازه فجر)مى پره�اى(سورفى سوربسيار سخن مى�گويد.اين مقاله به معر

هد د.ابتدا به هدف خلقت اشاراليت و امامت بر مى�گرمين سپهر  ولش به سونزو
سيدند و در ادامه به تحقق ربه تصوير كشيده مى شو(ع)و سپس سيماى امام حسين

دد.ه مى گرند نيز اشارب خداوهدف نهايى خلقت و أتم مطلو
(ع)ه فجر،هدف خلقت،امام حسينسوره:اژكليد و

مقدمه
ت،درم هجرم ماه شعبان سال چهارت على،در روز سومند حضـرند برومين فرزدو
د.اليت چشم به جهان گشوحى و وخانه و

 مريم سليمانى ميمند
عضو هيات علمى دانشگاه پيام نور واحد شهربابك
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آمد و(ع )ت علىسيد،به خانه حـضـرر(ص )امى اسالمالدتش به پيامبر گـرن خبـر وچو
لسوچه�اى سپيد پيچيد و خـدمـت را در پارد.اسما او را بيـاوردكش رد تا كوموا فرفاطمـه ر

هاىش چپ  او اقامه گفت.به روزاست او اذان و به گوش رامى به گود،آن گررب(ص )ماكر
د آمد و گفت:سالمئيل،فروحى الهى،جبرالدت با سعادتش،امين ول يا هفتمين روز واو

ن(شبيـر)كـه بـهچك هـاروا به نام پـسـر كـواد رل خدا،ايـن نـوزسوند بر تـو بـاد اى رخـداو
سى بناى� مون بـراى تو بسان هارون على برد نام بگذار.چوانده مى شوعربى(حسين )خو

عظمت«حسين» ازتيب نام پران هستى.و به اين تران است،جز آن كه تو خاتم پيغمبرعمر
الدتش،فاطمهانتخاب شد.به روز هفتم و(س )ند فاطمهمين فرزاى دودگار،برجانب پرور

اشيد وا ترت راى� او كشت،و سر آن حضرا برسفندى رند بر او باد،گوا كه سالم خداوهرز
ش با پيامبـره صدقه داد.شش سال از عمـران عقيقه  نقرندش به عنـوى سر فرزن موهم وز

دگارجهان فروبست و به لقاى پرورچشم از(ص )ل خداسوى شد،و آن گاه كه رار سپرگوبزر
لسوده رمو،به فر(ع)ت علىشتافت،مدت سى سال با پدر زيست.پس از شهادت حضـر

گند بزر،فرز(ع)ى شيعيان به حسن بن علىهبرمنين،امامت و رالمؤصيت اميرو و(ص )خدا
ايشان امامامين پيشوم آمد كه به فراجب و الزدم و،منتقل گشت و بر همه مر(ع )منينالمؤامير

ند.ادارش فرگو(ع )حسن
اه،همكار ود،همـرى بواليت علوحى محمدى و ودb وكه دست پـرور(ع)امام حسين

حلتشتگان خدا بر او باد)از دنيـا رن امام حسن(سالم خدا و فـرد.چوش بوادرهمفكر بـر
ىهبرامامت و ر(ع)صيت حسن بن علىو و(ع)منينالمؤو امير(ص )ل خداسود،به گفته رموفر

ديدو تا معاويهى جامعه گـرهبرف خدا مأمور رمنتقل شد و از طر(ع)شيعيان به امام حسيـن
مان يزيد هم امام قياماخت.در زگ نيفرم مخالفتهاى بزرََلادر زيست و عن برد،چونده بوز

جهظيفه و با توگاهانه و بر اساس احساس وا به نمايش گذاشتند.قيامى كه  آد رحسينى خو
ده است.ات بوبه تمام خطر

انشاست يارد،بلكه مى�خوگاهانه از شهادت استقبال كـرد،آنه تنها خو(ع)امام حسين
اد گذاشت كه اگرا آزا آنان رگاهانه انتخاب كنند،به همين جهت شب عاشورا آنيز شهادت ر

