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*نسيبه علمايى

چكيده:
د.معتقدان به اين پندار بـى تاريخـى دار�رـ سابقـهّافاتى فال بد ـ تطـي      افكار خر

ا بـه فـال بـداد و حتى انـبـيـاى الـهـى رانات،افـرى از اشيـا،حـيـواساس،بـسـيـار
د با اينخوره و در برر مخالفان انبياى الهى اشارّدى از تطيارآن به موفتند.قرمى1گر

ستد اوآن،فال بد هر كسى از خوشن مى1كند.از ديدگاه قرا روعقايد،حقيقت ر
آن ازآنهاست.قـرتاب گناهان اقع بازندگى انسان1هـا،در وار زو پيشامدهاى ناگو

ا جهالت و لجاجت بشر مى1داند.ده و منشأ آن رر مذمت كرّتطي
 وايات،فال بد، بى1اساسداخته اند.از ديدگاه رور پر1ّنيز به تطي(ع)م1امامان معصو

ان تأثيرثر باشد. ميزاند مؤانى مى1تو رو�ك و كفر است و فقط از جنبهديG شردر ر
اليتصدقه و وكل، د،عالج آن بى1اعتنايى، تودى بستگى دارش هر فرآن به پذير

اندن و صدقـهخوآن دن اين افكار قـرامش و دور كراى كسب آر1است و بـر1(ع)ّهأئم
ند.اقع شوثر وانند مؤدادن مى تو

م.ر،تفأل،طائر،تشاؤّ فال بد،تطيه�ها:اژكليدو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
آن و حديث ـ دانشگاه اصفهان.م و قرشناسى علو* كار
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آمددر
ها به دوران آن رهنگ خاصى نيست و نمى1توافى و جاهلى از آن ملت و فرم خرسو   ر

د اين،پديدجود.با وشمراى آن برا برصـى رّد و خاستگاه مشخد كرنى از تاريخ محـدوّمعي
تند از:خى آنها عبارد كه برافات بين انسان1ها اسبابى دارآمدن خر

اىى؛ج:تالش برب؛ب:عالقه شديد به آينده1نگرشتى خونوى داشتن سرالG: آرزو
ار طبيعت.ضيح اسرشش در توار؛د:كوادث ناگوامل و حودور ماندن از تأثير عو

ـ فال بد زّ  تطي ـ از خرر  هيختگانى و حتى افكار فرامع بشرافاتى است كه ذهن جودن 
التّانات،بعضى انسان1ها و تحوند اشيا،حيوخى مى1پندارده است.برل كرد مشغوا به خور

ابطه1اىت يا رّد بى1آن1كه سنخيندگى بشر پديد آورا در زى رارادث ناگواند حوطبيعت،مى1تو
ندگان مثلخى از پراز برد داشته باشد؛مثال:پروجولى بين فاعل و آن حادثه وى و معلوّعل

ا عالئـم،و…ر١٣ سياه،هديه دادن چاقو،عدد �اناتى مانند گربـهجغد و كالغ،عبور حيو
ى خبر مى1دهند.اراقعه ناگونحسى مى1دانند كه از و

ند ازا خبر مى دهد.از امت هاى پيشين كه خـداوام گذشته ردن در اقـور زّآن تطي   قر
ه مىد با باليا و مشكالت شديد اشارخوراى برش هاى آنها برد، و به روآنان يادآور  مى شو

ت صالح به ايمان بهد با مسأله دعوخوردند كه پس از برمى بود است.آنان قوم ثموكند،قو
ا به11عذابا عامل تشتت در جامعه دانستند و اين كه آنها ردند و او ردگار،از آن سرباز زپرور

ا بهاكنش به اعمال و گفتار صالح،مسأله تطير ره آمدند و در وو بال تهديد مى كند به ستو
دند.از اين رو بهمنى بـوُانش،انسان هاى بد يد،صالح و پيروم ثموفتند.از نظر قوكار گر

.)٢٧/٤٧(النمل،دند.1ا بد يمن شمردشان رجودند و ور زّد آنان تطيجوو
نعوآن از آنان ياد مى كند،فردند و قرده و فال بد مى زامى كه به تطير معتقد بواز ديگر اقو

دم مصر دچار آندند كه همه باليا و سختى هايى كه مردند.آنان بر اين باور بوى بوم وو قو
نادى چو.از نظر آنان افـر)٧/١٣١اف(االعرى اسـت1ان وو پيرو(ع)1سى1د مـوجوند از ومى شـو

ده است،ان و بالياى مختلG كراواحتى هاى فرا دچار قحطى،نارى ركه جامعه مصر(ع)1سى1مو
ان11چنينم انطاكيه نيز نسبت به پيامبرآن اعالن مى كند كه قوم است.قردى بديمن و شوجومو

.)١٩ـ٣٦/١٨(يس،دند.ر زّا بديمن دانسته و تطيد ايشان رجواكنشى نشان دادند و وو



١٣١ ٧٧ـ ٧٨شمار� ر و تأثير آن از نگاه قرآن و…ّتطي

رو طائرّه شناسى فال و تطياژ و
ن پنداشتن استشبختى و شگوعى خوة؛فال نو.الفال:و قد تفألت بكذا:ضد الطير١

١نى است .ر كه به معناى بدشگوّمقابل تطي

جه بهال با توا با نام فال مى1شناسند.فالگير معموسى فال بد يا نيك رهنگ فارا در فرّام
ه حادثه اى اظهار نظر مى كند.آنچها مى بيند دربارى رد يا چيزسخنى كه از كسى مى شنو

ـ پيش گويى،غيب گويىّء و تكهّوع تنبم است يك نوسوى مره فال و فالگيره دربارامروز ن 
ـ فال نيك گرع است وام و ممنوـ است كه در اسالم حر ـ در برلى تفأل  ـ فال بدّابر تطيفتن  ر 

فته شده است.دن ـ در اسالم پذيرز
انت تفأل به ديو.در اين صور٢ة»يرّ الطُهرْحسن و يكْل الْفأْ الُّحبُكان ي (ص)1ّبىّ النّ«أن

٣د .د اشكالى ندارش نشوى مشومى است كه اگر خاطرگرع سرحافظ يك نو

ـ پر�ل از مادهّر مصدر باب تفعّة تطياژر:وّ.تطي٢ ـ گر طير   بين�ابطهفته شده است.رنده 
د،به مرورنده ـ طيرـ بوفتن با پـرر فال گرّح داده1اند:ابتدا تطيا اين چنين شرر و1«طير»1رّتطي

�هاژم ـ ود ـ تشاؤم دانسته مى1شوفته مى1شد ـ تفأل ـ و يا شـومان در هر چه كه با آن فال گرز
ادف آن شد،فت و مترم به كار رمان فقط در تشاؤ.پس از گذشت ز٤ر استعمال مى1شدّتطي

٥ند.ا اسباب بدى1مى1پندارفت كه انسان1ها آنها رهايى به كار رد چيزيعنى:فقط در مور

ىان جاهليت در تصميم1گيرده است كه در دورنه بور از طير اين گوّ اشتقاق تطي�ه   نحو
ا مى1ديدند كه بهنده1اى ردند اگر پرى مى1كر انجام كار�ادهقتى اردند و وابسته بوندگان وبه پر

شان ادامه مى1دادند وفتند و به مسيرا به فال نيك مى1گراز مى1كند آن راست آنها پروسمت ر
شان بر مى1گشتند؛م مى1پنداشتند و از مسيرا شود آن ركت مى1كراگر به سمت چپ ايشان حر

