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کنش  ها در قرآنهای انسان در برابر نقمتوا
ینب روستايیدكتر   _________________________    _________________________ 2_ زهرا انصاری1ز

 چكحده
كرخن حا نگاهى های وثبل ححه خصوصح ات  حه اناان عال ه بر دخان  يورى جاوع قر ن 

كي ويفى  ی ن ز  كرده ا ل. برر ى  ا ها  های وثبل   ويفى اناان در برابر نقهل اشاره 
 توانا در  عادت اناان راهگتا حاشا. در قر ن   تا  ن  ن وى

كححردن غ رخححاا از جه ححه  خوانحان خالصححانه خاا نححا، توجحه حححه وبححا    وعححاد   فراوحوش 
،  وءظن حه خاا   ا   نااو ایكه خأ اناان در برابر حوادث ا ل؛ چيان رفتارهای وثبل

كي  ر ی های نکوه اه شحهرده شحاه ا حل. ر ش تاق حق در  رردانى از اخهان، از جه ه  ا
 حاشا. اين وقاله حي ادی بوده   بر وبيای تا  ن واتوا وى

كي  وثبل اناان، نقهل   رنجها کلیدواژه كي  ويفى اناان، فطرت حتر،  ا  :  ا
 

 مقدمه
کهاز وحژگی در شناخت انسان و ترسحم سوحمای واقعوی او، هوم  های مهم قرآن احن است 

کرده، هم حه احعاد منفی  هم نقا  قآت طجحعوت انسوان خعنی  حه احعاد مثجت وجآد او تآجه 

_____________________  
خم، دانشکده مقاهعات تقجحقی قرآن. استادخار دانشگاه علآح و معارف 1 کر  قرآن 

zeinabroostaee@yahoo.com  
 . دانشجآی رشته تفسحر قرآن مجحد.2

 29/2/1395_ سذحرش:  8/12/1394درخافت: 
 

mailto:zeinabroostaee@yahoo.com
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کرده و هم نقا   ع ، نه اخنکوه ماننود حسوحاری از مکاتوب حشوری توک ُحعودی حوه  را مقرح 
کوه انسوان انسان نگرخسته حاشد و طجحعت او را مثجت دانسته، خا آن چنا کنود  ن منفی تلقی 

گوورگ انسووان حدانوود.  انسووان هووم اسووتعدادهای مثجووت دارد و هووم  (179: ص1379)نصووری، را 
منفی، هوم دارای قوآا و اسوتعدادهای خحرخآاهانوه اسوت و هوم قوآا و اسوتعدادهای شورورانه  

را حوه تآانود احون اسوتعدادها های فتحلت و رذخلت هر دو در وجوآد او قورار دارد و او مویزمحنه
 .فعلحت جرساند
کوه انسوان نفلوت هوا و شوداجد از عآامول تکوان دهنوده هوا و سوختی مصحجت ای هسوتند 

کوه جور صوفحۀ دل نشسووته زده را از خوآاب سونگحن مادخوت جیودار موی کننود، و هور نوآق رنگوی 
سوازند و از احون رو حاشد ساک نمآده، مححط را جرای تجلوی فقورت و تآجوه حوه خودا آمواده موی

گرفتاری خآاه ناخآاه حه خاد خدا افتاده، صمحمانه متآجه او می افراد عاقل  گردند.هنگاح 
کوه حشور حوا زنودگی مرفوه روحووه شوآد و اشوتغاالت روزانوه، او را از تآجوه حوه عوواهم رو موی وقتوی 

گوواه حووا جووروز حادثووهدخگوور و جهووان معنووآی حوواز مووی کووه موویدارد، وهووی نا خآاهوود آهنووگ ای 
ک خوک جینود، واکنشووی در روح او  و خوآد را در جراجوور آن نواتآان مووی نوودنآاخوت زنوودگی او را ققوع 