اهد شد.آنان نيز بـادا با او بماند،كشتـه خـود كه هر كس تا فـرند،و اعالم كراستد،بـروخو
و حكايت زيستن و شهادتش و(ع)فتند.امام حسينا پذيرشهادت رجه به همه اينها ماندندوتو
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د،اى ما مجسم مى�سازا برد تاريخ رگ مرنه يك بزرش نه تنها نمودارش و ابعاد كرلحن گفتار
گ منشيها،فداكاريها،جان بازيهـا،دش،آيينه تمام نماى فضيلتها،بزرجوبلكه او با همه و

اهبر باشد وت را به الهواند جان رخداجوييها مى باشد،او به تنهايى� مى تـواهيها وخدا خو
د.جمند نموا ارفتنش،معنويت و فضيلتهاى انسان ردن و ردد.بوا ضامن گرسعادت بشريت ر

ه فجر و هدف خلقتسور
تباط با هم هستند.ه در ارتباط با ساير سور است و تمام آيات يك سوره در ارهر سور

ند.تباط با هدف خلقت معنادار مى شوآن در ارآيات قر
سيم كه هدف از خلقـتبه اين نتيجه مـى ر(ع)مينبا دقت در آيات و احاديث معصـو

ات!الذى خلق السمـوو هـوانسان است.مين،جهان هستى و محور آفرينش آسمـانـهـا وز
ست؛و او)١١/٧د،(هوكم أيكم أحسن عمالشه على الماءليبلوكان عرض فى سته ايام واالرو

مايد،كها بيازد تا شمارش او بر آب بوعرشش هنگام آفريـد وا درمين ركسى كه آسمانها وز
تريد.كاركدام يك نيكو

فتم جزبا معـرّو اين مه١فى مى كنـد.ا عبادت معرند هدف از خلقت انسـان رخداو
د.ند حاصل نمى شوخداو

ءا نيافريدم جـز؛و جن و انس ر)٥١/٥٦(ذاريات،نما خلقت الجن و االنس إال ليعـبـدوو
اى آن خلق شده است.عبادتى كه انسان برستند.ا بپراى اينكه مربر

ا سهدند،ايشان،عبادت انسانها را بيان كرم عبـادت رايتى،مفهودر رو(ع)امام صادق
فى مى كنند:نه معرگو

دگانس از عذاب عبادت مى كنند و اين،عبادت برا به خاطر ترند رهى كه خداوگرو
گانانا به خاطر بهشت عبادت مى كنند و اين،عبـادت بـازرند رهى كه خـداواست و گرو
ستى عبادت مى�كنند و اين،عبادت كريماندوا به خاطر حب وند رهى كه خداواست و گرو

است.
إنا جعلناپس عالى�ترين شكل عبادت،عبادتى است كه از سر عشق و محبت باشد:

در حقيقت ما آنچه كـه در)؛١٨/٧(كهt،هم أيهم أحسن عمـالض زينة لها لنبلـوما على االر
ند.تركارماييم كه كدام يك از ايشان نيكوابيازار داديم تا آنها راى آن قرى برمين است زيورز
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؛و)٦٧/٢(ملك،العزيز الغفوركم أيكم أحسن عمال و هوة ليبلوت و الحيوالذى خلق المو
ستتريد و اوكارمايد كه كدامين نيكوا بيازد تا شما را پديد آورندگى رگ وزهمان كسى كه مر

نده.جمند آمرزار
ترين بندگان است،آنانكارى نيكوندگى در جستجوگ وزند با آفرينش جهان و مرخداو

دند.ا انتخاب كرى عشق و محبت او ركه از رو
مايد:عالمه طباطبايى مى فر

حله نقص آن منظور نيستض اصلى پديد آمدن انسان كامل است اما مرن غرچو
ى داشته باشند،غـايـت وترادى باشند كه از هر جهـت بـراگر در بين انسانهـا افـر

 أيكم أحسن عـمـالاى اينكه جمـلـهمينند بـرض اصلى از خلقت آسمـانـهـا و زغر
ان عمـلدن كسى است كه بهتر از ديگرد اصلى مشخص كرمى�فهماند كه مقصـو

لىب نداشته باشند  و يا داشته باشند وان اصال عمل خومى�كند چه اينكه اگر ديگر
اد بهتر است،دن كسى كه عملش از عمل تمامى افرسند.مشخص كربه پايه آنان نر

د از خلقت است با اين بيان معناى حديث قدسى كه در آن خداىمقصوض وغر
دىالك لما خلقت االفالك:اگر در نظر نبود:لوموفر(ص)تعالى خطاب به پيامبر

اد بشراى اينكه آن�جناب از تمامى افردبرشن مى شوا نمى آفريدم،رومن افالك ر
٢افضل است.