ر اعتقاد داشتند كهّ. تا بدان جا به تطي٦ح»1مى1ناميدندا1«بارم رد دوا «سانح» و مورل رد اومور
نداز او تصميم بگيراز مى1دادند تا از جهت پروا از النه1اش پرونده1اى رد پرارى از مودر بسيار

از آنهاندگان،آو. البته بايد دانست كه آنها با هم صدايى پر٧شان ادامه دهند يا نهكه به مسير
فتندانات از جمله آهو نيز تصميم مى1گركت بعضى از حيولى و به جهت حرقات معمودر غير او

.٨ر ناميدندّا تطينه اعمال ر اين گو�فت همهت مى1گرنده اين عمل صورن بيشتر با پرلى چوو
٩ه نيز گفته شده است.ر طيرّبه تطي

تباط باآن در ارد استعمال آن در قـرارى است كه يكى از مـو ديگر�هاژ.طائر:طائـر و٣
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فته است؛بدبختى و عقوبتى كـهم ـ به كار رر است و به معناى بدبختى ـ شـوّع تطيضومو
١٠ك ديده است.كان تدارند در مقابل اعمال بد كفار و مشرخداو

آن:ر در قرّ تطي
نا»1ورّـيّا»،«اطروّّيتند از:الG:آياتى كه در آنها افعـال1«يـطر عبارّاجع به تطـي    آيات ر

 طائر آمده است.�هاژو و)٣٦/١٨(يس،نا»1ّر«تطي
ر است.ّان مفيد معناى تطي اكثر مفسر�دهمو نساء كه به فر�ه سور٧٨ب:آيه 

ان الهى،ت پيامبرابر دعوكان و كفار،در برر مشرّدى از تطيارآن در چندين آيه به موقر
ت است.تيب تاريخى آنها به اين صورده كه تره كراشار

تا به خدا دعودم رستاد تا مرد فرم ثمواى هدايت قوا خدا بر:او ر(ع)ت صالح .حضر١
ان بعضى از مفسر�د،كه به گفتهل بال در دنيا انذار كند.اما ثموى و نزوكند و از عذاب اخرو

سنگى شديد ،خشكسالى،ون قحطى گربه باليايى چو١١ (ع)ت صالح1ت حضرن با دعومقار
انت بدبين1گفتند:ما به تو و پيرو1(ع)ت صالـح،در پاسخ به حضر١٢دنداختالفات مبتال بو

ندگى ما جريان يافته است،از ما ز�مى شما در همهم هستيد، و شودمى شوهستيم،شما مر
ده است خالص شويم  و پيشا احاطه كر شما ما ر�ى كه از ناحيه شرور�دور شويد تا از همه

ى نيز به ماد شما در ميان ما مصايب و بدبختى1هاى ديگـرجوبينى مى1كنيم كه به خاطـر و
؛«گفتند ما به تو و به هر كـس كـه)٢٧/٤٧(النمل،…»�Ó�U?ÔÞ« «u]O]dÚ½ÓÐ UpÓË ÓÐLÓs?Ú� ÓFÓp.«١٣سدبر

نيم».ن بد مى1زست شگواه توهمر
د بدين منظور بهاى هدايت انسان1ها بوند بـر خداو�ستاده:او فر (ع)سىت مو.حضر٢

شندند و آيات حق و دليل رولى آنها استكبار كرستاده شد. وافيانش فرن و اطرعوى فرسو
ند؛د تا بيدار شـوه1ها مبتال كرد ميـوا به خشكسالى و كمبـوند نيز آنهـا رفتند.خـداوا نپذيرر

تابر قدرد و عجز پادشاه و خدايانشان در بربه ضعG خو)٣/١٣٠اف، و االعر٤٦ـ٢٣/٤٥،ن منو(المؤ
ا1ر1(ع)سىت موت حضـرند و دعودارائيل دست برند؛از ظلم به بنى 1اسـر متذكر شوندخداو

ءقعيت سوند،از اين موس1هاى الهى پند بگيراجابت كنند.اما آنها به جاى اين كه از اين در
شىندگى خـوگاه زدند و هرد تفسير مى1كـرا به ميل خـوادث ردند و جريان حـواستفاده كـر

د ماستد مى1گفتند:اين از شايستگى خوان بواواى آنها فرند برداشتند و نعمت1هاى خداو
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و كسانى كه بـا او1(ع)1سىت موا به حضـراحتى و مشكل مى1شدنـد،فـورفتار نارقتى گـرو و
ن؛«چو)٧/١٣١اف،(االعر»ËÓ≈ÊÚð ÔB³ÚNÔrÚÝ ÓOÒ¾ÓWÏ¹ ÓD]O]d?ÔÐ «ËLÔÝuÓË vÓ�ÓsÚ� ÓFÓtتباط مى1دادند:«دند اربو

دند».آنان در نهايت سفاهتن بد مى1زاهانش شگوسى و همرسيد به موندى به آنان مى1رگز
اه بعد از ديدن آيات الهى ـ دل1ها رال سختى1ها ـ به ويژدند و با اين كه معموو سنگدلى بو

١٤ى در ايشان نداشت.د؛ اما كمترين تأثيرا از بين مى1برام و دلبستگى را رمهربان و طبع ر

نده به منظور پيـشاندن پـرجر طير ـ پرنيان حاكى از اين اسـت كـه زعوالبته تاريخ فـر
دند كـهد بلكه گمان مى1كـرل نبـوى بر مبناى آن ـ در ميان آنها مـتـداوگويى و تصميم گـيـر

آن در ميانن قرلى چواى آنها شده است وسبب مصيبت1هايى بر(ع)1سى1ت موت حضردعو
ر»1كهّانش از1«تطي1و پيرو1(ع)سىت مونيان به حضـرعوم فرل شده است از تشاؤب نازم عرقو

١٥ده است.لغتى عربى است استفاده كر

ان «أصحابآن از آنها به عنـودند كه قرمى بوان مأمور هدايت قـو.سه تن از پيامبـر٣
»½]ð UÓDÓO]dÚ½ÓÐ UJÔr≈دند و گفتند:«ا تكذيب كرستادگان الهـى رده است.آنها فرياد كر١٦القرية»

تفته1ايم ».منتظر هستيم،كه به خاطر دعون بد گرا به شگو؛«ما حضور شما ر)٣٦/١٨(يس،
ىد1پافشـارغ خوگند بـر دروغگو هستـيـد و بـا سـو؛شما درو١٧سـدشما،به ما بـدى مـى1ر

ك گفته1ايد و ما از عاقبت بدا تردتان رده1ايد و معبوانتان مخالفت كر.شما با پدر١٨مى1كنيد
٢٠سد به خاطر شماست..و اگر باليى به ما بر١٩آن در امان نيستيم 

ل است:ان اهل قريه مبتال شده باشند دو قودر اين كه بعد از آمدن پيامبر
ان نيامد و جذام زياد شد وان باران گفته1اند:بعد از تكذيب پيامبر.بعضى از مفسر١

٢١د آمد .جودر ميان آنها اختالف كلمه به و

ادثالن حوسـود رن ورود كه مقاركان اين نبـو.بعضى ديگر گفته1اند:منظور مـشـر٢
دى درفت بلكه به اين معنا است كه هر فرا گرا فربدى از قبيل قحطى،وبا و مانند آن قريه ر

اد ايننه افـرش اين گواجه است،اشكال اين جـاسـت كـه روب موادث نامطلـودنيا با حـو
ادثى11كهمان با حوادثى هم زا شناسايى نمى1كنند بلكه به حوب رادث نامطلو حو�است كه ريشه

م و سببا شوتباط مى1دهنـد و آن رند،ارگار نيست و از آنجا متنفـرت1هايشان سـازبا شهو
گار استاجشان سازند و با مزغبت دارا كه بدان رى رند و امورب مى1پندارادث نامطلوحو