کوه او را حووه جهوانی جرتور و نحروحوویسدخود موی شوآد هنگوواح هجوآح حووال،  عروحم رهنمووآن موی آخوود 
از جهجوآد در جیمواری، تمواح آفانی جآدن درخا، احتموال سوقآ  هآاپیموا، و خوا هحروۀ ناامحودی ت

طلجنود. خودا افتواده و از آن مقواح عروحم اسوتمداد موی افراد حشر اعم از اههی و موادی، حوه خواد
 (.37: 1360)سجحانی، 

گورا»و « ای انسوان دو مرحلوه»احن مقاهه جراساس دو نگورۀ  گورا و فقورت  « انسوان طجحعوت 
کووه انسووان اراجوه شووده و جوور خووک پوویش فوورم اخوودجآهوژخکی اسوتآار اسووت. جوور احوون عقحووده اخووم 

گراخانوه، و اندخشوههواتآاند از راه تمواحر محوان اندخشوه می ارهای هوای ناشوی از سنودی حصوحرت 
کماالت دست خاحد. و حوا تآجوه حوه  آهآده، حا محانجی گری نور عقل و شناخت، حه حسحاری از 

که حه وسحله حخش طجحعت در انسان شکل موی« خآد»آن،  گحورد، در نتحجوۀ آشوکار متعارفی 
کوه  سارچه را حه وجآد می ای خکمسجآل خقا و نفلت، دوگانه« خآد»شدن حقحقت، حا  آورد 

شدن انسان و دوگانگی جآدن وی را در پی خآاهود داشوت )رفتواری و واکونش  دو شخصحتی
 رفتاری(.
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گراحووی سووان انسووان ممکون اسووت تووا هحروه سووختی و مصووحجت در مسوحر طجحعووت حودحن
حرکت داشته حاشد، وهی حا جرخورد حه مصحجت و صوجر سوا از آن، حوه نققوه عقفوی در مسوحر 

نووی حرکووت خوووآد دسووت خاحوود و جهوووت منحنووی را تغحیوور دهووود و سووا از سووحر نیوهوووِی منح
گحرد. گراحی، در جهت سحر صعآدی فقرتطجحعت  گراحی قرار 

کوه توا هحروه پویش از مصوحجت، در مسوحر صوعآدی    کسوی  از سآی دخگر، ممکون اسوت 
کنود گراحی در حرکت جآده است، حه دهحل از دست دادن صجر، حاهتی حدجینانه پیفقرت دا 

)حواجری گحورد. گراحی قرار مویانجامد و او در مسحر نیوهی طجحعتکه احن نحر حه تعصب فرد می
 (96: 1372شحرازی، 

کلوی سوحمای انسوان در سووره معوارح، آخوات    کرخم  من ترسحم  فرماخود: موی21_ 19قرآن 
وعاا ﴿ َق َهلَّ لف ََّ ْنساَن   اإْلف
نخَ وعاا  *إف َخَّ َجيَّ هَّ الشخَ ذا َوسخَ وعهاا   *إف ََّ َونَّ هَّ اْلَخْی ذا َوسخَ انسوان حورخص و »    ﴾َو إف

که حدی حه او جرسد جرق و جی کوه تاجی میکم طاقت آفرخده شده، هنگامی  کند، و هنگوامی 
ها قورار خداوند نحروها و نراحر و صفاتی در انسان«. داردخوجی حه او جرسد از دخگران درخ  می

که احن و ترقوی و سوعادت او هسوتند، حنواجراحن صوفات و نراحور ها حاهقآه وسوحله تکامول داده 
کوه هموحن صوفات، در مسوحر  کموال اسوت، اموا هنگوامی  میجور ذاتا  حد نحسوت، حلکوه وسوحله 

کوه احون صوفات شواخه گحرد، ماخه حدحختی و شر و فساد خآاهد جوآد  چورا  ای از انحرافی قرار 
کمال موی حوه محو  واقوع شودن در  رسواند، وهویحب  ذات است، و حب  ذات انسان را حه 