تباطآن در اره عبادت محبت است.آيات قرهرپس هدف خلقت،عبادت و اصل و گو
ا بهه رند سبحان آن سورن خداوبا هدف خلقت يعنى  محبت و عشق معنادار هستند.چو

ع شد باه هم شروى خداست.اين سوردم به سوگشت و حساب مراين آيه پايان داد كه،بر
٣صاد و كمين گاه است.د كه او در مرموگند ياد فرتاكيد به اين معنا كه سو

(ع)ه فجر و سيماى  امام حسينسور

هاى سورمحتو 
ه بـهل اين سـور آيه اسـت.در بـخـش او٣٠اى ل شـده و داره در«مكـه»نـازايـن سـور

د بى سابقه است،و اين قسمها مقدمه�اىع خود مى�كنيم كه در نوخورگندهاى متعددى برسو
ان به عذاب الهى.اى تهديد جباراست بر
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مام طغيانگر پيشين مانند قوه�اى به بعضى از اقوه اشارى از اين سوردر بـخـش ديـگر
تهاى ديگر حساب تاقدر,ده است ند از آنان كـرن،و انتقام شديد خداوعود و فرعاد و ثمو

سند.ا برد رخو
ى به امتحانه مختصره به تناسب بخشهاى گذشته اشارمـيـن بـخش اين سوردر سـو

د.مايش انسان دارو آز
ان،ومان و كافرشت مجـرنواغ مسال� معاد و سـره به سـردر آخـريـن بخش اين سـور

٤د.س مطمئنه هستند مى�رومنانى كه صاحب نفوهمچنين پاداش عظيم مؤ

تنسبت داده�اند.حضـر(ع)ابه امام حسيـنه رل اين سـوران شان نزوى از مفسربسيـار
ه امامانيد كه سوراجب و مستحب بخوا در هر نماز وه فجر رمايد:سورمى�فر(ع)امام صادق

است.(ع)حسين
ة.ّفس المطمئنّتها النّا أيدد.يه به نام امام حسين به آيات پايانى  بر مى�گرفى اين سورمعر

در)٣٠ - ٢٧  / ٨٩(فجر،تـىّ جنِ عبادى.و ادخلـىِة.فادخلى فـىّضيـرّاضية مك رّجعى إلـى ربار
گفته شده است:(ع)ه مذكور بر امامجيه و تحليل تطبيق سورتو

ه حسين ناميده�اند كه قيام و شهادتا سوره راز اين جهت اين سور(ع)مينائمه معصو
نديد.خوكت گرع فجر،منشا حيات و حرتاريكى طغيان مانند طلوت درآن حضر

دى»و با خشنوجعىارمان «س مطمئنه آنها با�فرمين ريخت و نفوانش به زپاك او و يار
شش،نور حق در ميان تاريكى�هادگار شتافت …تا از اين الهام و جوى پروربه سو

دد ود و پايه�هاى ظلم و طغيان بى پـايـه گـرت باز شواه حيات با عـزخشـد و ربدر
٥ا دچار خشم و نفرين كند.طاغيان ر

تبط است.ت مر»است كه باز به آن  حضرو ليالى عشره آيه«البته در اين سور
د:موت صادق فرحضر

منينالمؤالفجر هو القائم و ليال عشر االئمة من الحسن الى الحسن و الشفع امير
تد مقدس حضرجـواد از فجر وحده الشريك له؛مرتر هو الله وو الو(ع)و فاطمه

و شفعاند.(ع)ىتا امام عسكر(ع)و «ليال عشر» امامان از امام حسن مجتبى(ع)قائم
٦ند يكتا است.تر خداواد از ومى�باشد و مر(ع)ت فاطمهمنان و حضرمؤامير

ه و ظهورفى مى�كند و به مصداق كامل انسـان اشـارا معراين خدا عشق كامـل ربنابـر
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ند است.م مدنظر خداومعصو
(عج)امام مهدىفجر و