ا مى1فريبند و در نتيجه از نظر آنها علل تمامدشان رند و مانند نادانان خوبه فال نيك مى1گير
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د.اهش1هاى آنها بستگى دارها و خوادث به آرزوحو
الن اختالفاتى بينسوت رم اين باشد كه بعد از دعـواد آنها از شو.ممكن است مـر٣

ادثسيد كه حود به اين نتيجه رد آمد؛هر كدام از اهل قريه در تحليل خوجواهل قريه به و
حدت كلمه در ميان آنها شد؛بهى منشأ والن است و اين نتيجه1گيرسوع از مكافات رنامطبو

د كهدند،اين جا بوافق بودند و بقيه اهل قريه با او موت كه جمعى چنين ادعايى كراين صور
اهيم كـه ازن مى1دانيم و از شما مى1خوا بد شگوالن گفتند:ما شمـا رسوبا اتحاد كلمه به ر

٢٢داريد.تتان دست بردعو

ات ران نداشتند و حضر نيز دست كمى از ديگر (ص)امى اسالم.مخالفان پيامبر گر٤
ار دادند.د خطاب قرمانشان،مورص انبياى زبا سخنانى شبيه سخنان ساير ملل،در خصو

و يا٢٥،منافق يا هر دو٢٤ بعضى ديگر�د،وبه گفته،يهو٢٣ان بعضى از مفسر�اينان كه به گفته
سيدند و نيكى1هـا وى و غنيمـت مـى1رگاه به پيروز؛هـر٢٦دند منان ضعيG االيمـان بـومؤ

فدند مى1گفتنـد از طـرى  به دست مـى1آورده و حاصلخيـزندگانى آسـوحسنات از قبيـل ز
لى هنگامى كه شكستى دامنگير آنها مى1شد،يا در ميدان جنگ آسيبى مى1ديدندخداست و

1نسبت (ص)امى اسالمن قحطى و تنگ دستى مبتال مى1شدند  به پيامبر گرو يا به باليى چو
ده است دور به كار نبرّ تطي�احت كلمهآن با صرد قر.1و از آن جايى كه در اين مور٢٧مى1دادند

1و عدم (ص)امى اسالمء تدبير پيامبر گرأى و سوا به ضعG رادث رد:يا حود دارجواحتمال و
انى.مفسر٢٨ى مى1دانستندد وجومى وكفايت نقشه1هاى نظامى او نسبت مى1دادند و يا از شو

ند با آنها جزدند كه خداوديان معتقد بود مى1دانند،گفته1اند يهوا يهوكه گوينده اين گفتار ر
اى آنها اتفاقشايندى برادث ناخود و علت اين كه حواهد كرد نخوخورامت برت و كرّبه عز

Ë Ó≈ÊÚد؛«د نيز دچار آن مى1شوار مسلمانان است كه به تبع آن يهواى آزمى1افتد،در اصل،بر

ðÔB³ÚNÔrÚÝ ÓOÒ¾ÓWÏ¹ ÓIÔ�uÔ¼ «uÓcÁ� sÚŽ MÚb„Ó «،سد مى1گويندن صدمه1اى به ايشان بر؛«و چو)1٤/٧٨(النساء
٢٩ست».ف تواين از طر

ى به دورا امرار داده و آن رد تحليل و نقد قرا موره رآن اين شيوقرر:ّدن تطيست بونادر
م وا شوان رآن،انسان به جاى آن كه ديگراقعيت و حقيقت ارزيابى مى كند.از نظر قراز و
د بهتر استش او اندازا به دوند و باليا و مشكالت رد كسى بزجور به وّمن دانسته و يا تطيُبد ي

ا منشأ اصلى تأثيرند رآن خداود.قـردازثر در آن بپرامل مؤست از هستى و عؤبه شناخت در
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د.ت1 نمى1گيرصوراده و مشيت اون از ارى بيرونه اى كه هيچ امرگذار در همه هستى مى داند به گو
ند بهد كه خداوار مى گيره اى قربرپايه تصوير:«االمر بين االمرين»1همه چيز در حوز

د،اعمالار مى گيرى ديگر قرامل ديگر در سوى آن و انسان و يا عوان منشأ در يك سوعنو
ثر مهم در تغيير جامعه و حتى طبيعت و محيط زيسـتان عامل موفتار انسانى به عنـوو ر

د.ده مى شوانسان شمر
نيان وعود يا فرم ثموا بر قول عذاب و بدبختى رند نزوبرپايه اين تصوير است كه خداو

لى نزونش آميزد و به شكل سرزد ايشان بر مى شمارفتار و اعمال خويا انطاكيان به سبب ر
٣٠اقعى مى داند.ر وّا تطيعذاب الهى ر

ه مى كندى به اين مسأله اشارست دانستن تطير و بديمن انگـارآن با نادرحقيقت قردر
ست خويش مىفتار نادردشان و اعمال و رد خوجود؛ به وده شور مى بايست زّكه اگر تطي
دند كه عامل بدبختى و عذاب هاى الهى شده است.ر مى زّبايست تطي

ستىشد تا تصوير درنده و يا مانند آن مى كواز پرد مسأله تطير به شخص و پروآن با رقر
دايد.از ايـن روا از جامعه انسانـى بـزافى رگذار به دست دهد و امـور خـرامل تأثـيـراز عو

دن به انسان هاىر زّد ايشان مى داند و تطيفتار خوا بسته به اعمال و رشت انسان ها رنوسر
اهد به جاىد و از آنان مى خوده بر مى شمـارا لغو و بيهوندگان و يا امور ديگر رديگر و پر

٣١دار خويش اقدام كنند.فتار و اعمال و كرى رسازند به بازا متهم سازى راين كه ديگر

 (ع)مينه معصوّو أئم(ص)1م1ر از پيامبر اكـرّد تطيأحاديثى در مورايات:ر از منظر روّتطي

(ص)ايى اهل سنت أحاديثى از پيامبر1ايى شيعه نقل شده است.نيز در كتب رودر كتب رو

ر بيان شده است.در اين أحاديث اختالف11تعبيـر1ّد بعضى از صحابه با تطـيخور بر�هو نحو
ك و … تعبير شدهر به كفر و شرّايات از تطيد.اما پيام آنها يكى است.در اين رود  دارجو1و

است.
فا نفسانى است و بـادادن است،صرتيب اثرر،اعتقاد و ترّاقع تفـكر كه در وّمنشأ تطي

اياتق مى1كند.در اين بخش رونده،خانه،روز و … باشد فرر به»1كه ممكن است پرّ«متطي
دجوايات متعددى1وايى شيعه و اهل سنت روامع روسى مى1كنيم.در جوا بررر رّاجع به تطير

د داشته باشد يا اين كه سنـدجوع وفوسل يا مرايت مرايات ممكن است رود.در بين رودار
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ايات حقيقتى است كهلى آنچه مهم است اين است كه مستفاد از روايت ضعيG باشد ورو
ع نيز تأييدد و در شرر اثر تكوينى ندارّسد و آن اين است كه تطيى به اثبات مى1راتر معنوبا تو

هايىاد ضررامع و افرانى و تأثير نفسانى آن است كه احيانا به جو رو�نشده است و تنها جنبه
ند.مى1ز

شتنوثر در سرا مؤدن ـ و آن رك؛فال بد زة شرد:«الطيرموفـر (ص)   در حديثى پيامبر
ـ يك نو ستىا با يكتاپرة رطير (ص) ايت پيامبر.در اين رو٣٢ك به خداست»ع شرآدمى دانستن 