 (25/28: 1378)مکارح شحرازی، جرد. طلجی و حخل و حسد پیش میمسحر انحرافی حه انحصار
گوروه را حووا صوفات جرجسووته34_22کووه خداونود در ادامووه )معوارح/چنوان ای حووا  ( هشووت 

  فرماخوود: اسووتثنا نمووآده، مووی« مصوولحن»عنووآان 
َخَ
یَ   إف َصههلخف ههْن َعلههی * اْلهَّ ةَ  هَّ ههذف

ْن   الخَ هف َف َصهه 
هوَن  هَّ ههی *ىا ف ةَ  يف ههذف

ههوم َو الخَ ْن َحههقخ  َوْ لَّ هف ْوههوالف
َ
ومف  *أ ههيَّ

َْ اف َو اْلَه هها ف لسخَ َمههْومف  *لف وَن بف
ََّ ف َصههدخ ةَ  خَّ ههذف

َو الخَ
ة ف  ف

وَن  *الدخ قَّ ْشبف ْن وَّ هف ف بخ ْ  َعذابف َ  ْن وف ةَ  هَّ ذف
وٍن  * َو الخَ وَّ

ْ
ََّ َوهأ هْن َغْیه هف ف بخ  َعهذاَب َ 

نخَ هْن  * إف ةَ  هَّ هذف
 َو الخَ

وَن  ظَّ ْن حايف هف وجف يَّ
بَّ َخَ َعلی * لف یَ    إف هووف ََّ َولَّ ْن َغْی هَّ نخَ ْن َيإف هَّ ْخهانَّ

َ
ْو وا َوَلَکْت أ

َ
ْن أ هف واجف ْز

َ
  َيَهه ف اْحَتغهی * أ
وَن  ههنَّ ال ههاىَّ َْ هَّ هه ولجف

َّ
َْ َيأ هه ههوَن  * َوَاَء ذلف ْن َاعَّ هف ْن َو َعْهههدف هف َف وانهها

َ
ههْن ألف ةَ  هَّ ههذف

ههْن  * َو الخَ ةَ  هَّ ههذف
َو الخَ

َشهاىا وَن حف هَّ ْن َا ف هف ْن َعلی * َف ةَ  هَّ ذف
وَن   َو الخَ ظَّ َايف ْن خَّ هف َف   ﴾َص 
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که مالحره میهمان گورو حسون اسوتفاده از طور  شوآد، رسوحدن حوه تمواح احون اوصواف در 
نحروها و نراحر خدادادی و ترجیت انسان زحر نرور رهجوران اههوی اسوت. در نحور احون صوورت او 

گحاه خآدرو پرورش خافته، در گآنۀ   گردد.ور می ها و شهآات نآطهمحان هآس حه 

گاهى1  های برخاسته از آن. فطرت و آ
هوای مثجووت طجحعوت انسوان، تآجووه حوه معوانی وااۀ فقوورت الزح جورای پورداختن حووه جنجوه

کار رفته )روح/ کرخم حه  کلمه تنها خک حار در قرآن  حوه معنوای « فقور»( و از مواده 30است  احن 
گشوآدن شوویء و اجوراز آ ن، احتودا و اختووراق، شوکافتن از طوآل، اخجوواد و احوداق آمووده شوکافتن، 

که آفرخنش و خلقت اههی، حه منرهۀ شکافتن پردۀ  : ذحل فقر(1988)اجن منرور، است  و از آنجا 
تارخک عدح و اظهار هستی امکانی است، خکی از احون معوانی، آفورخنش و خلقوت، آن هوم از 

ه معنوای سرشووت خواص و آفوورخنش وحووژۀ نوآق احووداعی و احتوداعی اسووت. حنواجراحن فقوورت حوو
انسان است و امور فقری، خعنی آننه آفرخنش و خلقت انسان اقتتوای آن را داشوته و محوان 