ا شنيده است،گان راژها اين وگان آشنايى هستند و هر انسانى باراژb نور و ظلمت،واژو
امانى همديگر ره متضاد هستند.نور و ظلمت هيـچ زاژآنچه بديهى است اينكه ايـن دو و

شدا از ظلمت و رل كتب آسمانى،نور رسل و نزوسال رند متعال با ارتأييد نمى�كنند.خداو
».شد من الغىن الرّقد تبيده است:«فى نمودم معراهى تمييز داده و به مرا از گمرر

تى كهند است اما به مقتضاى فطرنكته ديگر اينكه اگر چه خالق نور و ظلمت خـداو
كت كنيم.آنچه كـهى نور حرظلمت بگريزيم و به سوده است كـه از در ما آفريده،امر كر

هستند.مهم است اينكه اهل بيت نور خدا در عالم و دشمنان آنها،ظلمتها و تاريكيها 
ها در قالب مثلهايى از قبيل مشكوانيت ائمه ره نور،حقيقت نور سور٣٥ند در آي� خداو

ده�اند وم  تأويل و تفسير كرده معصوا به چهارى آنها رح و اما بسيارجاجه مطرو مصباح و ز
(ع)ده كه به دشمنان اهل بيتا بيان كره مثلهاى ظلمت ر از همان سور٢٠آيه ف مقابل د ردر طر

تفسير شده است.
د،كسى بهمى�زف حكيمانه�اى سيد كه اگر امام حره�اى رمان امام،ظلمت به اندازدر ز

ايط كهاز اين رو در چنين شرد.فته بوى از ميان رآن اقبال نداشت و حق�جويى و حق�محور
اخت اسالم از اصل بخشكد و تاريكى جهالتهاى بنى�اميه و يزيد،نـور خـدا رفت درمى�ر

اد كه نور خدا رى بوع فجرن طلوهمچو(ع)ش كند،قيام حسين�بن�علىدم خامو مردر دلهاى
نديد.چولى حق ماندگـار گـر ريشه�كن نشد،وچه ظلم و جـورد و اگرشن كـردر عالم رو

ا با دهـاناهند نور خدا رد:«آنان مى�خوش نشـوش خاموفته كه نورار گـراده خدا بر آن قرار
ش نداشته�باشند».ان خوچند كافرا كامل مى�كند هرد رلى خدا نور خوند،وش سازد خاموخو

چيده شدن بـسـاطلت حق در عالم و بـرغلبه حق بر باطل در ظاهر و باطـن و تـحـقـق دو
ا براست كه فجر حقيقى در عالم است، زيـر(عج)هّت بقيةاللسالت حضرظلمت از دنيا،ر

مين،اين است كه پس از آن كه ز(عج)هّت بقيةاللگيهاى حضرشيده نيست كه از ويژكسى پو
دهها حديث معتبر بر ايـنا پر از عدل و داد مى�كنـد.پر از ظلم و جور شده باشد،دنيـا ر

لهاگير شدن ظلم و جور،به منـزند.چنانكه گفتيم در عالم معنويت،فرگى داللت دارويژ
شنايى است كه باله نور و روفته باشد و عدالت به منزاگرا فركه همه جا رشبى تاريك است 
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ند متعالشنايى مى�دهد.خداودايد و نويد روا مى�زع فجر،تاريكيها رن طلوآمدنش همچو
الفجر هود است: «ومونيز فر(ع)ده و امام�صادقكه«فجر»،به فجر قسم ياد كره مباردر سور

٧است.(عج)ت قائمالقائم»؛فجر،حضر

ده است:مو»،فرحتى مطلع الفجركه فجر،يعنى«ه مبار نيز در تفسير آخرين آيه سور
٨است».(عج)ت قائمد از مطلع فجر قيام حضر«مقصو

ا به»رالفجرو«(ع)لى ائمـهد،وتعلـق دار(ع)ه فجر به امام حسيـناين با آن كه سـور بنابـر
جه اين تفسير اين است كه ماهيت قيـامان  گفت وده�اند.مى�توتأويل كر(عج)ت قائمحضر
انو ادامه آن است و نيز�مى�تو(ع)،در حقيقت همان ماهيت قيام سيدالشهدا(عج)ت قائمحضر