دا به فال بد مى1گيرى رنده يا چيز ديگرا كه كسى كه پرده است.چرفى كراقعى در تضاد معرو
هايش كار�ثر در همـها تنها مؤند رثر است و خداوشتش مؤنومعتقد است كه آن چيز بر سـر

ة عن حاجتـهجعته  الطير1آمده است:«من ر (ص)مى از پيامبر اكرنمى1داند.در حديث ديگر
.دليل٣٣ك ورزيده است»د شرش باز دارا از انجام كارك؛هر كس كه فال بد،او رفقد اشر

د كـهر باعث مى1شوّفى شده است اين است كه اعتقاد داشتند تـطـيك معرة شراين كه طيـر
ار دادهاى خدا شريكى قر  اين است كه بر�لهد و اين به منـزى دفع شومنفعتى جلب يا ضرر

ËÓ≈ÊÚ¹ ÓLÚ1Ó1ÚpÓد:«مود كه فرآن كريم منافات دارند متعال در قرل خداوباشند و اين اعتقاد با قو

K�«]tÔÐ CÔdÒÌ5 Ó6 öÓýUnÓ� ÓtÔ≈ ¼ ôÔuÓË Ó≈ÊÚ¹ ÔdœÚ„ÓÐ <ÓOÚdÌ5 Ó— öÓœ«]� HÓCÚKt «ر در حقيقتّ.تطي)١٠/١٠٧نس،(يو
ند در امرتر از خداول فاعلى قادر قبو�ض خدا و نشانهتى ديگر در عرنشانگر اعتقاد به قدر

ست اگر.انسان يكتاپـر٣٤دات است و در حقيقت اعتقاد به غير خداستجوشت مونوسر
ا از خدا مى1داند و هيچ گاه پيشاپيشى هم مى1انديشد باز هم آن رشامد امربه بد آمد و يا خو

ادةد كه آنچـه ارحد اعتقاد دارند.مـوگز فال بد نمى1زد و هـرشت نمى1پندارا بـد و زى رچيز
ا به ذاتادث رد.به طور كلى اگر انسان علل حواقع مى1شوفته است والهى به آن تعلق گر

داند و از نظرى حساب انجام مى1دهد باز گرا روند كه طبق حكمتش همه چيز رپاك خداو
نه مجبور است يك1سلسلهد و گرل طبيعى بر علم تكيه كند مشكلى ندارسلسله علت و معلو

اى امور جست و جو كند.علل بى1اساس بر
ة» نهى از.«ال طير٣٥ة »ى و ال طيروْقال:«ال عد(ص) ّ بىّ النّايتى ديگر آمده :أندر رو

ىد بيان اين است كه يا هيچ اثـرام است ؛يا مقصوسم عـوها كه ردن است در كارفال بد ز
د،و مؤيدفع مى1شوش ركل بر خدا اثرت نفس و تود و با عزد يا آن1كه به تنهائى اثر ندارندار

د،و آنچه در دعاء آمدهخى أخبار است كه فى الجمله اثر دارمعناى اخير است  آنچه در بر
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اسطه پريـدنب به وى است،عرة بدبينى به چيـزاز پناه به خدا از آن،در نهاية گويد:طـيـر
ش دنبالد به نظرن بد بوفت و چواست فال مى1گرنده و دويدن آهو از سمت چپ و يا رپر

(ص)م ايتى از پيامبر اكر.در رو٣٦ا بى1اثر دانست1د و آن رع از آن نهى كرفت،و شركار نمى1ر

ل علـىجع من طير فقد كفر بما أنـزا فـرج يريد سفرر كفر دانسته شده است:«مـن خـرّتطي
اقع به آنچهدد در وگرنده برتى كند اما با ديدن يك پر؛شخصى كه اقدام به مسافر (ص)محمد

٣٧ل شده كفر ورزيده است».ناز (ص) بر محمد

آندند،نده1اى كه1 بر1مى1خوردند به نخستين پرگاه قصد سفر مى1كرب1ها هراز آن جايى كه عر
دند وك مى1شمرا مبارفتند و آن راست مى1پريد به سفر مى1رم مى1دادند،اگر به سمت را رر

م مى1دانستند،پيامـبـرا شوف مى1شدند و آن رگاه به سمت چپ مى1پريد از سفر منـصـرهر
ندگان در النه1هاىا الطير على مكناتها؛بگذاريد پروّد:«اقرمود و فر از اين كار منع كر(ص)
دهمو فر (ص)مايتى پيامبر اكرساند.در رونده ضرر و نفعى نمى1ر.يعنى: پر٣٨ند»ام بگيرد آرخو

 بت�همرد و انجام آن در زد ندارجـوى وة من الجبت؛در فال بد هيچ خيـراست:« … الطير
ى به حقفتن امرة ليست بحق؛فال بد گر.در نهج البالغه آمده كه:«الطير٣٩ستى است»1پر

مايد:«سحر حق است». يعنى: سحر قصار ابتدا مى1فر� در اين كلمه (ع)ت.حضر٤٠نيست
د.«فالد ندارجوة حقيقتا ولى طيرد،وا دارد رد اثر خود و اگر عمل سحر انجام شود  دارجوو

.و٤٢ست نيستن دانستن درا بد شگو. و رويداد بد ر٤١د ست نيست »يعنى:اثر  نداربد در
انيم: مى1خو1(ص)ايتى ازپيامبر .1در رو٤٣است نيستدن ر ديگر آمده است: فال بد ز�جمهدر تر

دهاى او فال بد زند و يا برر له …؛از ما نيست كسى كه فال بد بزّر أو تطيّ« ليس منا من تطي
.در٤٥ر لـه …»ّتطير و ال مـن ّا من تطـيّ:«ليس من(ص).در نقل ديگر آمـده:قـال ٤٤د»شو

ر؛از ما نيست كسى كهّه تطيه عن سفرّدده است:«ليس منا من … رمو1فر (ص)حديثى پيامبر
1كان(ص) النبـى1ّايتى ديگر آمده اسـت:«أن.در رو٤٦دت باز دار مسافـر�ا از ادامهفال بد او ر

ة با بدگمانى و انتظار. شايد به اين دليل باشد كه طير٤٧ة »يرّ الطُهرْحسن و يكْل الْفأْ الُّحبُي
د و باار باشد،در مسير خير گام بر مى1دارند اميدوكه به فضل خداواه است.انسانى بال همر

ار از امتده است: «هفتاد هزموفر(ص)م1ايتى از پيامبر اكرد. در روقطع اميد تبهكار1 مى1شو
صاف ايشان اين است كه فال بد نمىند يكى از او مى1رون حساب به بهشتبدو (ص) پيغمبر

٤٨ن».روّنند؛«و هم الذين ال يتطيز
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ّران تطيعالج و جبر
اد اتفاق مى1افتـد.ازاى اكثر افـرال برى نفسانى است كه معـمـور انفعال و تـأثـرّ    تطي

ة و الحسد و الظن؛سه چيزنقل شده است كه:«ثالث ال يسلم منها أحد الطير(ص) پيامبر
ـ و و ن قلب بيشتر اشخاص پيداسه1هاى آن دروسواست كه هيچ كس از آن سالم نمى1ماند 

٤٩ء ظن».د ـ فال بد،حسد و سومى1شو

نه:التفكر فـىمايد:«ثالثة لم ينج منها نبى فـمـن دوايتى مى1فـردر رو(ع) امام صادق 
ند كه يكىهايى نداران از آن رة و الحسد؛سه چيز است كه پيامبر و ديگرسة و الطيرسوالو

٥٠ر است».ّاز آن سه تطي

اه1م رايان معصـواى نجات از آن،پيـشـور،همگانى اسـت و بـرّپس خطور قلبى تـطـي
ائه داده1اند:حل1هايى ار