 (120و 119: 1389)جآادی آملی، ها مشترک حاشد. همۀ انسان
کسوی مسوتور شود،  فقرت زوال ناسذحر است و امکان  ع  در آن راه ندارد و اگر فقورت 
کالح آن شخص مص کوه فرموآد:  اهمآحدحن حترت علی مآهیدا   چهورۀ »خآاهود شود 

کنود او چهرۀ انسان است و قلجش قلب ححآان  راه هداخت را نمی کوه از آن پیوروی  شناسود 
و حه طرحق خقا پی نجرده، تا آن را مسودود سوازد و از آن منصورف شوآد و دخگوران را مصوروف 

منرووور از  (104، ص87: خقجوه1370،  غههنهه  الُّ)«. هوا ای اسوت در جوین زنوده سوا او مورده دارد 
که مآجوآد زنوده حوا آن ادراک موی کنود  زحورا فقورت حوه معنوای قلب همان روح ملکآتی است 

جیونش شوهآدی و انجوذاب و حنودگی، سرشوت وحووژۀ انسوانی اسوت  در نتحجوه فقورت نحووآه 
که جراجر علم و اندخشه  کوار خاص هستی انسان، و انسان هم مآجآدی متفکر و مختار است 

 کند و رفتاری مت ثر از علم و اندخشۀ خوخش دارد.می
کوورخم انسوووان،  گووواهی اسووت. از دخوودگاه قووورآن  از جملووه فقرخووات مثجوووت انسووان، خآدآ

ای جورای اعموال خوآد جیواورد حوه صاحب حصحرت جر نفا خوخش است، اگر هم عذر و جهانه
کوه مووی ز خووآد و حوواطن خآاهود عووذاب قحامووت را از خوآد دور سووازد  خعنوی اسوجب آن اسووت 
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کورخم  گواه جوآده و حوه عملکورد خووخش آشناسوت، حوه تعجحور قورآن  ْنسهانَّ َعلههی﴿خووخش آ   َحهاف اإْلف
  ْ ََ ههی ههف َحصف ْلقههی * َنْبسف

َ
هَّ   َو َلهْو أ ََ ة گوواه »(  15_14)قحامووت/ ﴾َو هاذف حلکووه انسوان جوور نفوا خوووخش آ

کند  «.است، هر چند عذر تراشی 
که حواالت جرخاسوته از در ادامه، آخات قرآنی مرجآ  حه واکنش ان سان در مقاجل نقمت را 
 کنحم.  فقرت خا طجحعت انسانی است جررسی می

کنش انسان در برابر نقمت2  . وا
هواحی های جسمانی و روحانی واکنشانسان در حاالت سخت و حه هنگاح ناراحتی     

که جرخی نحک و سسندخده است و جرخی ناسسند و نکآهحده. آخات قورآن حوا جوذ اجیت و دارد 
کرده است.رحرنگری تماح احن واکنش  ها را مقرح 

 . حاَت پسندخده انسان ىَ وقاحا نقهت1_2

 او . َواندن َداوند ىَ حال حالگشت حه سوی1_1_2
َلْیهه﴿فرماخد: ای می در آخه  إف

یُّهاا نف ههَّ وَّ حخَ َخ  َىعا َ  ْنساَن ضَّ ذا َو خَ اإْلف کوه »(  8)زمور /  ﴾َو إف هنگوامی 
همننووحن در «. گوورددخآانوود و حووه سوآی او حوواز موویرسوود پروردگووار خوآد را مووی انسوان را زخووانی

َلْیههای دخگر آمده است:  آخه یَ  إف یُّف نف ْن وَّ هَّ بخَ َخ  َىَعْوا َ 
اَ  ضَّ ذا َو خَ النخَ هنگوامی »(  33)روح/ َو إف