ت صاحبد تا اين كه به دست حضرادامه دار(ع)مان سيدالشهداى از زگفت كه فجر معنو
بـهد و نه مخفى.د و ديگر حق نه محو مـى�شـوى  متصل مى�شـو،به روز معنو(عـج)مانالز

ا كه همه آنهـامان هست چرم در هر زى ديگر عالم خاك همه ظلمت است.معـصـوتعبير
كامل كننده نور است.آنچه هماهنگ با كالم(عج)لى مهدى مهدى�اند،وهمهاحدند ونور و

ا تكميل مى�كند: مفضل بن عمر ازمر بحث رb زسور٧٩ايتى است كه با آيهآن است روقر
ها وّض بنورربقت االرايت مى كند كه امام مى�گويد« اذا قام قائمنـا أشـررو(ع)امام حسين

٩ء الشمس و ذهبت الظلمه»استغنى العباد عن ضو

ىنتيجه!گير
جهجسته�اى است كه در باالتـريـن درهدف از خلقت،ظهور انسان�هاى كـامـل وبـر

ه�گر شدهنشان جلـوديت وبندگـى در دروار داشتند و حقيقت عـبـوشناخت حق تعالى قـر
ه عبادت،محبت است كـههراست.در كالمى ديگر  هدف خلقت،عبادت و اصل و گو

فىد به معره  نيز در آيات پايانى خـوآن با محبت و عشق معنادار هستند.اين سـورآيات قر
ه و همچنين در آيه ابتدايى  بهد و به مصداق بارز نفس مطمئنه  اشـاردازعشق كامل مى پر

د.ه داراشار(عج)خشش سپيده صبح قيام مهدىهدف نهايى خلقت در



٦٤شمار%  ٧٩سور% فجر و هدف خلقت

ى از هدف با خلقته ديگرجوآن به و.اگر چه در قر١
مايـش،حمت،امتـحـان و آزانسان از قبـيـل:ر

ندجانشينى خداوخالفت و
ه بحث ما نمى�گنجد.ه شده است�ه در حوزاشار

.٤٦٦/ ٢٠ان،جمه تفسير الميز.تر٢
.٥١ /٢٧جمه تفس�ر مجمع البيان،.تر٣
.٥نه /.تفسير نمو٤
.٩٣ /٢٤ار،.بحار االنو٥
.٤/٦٧آن،ى از قرتو.پر٦
.٤/٤٦١ان،هان فى تفسير القر.البر٧
.١٠/٢٦٤.همان،٨
.٥٢/٣٣٠ار،.بحار االنو٩

منابع و مآخذ
ند.الدوجمه محمد مهدى فوآن كريم با تر قر١
س الحاديثضا،المعجم المفهرش،على راز.بر٢ 

شاد االسالمى،االرت الثقافه وارار،وزاالنوبحار
ه.١٤١٥ان، النشر،تهرسسة الطباعة ومو

ان،بـه.طباطبائى،سيد محمـد حـسـيـن،الـمـيـز٣  

ى همدانى،قم دفتـرسوجمه سيد محمد باقر موتر
١٣٦٦ات اسالمى،انتشار

ى،ناصر،دار الكـتـب االسـالمـيـه،ازم شـيـر.مكـار٤
.١٣٧٣ان،تهر

ار احاديـثم افزآن(جامع)،نـرار تفاسير  قـرم افـز.نر٥ 
(نور)

سى،فضل بن حسن،مجمع البيان فى تفـسـيـر.طبر٦
اهــانـــى،ات فـــران،انــتــشـــارآن،تــهـــرالــقـــر
.١٣٦٠ـ١٣٥٠

هان فى تفسـيـرانى،سيد هاشم،الـبـر.حسينى بـحـر٧
ق.١٤١٥ان،بنياد بعثت،آن،تهرالقر

ار الجامعة لدرر.مجلسى،محمد باقر،بحـار االنـو٨
سسهت،لبنان، مـواالخبار الئمه االطهار،بـيـرو

 م.١٩٨٣ ه- ١٤٠٣فاء،الو
ان،آن،تهـرقـرتويـى ازد،پر.طالقانى،سـيـد مـحـمـو٩

.١٣٦٦-١٣٥٨كت سهامى انتشار،شر
غ بى پـايـان،اه،عـبـد الـمـجـيـد،فـرو.معـاديـخـو١٠

.١٣٧٨ه،ان،ذرتهر