دى آنمايد:«هر جا فال بد ز مى1فر (ص)مت فامض»پيامبر اكرّر.بى1اعتنايى:«اذا تطي١
د:قالموايت شده است كه فررو1(ص)1.و از پيامبر٥١ا دنبال كن»د را ناديده بگير و كار خور

جع …؛در يرّة االجه من الطير و الحسد فمخرّة و الظن فى االنسان ثالثة:الطيرّ:«إن(ص)
هايى مى1بخشدا از فال بد رد:فال بد،گمان و حسد؛آنچه او رد دارجوگى وانسان سه ويژ

.٥٢دد »نگرد براين است كه با فال بد از تصميم خو
كل كند و به آن اعتنا نكند.ر بايد انسان به خدا توّاقب تطيهايى از عواى ركل:بر.تو٢

لى كسى كه از آن باكى نداشته باشد يقينا بهسد وساند كه از آن بترر به كسى ضرر مى1رّتطي
 وّك و ما منا االة شرده است:«الطيرمو1فر(ص)سيد.در حديثى پيامبر1اهد رى نخوى ضررو

لىر خطور مى1كند وّكل؛احدى از ما نيست مگر اين كه به قلب او تطي الله يذهبه بالتوّلكن
  اعمال�ه.كفار٥٤كل»ة التوة الطير.در جاى ديگر آمده است:«كفار٥٣د»كل از بين مى1روبا تو

ا معناىند است؛زيركل بر خـداودن،توه ى اخالقى فال بد زان آنهاست و كفـاراى جبربر
قتى اينثر بدانى و وا مؤجاع دهى و تنها او را به خداى تعالى اركل اين است كه امر تأثير رتو

ر نمى1ماند تاّاى تطيى برده1ايد و ديگر اثرد دور كرا از خوك به خدا رچنين معتقد باشيد شر
ŠÓ1Ú³ÔMÓK�« U]t?ÔË Ó½FÚrÓكيل يكى از اسماى حسناى حق تعالى اسـت «. و٥٥از آن متضرر شويـد

�«ÚuÓ6qOÔ«د اعتماد استند است كه در جميع امور به طور مطلق مور؛«خداو)٣/١٧٣ان،(آل عمر
د».اگذار مى1شوو امور به او و
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به كسانى كه به قلبـشـان (ص) ايات متعدد آمده است كه پيامبـر اسـالم.دعا:در رو٣
.٥٦داند»ا باز نمى1گرة مسلمانى ر مسلما؛طيرّدده است:«و ال ترموده است فرر خطور كرّتطي

اده ىن دعاها اين است:«بار الها،تنها ارسپس به ايشان دعاهايى تعليم داده1اند كه مضمو
ك و ال خير˙ك و ال خير ا طير˙هم ال طير اّ:«الل (ص)تو بر جهان حاكم است».قال النبى

ّةل و ال قوأنت و ال حو̇ أنت و ال يذهب بالسيئات ا̇ هم ال يأتى بالحسنات اّك اللاله غير
ت نقل شده است كه حضـر (ع)د ديگر از امام صـادق.در مور٥٧ى العظيـم»ّه العـلّبالل˙ إ

 منّبدم تعليم داده است:«اعتصمت بك يـا رف بين مرر معروّاى نجات از تطيدعايى بر
٥٨ ما أجد فى نفسى».ّشر

دگار است.در دعات پرورابر قدرت1ها در بر قدر� عدم استقالل همه�  دعا نشان دهنده
ند و بهند دار خداو�ند از ناحيهجه به اين حقيقت است كه اسباب و علل طبيعى هر چه دارتو
ح ازاقعى با مبدأ خوبى1هاست.قلـب و روند وع پيواقع دعا يك نومان او هستنـد.در وفر

انس بى1كره1اى است كه به اقيانـوديك با خدا پيدا مى1كند و مانند قطـرند نزطريق دعا پيـو
ندد.بپيو

آمده است (ع) ىايتى از امام عسكرآن:در روائت قرو قر(ع) ه أطهار ّاليت أئم.و٥ و ٤
دت پاسخى،اعم از مورسيد.حضرها پرست بعضى از روزص نحوكه شخصى در خصو

ند حرز و حصنشان است آنهااليتى كه از ما در دل دارال،دادند:«شيعيان ما همـان وسؤ
سط بيابان1هاى بى سر و ته و يـا در بـيـنان و يـا وه پيكر درياهاى بـى1كـراج كواگر در امـو

ند از خطر آنها ايمنند به دلـيـل ايـن كـهار گيرگان و دشمنان جن و انـس قـرندگان و گـردر
ا نسبـت بـهد راليت خوجل اعتمـاد كـن و وند عـزوند پس به خـداوا در دل داراليت مـا رو

استى بكن»؛سپساستى برو و هر چه خوامامان طاهرينت خالص كن،سپس هر جا كه خو
دا از خومى رسيله شواند،تا به اين وآن و دعا بخوى قردر آخر به او دستور مى1دهد كه مقدار

٥٩د.اهد برودفع كند و به دنبال هر هدفى كه مى1خو

 (ع)د.امام صادقان اسناد كرايت مى تود اهميت صدقه به ايـن رو.صدقه:در مور٦

ا از تو دورست آن روز رده اى صدقه اى بده تا نحوا به صبح آورمايد:«هر گاه شب رمى فر
٦٠ا از تو دور كند».ست آن شب رده اى صدقه اى بده تا نحوا به شب آوركند و هر گاه روز ر

 (ع)ت صادقام است؛حضرآن كريم جايز نيست و حرتفأل به قرآن كريم:تفأل به قر 



١٤٠  ياسين* مباركه*مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

د از تفأل در اين حديث،پيش بينى.مقصو٦١ن»آن تفأل نزآن؛ به قرُْرْق بالْلّد:«ال تتفأموفر
گ او يا يافتن گمشده و امثال اينهااز پيش آمدهاى آينده است؛ مانند :شفاى مريض يا مر

اقع شده و اين منافاتىد نهى ودنى است و اين مورع فال زد يك نوآن كه اين خوى قراز رو
ه بها استخارد،زيرسيده است نداراز آن حديثى رل است و در جوآن كه متداوه با قربا استخار

ها است كهاى شناسائى خير و خوبى در كارئى بردن از خداى و پى1جومعناى طلب خير كر
ند است چنانچه در حديث آمدهدن با خداوت كراى مشورك كند،و براهد بكند يا ترمى خو

ىق آشكاره باين معنى و تفأل فـرت كن و ميان استخـارها مشورت در كاردگـاركه با پرور
جب بدگمانىن تفأل بر خالف شد مواست،و سر اين1كه از تفأل نهى شده اين است كه چو

تر از اينمى گويد:و شايد ظاهره)  (ره چنين نيست و مجلسىلى در استخارد،وآن شوبه قر
ده كهب بوسم عرى است كه راى آن چيـزآن برد نهى از تفأل به قركالم اين است كه مقصو

1اين است كه(ع)د امام دند،و مقصوب و بد مى زى مى شنيدند؛فال خون كالمى يا شعرچو
٦٢نيد.آن آن طور فال نزاندن قرهنگام شنيدن يا خو

آنا كه قرد چرار داد و بايد از آن اجتناب كرا كتاب فال قـرآن كريم ران قرگز نمى توهر
دن به آن،پايينى است.فال زل آن هدايت بشركتاب آسمانى و مقدس است و هدف از نزو

مى است.گران يك  كتاب سرآن به عنولت قردن شأن و منزآور
ن هيچ اخبارگاهى از غيب دانست چوا نبايد از سنخ آان حافظ راما جريان تفأل به ديو