 «.گردندخآانند و حه سآی او حاز میا میکه مختصر ناراحتی حه مردح جرسد پروردگار خآد ر
کحودی اسوت جور زمحنوۀ فقوری جوآدن تآححود و شوکآفا شودن  تماح احن آخات اسوتدالل و ت 

گروهووی حووا مختصوور مشووکلی حووه سووراد احوون نووور اههووی در شووداجد و سووختی رفتووه و « اهّلل»هووا. 
  چورا «ؤهحوهمنحجوحن »شوآد ها حه سآی او و فقرت اههی حه صورت مکرر انجواح مویحازگشت آن

کووه  کوه ساخوه و اسوواس فقورت انسوان تآححوود و خودا پرسوتی اسووت و شورک امور عار ووی جوآده 
)مکارح شحرازی، گردد. انسان  من ناامحدی از آن خآاه ناخآاه حه سآی اخمان و تآححد حاز می

1377 :16/433.) 
 . َواندن َدا ىَ ههه حال2_1_2

ذا َوهه خَ کووه در احوون آخووه  آمووده: چنووان هههاا َو إف ْو َا ف
َ
ههداا أ ْو َاعف

َ
هههف أ َجْنُّف َخَّ َىعانهها لف هه

ْنسههاَن الضخَّ  اإْلف
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کوه حوه پهلوآ »(  12)حآنا/ که حه انسان زخانی جرسد ما را )در همه حال( در حواهی  و هنگامی 
 «.خآاندخآاجیده، خا نشسته، خا اخستاده، فرا می

کنووار رفوتن حجوواب  یهوا از فقوورت سواک آدمووخاصوحت مشوکالت و حووآادث دردنواک، 
که روی احون فقورت را پآشوانده موی کوره حآادث تماح قشرهای سحاهی  سووزد و از است، در 

کآتاه درخشش احن نور تآححدیمحان می  گردد.آشکار می رود، و جرای مدتی هر چند 

 َواندن َداوند . َالصانه3_1_2 
َلهاف ﴿فرماخد: ای می خداوند در آخه  

ْن َوْو   َکالظخَّ َیهَّ ذا َغشف ةَ  َو إف ف هیَ  َلههَّ الهدخ صف ْخلف ا اَ  وَّ   ﴾َىَعهوَّ
که موآجی همنوآن اجرهوا )در سوفرهای درخواحی( آن»(  32)هقمان/ هوا را جپآشواند و هنگامی 

هووا را خحورد، و اطووراف آنچنوان جرموویامووآاح عروحم درخووا آن«. خآاننودخودا را حووا اخوالص مووی
گووحی اجوری جور سور آنوان سواخه افکنوده اسوت  احاطه می که  ای وحشوتناک و هوآل سواخهکند 

که انسان حوا تمواح قودرت کوه جورای خووخش جلوب و جوذب انگحر. اخنجاست  هوای ظواهری 
جیند، دستش از همه جا جرخده شده، تماح وسواحل کرده، خآد را  عح  و ناچحر و ناتآان می

کار موی کوه از امحودی جورای او حواقی نموی افتود، هوحم روزنوۀعادی و مادی از  مانود، جور نووری 
کنوار مویدرخشود. پوردهرون جوان او و از عموق فقورتش موید زنود، قلووب او را هوای نفلوت را 

کوه مویسازد و حه او میروشن می کسوی هسوت  کوا گوخد:  تآانود توآ را رهواحی حخشود  هموان 
کوه که امآاح درخوا فرموان او را موی جرنود، و آب و حواد و خواک سورگردان او هسوتند. اخنجاسوت 

کنوود، و دحوون و آحووین و پرسووتش را مخصووآص او ا احاطووه موویتآححوود خوواهص همووۀ قلووب او ر
 . (17/87: 1378)مکارح شحرازی، گرداند.  می