مى دهد و مسألهخداده ودى تناسب1هاى دلپذير رارغيبى از آينده در آن نيست،هر چند در مو
جايى ر�ا دل1مايهى رنه امور انشايى نه اخبارار داد و اين گوا بايد اصل قراميد به لطG الهى ر

٦٣گار دانست .دگار در حل عويصه هاى روزم پروربه كر

دن ايام سعد يا نحس بو
مان بهمان به اين معناست كه در آن زى از زست روز و يا مقدارنحو. از نظر عقل:١

صى از اعمالع مخصوخ ندهد و اعمال آدمى و يا حداقل نوغير از شر و بدى،حادثه اى ر
ست بر خالفكت و نتيجه خوبى نداشته باشد،و سعادت روز،دراى صاحب عمل،بربر

مان ها،و يـامانى از زها و يا زى از روزان بر سعـادت روزجه نمى تواين است.به هيـچ و
اء ومان از نظر مقدار طبيعتى است كه اجـزن طبيعت زد،چوهان اقامه كـرست آن،برنحو
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قى ميان ايـن روز و آنمان،فرد زند،پس از نظـر خـوابعادش مثل هم هستند و يـك چـيـز
املى كه در ايجـادا نحس دانست و اما علل و عـوى را سعد و ديگـرروز،نيست تا يكـى ر

نند،ند،از حيطه علم و اطالع ما1بيروساندن اعمال تاثير دارند و نيز در به ثمر رثرادث مؤحو
ند بسنجيم،تا بفهميممان دست در كاراملى كه در آن زا با عومان رانيم تكه تكه زما نمى1تو

ى است كه ايند آنها طورند،و آيا عملكردى دارمان چه عملكـرامل در اين تكه از زآن عو
ا سعد مى1كند يا نحس،و به همين جهت است كه تجربه هم به قدر كافىمان رقسمت از ز

امل درا جداى از عومان رقتى مفيد است كـه مـا زن تجربه واه1گشا باشد،چـواند رنمى1تـو
دست داشته باشيم،و با هر عاملى هم سنجيده باشيم،تا بدانيم فالن اثر،اثر فالن عامل

م نيست. همين علتاى ما معلوامل هم برامل نداريم،و عومان جداى از عواست،و ما ز
ىدن چنين چيزانيم بر نبوست هم نداريم،و نمى1تواهى به انكار سعادت و نحواست كه ر

هان كنيم،هر چند كـهانستيم بر اثبات آن اقامـه بـرهان كنيم،همانطور كه نمـى1تـواقامه بر
٦٤دن است.دن،غير از محال بولى بعيد بوى بعيد است،ود چنين چيزجوو

فيتف غير از استعداد ظرخدادهاى مادى اند و ظرف رمين از آن جهت كه ظرمان و زز
ان مبدأ فاعلى نسبتا به آن به عنوان سعد و نحس امور رد؛نمى توى ندارخاص،اثر ديگر

ل است مثال تأثيـرخدادهاى جهان عينى،معقـوخـى رداد.امكان تأثير افعال انسان در بـر
است.و تاثير گناه و طغيان در امساك فيض خدا وان رول بارا در نزونماز استقساء و تقو

آنى شاهدى بر تاثير اثبـات و نـفـى11خى از آيات قـرفتنى است.بـرى پذيـرال نعمت امـرزو
ËÓ�ÓuÚ و «)٧٢/١٦(الجن،»ËÓ√Ó�]uÝ« Ú²ÓIÓ�UÔŽ «uÓKÓD�« v]dI¹ÓWÝ_ ÚIÓOÚMÓ¼UÔrÚ� Ó¡UÎž ÓbÓ�ÎUتند از:«آنهاست،عبار

√ÓÊ]√ Ó¼ÚqÓ�« ÚIÔdÓ�¬ ÈÓMÔË «uÓð«]IÓuÚ� «ÓH?Ó²Ó×ÚMÓŽ UÓKÓOÚNrÚÐ ÓdÓ6Ó UÌ� sÓ1�« ]LÓ¡U?Ë Ó—_«Ú÷Ë Ó�ÓJsÚ6 Óc]ÐÔ5 «uÓQÓšÓcÚ½Ó¼UÔrÚ

ÐLÓ6 UÓ½UÔ¹ «uÓJÚ1³ÔÊu«٩٦/ ٧اف،(االعر(.
ست ايام آمدهع،در كتاب خداى تعالى،نامى از نحـو:اما از نظر شرع.از نظر شر٢

 )٥٤/١٩(القمر،» ½]√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓŽ UÓKÓOÚNrÚ— ×¹ÎN UÓdÚNÓdÎ5 «¹ wÓuÚÂ½ Ó×ÚfÌ� Ô1Ú²ÓLdÒÌ≈ده:«مواست،يك جا فر

).١٦/ ٤١(فصلت،…»5ÓQÓ—ÚÝÓKÚMÓŽ UÓKÓOÚNrÚ— ×¹ÎN UÓdÚNÓdÎ5 «√ wÓ¹]ÂUÌ½ Ó×1Ó Uٍده:«موو در جايى ديگر فر

ط بدان است ـ استفاده مىم عاد ـ كه اين دو آيه مربوهر چند كه از سياق داستان قـو
انمان،باد به عنـومانى است كـه در آن زد آن زط به خوست و شئامت،مربـود كه نحـوشو

ده،كه عذابمان،هفت شب و هشت روز پشت سر هم بوم عاد وزيد و آن زعذاب بر قو
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مان بهنمى آيد كه اين تاثير و دخـالـت زل مى شده است،اما بـربه طور مستمر بر آنان نـاز
دد.اين معنا به خوبى از آيات،گرمان نحس،بره آن زدش هفته ها دوبارده كه با گرى بونحو

ن اين كه دائر مدار ماه ها و ياد و نيز بدومان ها نحس مى بونه همه زد و گراستفاده مى شو
سال ها باشد.

ËÓ�«ÚJ²Ó»Uده است:«موآن آمده و فرمان سعد در قرمان نحس،نامى هم از زدر مقابل ز

�«ÚLÔ³≈¿s?O½]√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ5 � wÓO?ÚKÓWÌ� Ô³Ó—UÓ6ÓW1«…،كه در اين آيه شريفه،منظور1«شـب)٣- ٢/ ٤٤(الدخـان 
؛«شب قدر)٩٧/٣1(القدر،�òÓOÚKÓWÔ�« ÚIÓbÚ—š ÓOÚdÏ� sÚ√ Ó�Úný ÓNÚåd1ده:موصG آن فرقدر»است كه در و

ار ماه است».بهتر از هز
ده كه آن شب بهدن آن شب و سعادتش از اين جهت بوك بواضح است كه مبارو پرو

هاىن افاضات باطنى و الهى،تاثيرى هم چو امور;ده استگ بوى بزرن با امورعى مقارنو
دن آن شب،چنان كـهح و سالم بول مالئكه و رودن قضا و نزوى،از قبيل حتمى كـرمعنو

؛« در آن شـب،هـر)٤٤/٤(الدخـان،5N?O?Ó¹ UÔH?Úd?Ó‚Ô6 Ôq^√ Ó�Úd?ÌŠ ÓJ?år?Oده:«موه اين امـور فـردربـار
²ÓMÓe]‰Ô�« ÚLÓzöJÓWÔË Ód�«^ÕËÔ5 NOÓÐ US–ÚÊ— ÓÐÒNrÚده:«تمود». و نيز فرى،محكم و پيچيده باز مى شوامر

�sÚ6 ÔqÒ√ Ó�ÚÝ¿dÓÂöÏ¼ wÓŠ Ó²]� vÓDÚKÓl�« ÚHÓ−Úd 1«،ح در آن شب به اذن؛«مالئكه و رو)٥- ٤/ ٩٧(القدر
ل مى كنند».ع فجر،نازا تا طلوى سالم رشان هر امردگارپرور

دن آن شب و سعادتش به اين است كه عبادت در آن شب،ك بوگشت معناى مبارو بر
اب عبادت در آن شب،قابل قياس با عبادت در ساير شب ها نيستاى فضيلت است و ثودار

ديكت و كبريايى شده اند،نزجه ساحت عزو در آن شب،عنايت الهى به بندگانى كه متو
است.

ا نيز در سهايات ديگر رل اند.روه ضعيG و مجعـوايات در اين بـارى از رو      بسيار
د:ان ذكر كربخش مى1تو

ادن آن1ها رده، سعد و نحس بوه كرها اشاردن روزايات به سعد و نحس بوخى رو.بر١
ايتى آمده اسـت:«روزده1اند.از جمله در روند زب پيوب يا نامطلـوادث مطلوخى حوبا بر
انده شدند و لباس بهشتىا در آن روز، از بهشت را كه آدم و حوم ماه روز نحسى است،چرسو

 1در روز,قهه آذوك و ذخيـرى به شدت از تـبـرايت ديگـر.يا در رو٦٥از تن آنان كنـده شـد»
ده1اند. منع كر,ك بنى اميه به آن روزا به خاطر تبرعاشور
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ست بها از نسبت دادن نحوايات متعددى آمده است كه ما رايات، رو.در مقابل اين رو٢
ند كه شما آن1هاها چه گناهى دارايتى آمده است:«…روزده است.از جمله در روها منع كرروز

٦٦د؟».ا مى1گيرها دامانتان رم مى1شمريد در هنگامى كه كيفر اعمال شما در اين روزا شور

,آناندن قر خو,هفتن روز گر,داخت صدقـهست به پرفع نحواى ر بر,اياتى نيز.در رو٣

ت1از آن حضر( ع)ان امام هشتم1انيم كه يكى از يارش شده است؛ در حديثى مى11خوو…سفار
ـ چهارهاى مكروى از روزسيد:آيا در هيچ روزپر ـ سفره  دن مناسب است؟كرشنبه و غير آن 

اهىا به هنگامى كه مى1خوسى ركن و آية الكرا با صدقه آغازت رد:«سفرمودر پاسخ فر ( ع)امام
٦٧ت كن».كت كنى تالوحر

د:ايت�ها،چند ديدگاه به چشم مى�خوراز جمع ميان اين رو
ميتى نحس يا شـو,ها و ساعت1هاد روزايات مى1فهماند كه در خـوع اين رو.مجمو١

هاادثى است كه در آن روزها به خاطر حودن آن روزن بون يا ناميمونهفته نيست.بلكه ميمو
دده است و مقصود آورجود به وا در خوال،اين ذهنيت رّاتفاق افتاده يا انسان با تلقين و تف

دمخ داده تا مرادثى است كه در آن1ها راد به حوجه افرها، توجه دادن به اين روزاسالم از تو
شب و روادث مخرنده تطبيق دهند و از حـوادث تاريخى سازا بر حود راز نظر عمل خـو

٦٨ند.ان آن1ها فاصله گيربنيان1گذار

ده1اند.فته1اند،حمل بر تقيه كرا مسلم گرها رست بعضى روزاياتى كه نحوخى رو.بر٢
ال بهّاى اين كه تف بر,مايند:و خيلى هم بعيد نيست اين نظريه مى1فر�هعالمه طباطبايى دربار

دم ـم مرم دانستن آنها از خصائص عامه ـ عمـوال و شوضاع و احومان1ها و مكان1ها و اوز
٦٩د.ائG مختلفه آنان يافت نمى1شوام از امت1ها و طود عوافاتى بسيار نزاست كه خر

ستايت1ها درد بخشى از رو ممكن است در مور,قآنند كه دو نظريه فو.عده1اى بر٣
دايت1ها استفاده مـى1شـوخى روا كه از بر آنها صادق نيسـت.چـر�د همهلى در مـور و,باشد

 مهم اين است كه ما,گاهى نداريمها نهفته است كه ما از آن آخى روزى در برموزتأثير مر
٧٠ند بدانيم.ابسته به خداوا وا مستقل در تأثير نپنداريم و اثر آنها رها رروز

چند نفى سـعـد وق ـ هربر اين اساس  جداى از تأييد يا نفى هر يك از نـظـريـات فـو
 دو نكته حايز اهميت است.٧١اقع استديك1تر به ودن به نظر عالمه طباطبايى نزنحس بو
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ا پوييده1اند كه بهاط راه افره1اى رام به انـدازّد مسأله سعد و نحس أيخى در مورل:براو
ند واغ سعد و نحس ايام مى1رونند پيش از همه چيز به سراهند دست بزى كه مى1خوهر كار

ا از دست مى1دهند.و بهصت1هاى طاليى رى فعاليت1ها باز مى1مانند و فردر عمل از بسيار
مى ايام يادن شـوا به گرد رفقيت خود گناه و موى خومل شكست يا پيـروزسى عوجاى برر

د.دن آنها مى1اندازن بوميمو
ندگى است كهادث زافى حوضيح خراط در مسأله و تو افر,ار از حقيقتع فراين يك نو

د.هيز كربايد از آن به شدت پر
ادثا به يك سلسله حون بر اين كه انسان رجه به سعد و نحس ايام،افزوم:مسأله توّدو

,جه به ساحت قدس الهىسل و تواى تود.عاملى است برن مى1شوهنمونده رتاريخى آموز

هايى كه نامانيم در روزايات متعددى مى11خودگار.لذا در روو استمداد از ذات پاك پرور
اندن دعا و استمداد از لـطـGانيد با دادن صدقه،و با خـوده شده مى1تـونحس بر آن گـذار

فت وها ركل بر ذات پاك او،بايستى به دنبال كارآن،و توائت بعضى آيات قرند و قرخداو
فق شد.پيروز و مو

ى:نتيجه گير
آنفته شده كه قرى بر آن از لجاجت نشأت گرافى ناشى از جهل و پافشاراعتقادات خر

ك و كفر مى1دانند.ا نشانه شردن رمايند؛ بلكه فال بد زا نه تنها تأييد نمى فرايات تطير رو رو
ق گذاشتهآن فره با قرا با استخارآن رلى تفأل به قرفته است وابر تطير پذيرا در براسالم تفأل ر

اى پيش بينىى از كتاب مقدس برداره برعى بهرآن مجيد نوو از آن نهى مى كند.تفأل به قر
ان كتاب فال اسـتآن كريم به عـنـودن شأن قرد آينده است و اين يعنـى پـايـيـن آوردر مور

گاهى ازد و نبايستى از سنخ آمى دارگر سر�ن حافظ جنبهانى چوان شاعرليكن تفأل به ديوو
د.ار بوغيب دانست و تنها به لطG الهى بايد اميدو

هايى كهخدادهاى تاريخى است و چيزف رمان ظرام بايد گفت زّست أيد نحودر مور
خى هستند.و گاهىايى بعضى و ناكامى بـرجب كامروند گاهى مومان انجام مى گيردر ز

نناگـوت نسبت به دو نفر تاثـيـر گـود و گاهى دو رويداد مـتـفـاوه داريك رويداد دو چهـر
ا سعد پنداشت،وان آن را نحس دانست و چنانكه نمى توف ران ظراين نمى توند،بنابردار