کوورده مووی در آخوه ههیفرماخوود: ای هووم حووه احوون مآ ووآق اشوواره  ههوا يف َُّّ کف ََ ذا  ا اَ   َيههإف ْف َىَعههوَّ ْلهه اْلبَّ
ةَ   ف ههیَ  َلهههَّ الههدخ صف ْخلف کشووتی مووی»(  65)عنکجووآت/  وَّ کووه سووآار  خوودا را حووا شووآند هنگووامی 

گوخاحی حه سراد فقرت و سرشوت انسوانی «. خآانند اخالص می در احن آخه نحر حا مثال حسحار 
رود و شورح حوال آن ترحن حاالت، در درون جان انسان هوا مویو تجلی نور تآححد در ححرانی

 دارد.ها را جیان می
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کَىن غیَ َدا4_1_2  . يَاووش 
کرخم خکی دخگر از حواالتی   کالت حوه انسوان دسوت هوا و مشوکوه در نواراحتیاز نرر قرآن 
کا و همه چحر جر خداوند است:  دهد فرامآشمی هیَو ﴿کردن همه  َخَّ يف نَّ الضخَّ کَّ ذا َوسخَ َف اْلَُّ  إف ه َْ

 
َخَ
وَن إف ْدعَّ ََ  َوْ  

اهَّ  َضاخَ خخَ که در درخا نواراحتی حوه شوما جرسود، هموه »(  67/ء)اسرا ﴾إف و هنگامی 
کر  «. دکا را جر او فرامآش خآاهحد 

کورده، در آخات قجل و حعد احن آخه ححث هاحی در زمحنۀ تآححد و مجارزه حا شورک را دنجوال 
شوده و از راه تآححود و از دو راه مختل  استدالل و جرهوان، و راه وجودان و درون وارد ححوث 

کشتی را در درخوا حوه حرکوت در مویاستدالهی می که  کسی است  آورد، فرماخد: پروردگار شما 
کوآچکی از نروواح آفوورخنش را  داوح و مسوتمر  و از احوون تآححوود اسوتدالهیحرکتوی موو گآشووۀ  کووه 

کی از مجوودأ علوم و قوودرت و حکموت آفرخوودگار اسوت، حووه اسووتدالل  وصو  مووی کووه حوا کنود 
که ناراحتیفقری منتقل شده، می ها در درخا حه شوما جرسود فرماخد: فرامآش نکنحد هنگامی 

کوحنده و و گرفتار طآفان و امآاح  کوه موی)و  خآانحود جور حشتناک شوخد( تمواح معجآدهواحی را 
گوم موی کوه « ول  مون تودعآن»شوآد: خودا از نرور شوما  گوم شوآد  چورا  آفوان حوآادث ت، و حاخود 

کنووار موی پورده کوه جور فقوورت آدموی افتواده  کوه نووور زنود و نووور فقورت هوای تقلحود و تعصووب را 
همووۀ شووآد. در چنووحن هحروواتی گوور موویپرسووتی اسووت جلووآه تآححوود و خداپرسووتی و خگانووه

م انسوان جوآد همنوآن جورف در آفتواب تاحسوتان آب  که ثمرۀ تآه  معجآدهای سنداری و خحاهی 
 درخشد.در آن می« اهّلل»گردند و تنها نورمی شآند و از ذهن محآ می

ا5_1_2 ُ وبصخ ضَخ  َ. 
کورده، مویای حه حاهت دخگر انسوان در مقاجول محنوت خداوند در آخه   رماخود: فهوا اشواره 

خٍ  ﴿ عههاٍء َعههيف و ىَّ
َخَّ َيههذَّ هه هههَّ الشخَ ذا َوسخَ إف وولت/   ﴾َو شووآد، ی مجووتال موویو چووآن حووه شوور  »(  51)فص 

و  دعوای وسوحع و طوآالنی اسوت« دعواء عورخ »در احن آخوه منروور از «. دعاهای طآالنی دارد
ت و حاشود. آخوه شورخفه در مقواح موذم  کننوده در دعوای خوآد مویکناخه از استمرار و اصورار دعا