١٤٥ ٧٧ـ ٧٨شمار� ر و تأثير آن از نگاه قرآن و…ّتطي

ماند زاجع به نحـس و سـعـد خـوه رقات ويـژب و ماننـد آن از اوج عقـرجريان قمـر در بـر
ند متعال،دعا و صدقه دادن مىكل به خداوهاى غلط تواه نجات از اين پندار.ر٧٢نيست

ده است.صيه نموباشد كه اسالم بدانها تو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛مجـمـع١١/٥١٣ب،؛لـسـان الـعـر٨/٣٣٦.الـعـيـن،١

.٥/٤٣٩البحرين،
.٣٥٠جم»/م االخالق «متر.مكار٢
.٧٥٩ادى آملى»/.مفاتيح الحياة«جو٣
.٥٢٨دات/.المفر٤
ب؛المفصل فى تاريخ الـعـر٢/٣٦٢.التحرير و التنويـر،٥

.٢/١٠٢؛سفينة البحار،٦/٧٨٦اد على»،«جو
انداز بـهد تيرغ اگر سانح بود كه مرى اين بـو.اصل نام گذار٦

د صيادح بولى اگر بارانست صيدش كند؛ولت مى1توسهو
د.البته به اعـتـقـادا نشانه بگـيـرنـده رانست آن پـرنمى1تـو

/٩د.«جامع البيان،م بوب و سانح شوح خوبعضى،بار
؛الجامع١٠/٦١ى،؛فتح البار١٣/٥٣ان،؛الميز٦٦

اى؛اسـالم و عـقـايــد و آر٧/١٦٩آن، ألحـكـام الـقــر
».٥٥٤ى»/ى«نوربشر

.٧/١٥٣آن،.التحقيق فى كلمات القر٧
.٧/١٥٥س،.تاج العرو٨
.٨/٥٢٩ب،.لسان العر٩

.٥٢٩دات/.المفر١٠
.١٥/٣٧٣ان،.الميز١١
؛جامع البيان،٤/٩٣؛نور الثقلين،٣/٣٧١.الكشاف،١٢

آن،حى القـر؛من و١٥/٤٩١نه،؛تفسير نمو١١/٢٠٨
١٧/٢١٥.

.٩/٧٨.تفسير المنار،١٣
.٦/٤٩ح المعانى،.رو١٤
.٩/٦٦.التحرير و التنوير،١٥
ان مشهور است كه قريه همان «انطاكيـه».در ميان مفسر١٦

/١٨نه،ده است .«تفسير نمـوهاى شامات بواز شهر
٣٤٠.

.٥/٢٩٦٢آن،.فى ظالل القر١٧
.٩/٢٦١.التفسير الكبير،١٨
.٨/٢١٣ار،عدة االبرار و.كشG األسر١٩
.٢/١٨٨.جامع البيان ،٢٠
.٢/٣٣٣ح المعانى،.رو٢١
.٢٢/٣٦٣.التحرير و التنوير ،٢٢
.١/٥٣٨.الكشاف،٢٣
.٤/١٢٩؛التحرير و التنوير،٤/١٤٥.التفسير الكبير ،٢٤
.٦/٥٠٧م الكتاب«الدمشقى»،.اللباب فى علو٢٥
.٥/٨ان،.الميز٢٦
؛٤/١٤٥؛التفسير الكبيـر،٣/١٢١.مجمع البيـان،٢٧

/٥آن،؛الجامـع ألحـكـام الـقـر١/٥٣٨الكـشـاف،
.٦/٥٠٧م الكتاب،،اللباب فى علو١٨٣

/٥آن،؛الجامع ألحكام القر٣/١٢١.مجمع البيان،٢٨
؛اللباب٤/٢٠نـه،؛تفسير نمو٥/٨ان ،؛الميز١٨٣

.٣/٥٠٧م الكتاب،فى علو
.٤/١٣٠؛التحرير و التنوير،١/٥٣٨.الكشاف،٢٩
؛ يـس،٤٧ـ٢٧/٤٥؛الـنـمـل،٧/١٣١اف،.االعـر٣٠

.١٩ـ٣٦/١٨
؛ يـس،٤٧ـ٢٧/٤٥؛النـمـل،٧٩ـ٤/٧٨.النـسـاء،٣١

.١٩ـ٣٦/١٨
.٢٨٥٥٦/ح ١٠ال،ّ؛كنز العم٦/٣١٨نه،.تفسير نمو٣٢
م؛اللباب فى عـلـو٧/١٧٠آن،.الجامع ألحكام الـقـر٣٣

ات آمده است:.و در بعضى از عبار٩/٢٧٩الكتاب،



١٤٦  ياسين* مباركه*مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

دات/ك».«المفرة عن حاجته فقد أشـردته الطير«من ر
».٢٨٥٦٦ال/ّ؛كنز العم٥٢٩

.٨/٢١٣ار،ار و عدة األبر.كشG األسر٣٤
.٧٢/٢٦٣ار،؛بحار االنو٥/٢١١٧ى،.صحيح بخار٣٥
.٢/٥١.النهاية،٣٦
.٢٨٥٧٠/ح١٠.كنز العمال،٣٧
؛المفصل فى تاريخ٧/١٦٩آن،.الجامع األحكام القر٣٨

.٦/٧٨٩ب،العر
.٩/٧١٠ار،عدة األبرار و.كشG األسر٣٩
.٣٩٣/قصار١٢٧٤.نهج البالغة «فيض اإلسالم»/٤٠
.١٢٧٥.همان/٤١
.٧٢٧.نهج البالغة«دشتى»/٤٢
.٤٣٨.همان«آيتى»/٤٣
.١/٥١٥ف،ف فى كل فن مستظر.المستطر٤٤
.٢٨٥٦٥/ح١٠. كنز العمال،٤٥
.٧/١٧٠آن،.الجامع  ألحكام القر٤٦
.٩٢/٢ار،.بحار األنو٤٧
.٥/٢١١٧ى،.صحيح البخار٤٨
.١٠/٢٦٢ى،.فتح البار٤٩
.١٥/٣٦٦سائل الشيعة،.و٥٠
.١١/٣٦٢.همان،٥١
.١٠/٢٦٢ى،.فتح البار٥٢
.٥٥/٣٢٢ار،األنو.بحار٥٣

.٨/١٩٨.الكافى،٥٤
.١٩/٨٧ان،.الميز٥٥
.١٠/٢٦٣ى،.فتح البار٥٦
.٤/٢٨٥.الكافى،٥٧
.٢/٢٦٩ه الفقيه،؛من ال يحضر١٩/٨٧ان،.الميز٥٨
.١٩/٨١ان،.الميز٥٩
.٥٤٧.مفاتيح الحياة/٦٠
.٤/٤٣٧.الكافى،٦١
.همان:٦٢
.٧٦٥.مفاتيح الحياة/٦٣
.١٩/٧٢ان،.الميز٦٤
.٢١/٩ار،.بحار األنو٦٥
.٧/٥٠٨سائل الشيعة،.و٦٦
.٤/٢٨٣.الكافى،٦٧
.١٩/١٤٠ان،.الميز٦٨
.١٤٣.همان/٦٩
.٢٣/٤٤نه،.تفسير نمو٧٠
چند عالمه طباطبايىر اين نكته شايسته است 1كه هرّ .تذ1ك٧١

د اما به طور بسيارا نمى1پذيرها ردن روزسعد و نحس بو
ا (مانند قـمـر درات ردن سيـار سعد يا نحس بـو,جزيـى
ى داشـتــنهـان و دلــيــل قــوت بـرب) در صــورعـقــر

».١٩/١٤٥ان،ند.«الميزمى1پذير
.٥٤٩.مفاتيح الحياة/٧٢