دهود او از خوودا توی موویتووجی  انسوان اسووت حوه سووجب اخنکوه وقتووی خودای متعوال حووه او نعم
کند، حاز حه خواد خودا و چآن نعمتی از او سلب می« ن ی حجانجه»ورزد  گردانده، تکجر می روی
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دارد، و در دعوواخش آورد، و حوه طوور داجوم دسوت حووه دعوا جور مویافتود و حوه سووخش روی مووی موی
 (.17/612تا: اطجاحی، جی)طجورزد. اصرار می

وجه حه وُّدأ و و اى6_1_ 2  َ. 
کووه انسووان در مقاجوول مصووحجت کوورخم حاهووت سسووندخده و ارزشوومندی  هووا و از  نروور قوورآن 

َلْیههف ﴿دارد تآجه حه مجدأ و معاد است: ها ناراحتی ها إف
نخَ ها  ف َو إف

نخَ وا إف
یَُّة  َهالَّ صف ْن وَّ صاَحْتهَّ

َ
ذا أ ةَ  إف ذف

الخَ
وَن  گآاری حوه آنآ»(  156حقره/ )  ﴾َاجف َّ که چوآن پیشوامد نوا گوخنود موا از آِن  ، مویهوا جرسود نان 

 «.گردخمخداحیم و حه سآی او حاز می
گآار موی کووه در حوآادث نوا گوخنوود مجودأ و معواد مووا احون آخوه وصو  مسووتمر صواجران اسوت 

هور خداست و احن عقحده و خلق آنان در همۀ شجآن زندگی است، و حنوا جور احون اعتقواد، در 
آخنوود. هووای سوونگحن سوورافراز جیوورون موویحووال اسووتآار و مسووتقحم و معتوودل جووآده، از امتحووان

که در راه تآححد قدح میانسان انود و حوا اراده و زنند و از تعلقات نفا و دنحوا رهوا شودههاحی 
کحفحووت حووآادث روزگووار پووی مووی هووا رنجوووور جرنوود، نووه تنهووا از مصووحجتمشووحت اههووی، حووه 

کووه نوود ر واخت از حتوورت محجوآب جوور هوب خآاهنوود داشوت  چنووانشووآند، حلکوه هجخ نموی
تور شووده و جوور در اوح فشوارهای آخوورحن هحرووات زنودگی جوور افروختووه چهوره اموواح حسووحن

 (.44/297: 1403)مجلسی، گشت. شدت انا و اخمان اخشان حه پروردگار متعال افیوده می
اگور حنوده تودجیر »در وص  حندگی حقحقی می فرماخد:  جر همحن اساس اماح صاد   

)سوحد جون طواووس، «. شوآدامور خوخش را حه خدا واگذارد، تحمول مصواجب دنحوا جور او آسوان موی
کر است نه مغرور، و انسان صاجر حا احن منقق تآححدی ناب در جراجر نعمت (700: 1367 ها شا

کاملها صاجر است نه ناامحد. صجر آندر جراجر نقمت ، صوجر ترحن نآق صجر )صجر جر طاعتها 
کوه جر معصحت، صجر جر مصحجت( و همراه حا حصحرت است، زحرا هنگواح مصوحجت موی دانود 

گآنووه حخآاهوود در ملووک خوووخش تصوورف حکحمانووه مووی کنوود، ملووک از آِن خداسووت و او هوور 
کند و معتقد اسوت حوه  رسد جرق و فرق نمیصفت صجر جراخش ملکه شده و از آننه حه او می

 (.7/672: 1386)جآادی آملی، ساداش درخافت خآاهد نمآد.  سآی خدا حازگشته و در نرد او
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 . حصیَت ىَ َُّال پنداَ شینانی7_1_2
حاهوت ارزشوومند دخگوور انسووان، خوواد خوودا و حصووحرت در مقاجوول وسآسووه و سنوودار شووحقان 

هفرماخد: ای می که خداوند در آخهاست، چنان هَ  الشخَ ْن یها فف  وف هَّ ذا َوسخَ َقْوا إف
َخَ ةَ  ا ذف

نخَ الخَ ْینانف إف
وَن  يَّ ُّْصف ْن وَّ ذا هَّ وا َيإف يَّ

َذکخَ کردنود چوآن حوا سنودار »(  201)اعراف/ ََ کوه پرهحرکواری پیشوه  کسانی 
کرده و در دح حه حصحرت آخند کنند )خدا را( خاد   «.شحقانی جرخورد 

ووحقان» کووه پیرامووآن قلووب آدمووی طووآاف مووی« طوواج  موون اهش  کنوود تووا آن شووحقانی اسووت 
کورده وسآسوۀ خورخنه کنود، خوا منروور آن وسآسوهای پیدا  کوه حوآل آد را وارد قلوب  ای اسوت 

کرده و وارد شآد. قلب می  (.8/498تا: )طجاطجاحی، جیچرخد تا راهی حه قلب حاز 
کوه  سناه جردن حه خدا خآد خک نآق توذکر و تآکول جور اوسوت، چوآن اساسوش جور احون اسوت 

کوو تآانوود احوون ه موویخوودای سووجحان پروردگووار آدمووی اسووت و خگانووه رکوون و سناهگوواهی اسووت 
کند.  جا(. )همان دشمن مهاجم را دفع 

 . حاَت وذووم انسان ىَ وقاحا نقهت2_2
خداونووود متعوووال در حخوووش دخگوووری از آخوووات حوووه موووذمت واکووونش انسوووان در مقاجووول      
که در ادامه حه آن میها پرداخ سختی  پردازخم:ته 
 . خأ  و نااویدی1_2_2
کوه خداونود در احون  چناناز جمله حاالت انسان در قجال مشکالت نا امحدی است       
وَن ﴿فرماخد: آخه می ْن َخْقَننَّ ذا هَّ ْن إف ةهف ْخدف

َ
َوْت أ دخَ ََ ها   حف

َجة  ْن َسیخف ُّْهَّ صف ََّ ْن  گواه و هر»(  36)روح/   ﴾َو إف
که انجاح داده گهاناند حه آنرن  و مصحجتی حه سجب اعماهی   «.شآند م حآس می ها رسد نا

گرفتواری کوم حخشوی از مصوحجت جر اساس متمآن احون آخوه دسوت کوه داموان هوا و  هواحی 
گناهووان خوآد اوسووت  انسوان را مووی مت أخودحهم»گحورد نتحجووه اعموال و  احوون تعجحوور  «.حموا قوود 

کمووک دسووت انجواح مووی نشوان کووه جیشوترحن اعمووال حووه  شووآد. هوور چنوود دهنوودۀ احوون اسووت 
گحورد، امووا اعموال انجواح شوده تآسوط دسووت دخگوور اعتوا صوورت مویگناهوانی حوا قلوب و خوا 

 جیشتر است.
های معاصی انسان و خ س ناشوی از آن اسوت  زحورا حعتوی از در احن آخه سخن از حازتاب
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شومرند و هنگوامی افراد حه عمل نحک خآد مغورور شوده و خوآد را مصوآن از عوذاب اههوی موی
کار حد خآد را می از رحموت خودا سراسور وجآدشوان را احاطوه  جیننود، خو سکه عکا اهعمل 

کنوود. نوورد خداونوود هووم آن عجووب و نوورور مووذمآح اسووت و هووم احوون خوو س و ناامحوودی از  مووی
 (.16/436: 1377)مکارح شحرازی، رحمت خداوند. 

َخَّ کهاَن خَ ﴿در آخۀ دخگری آمده است:  ه هَّ الشخَ ذا َوسخَ هههَو إف کوه »(  83)اسوراء/  ﴾اسا هوجَّ و هنگوامی 
 «.گرددرسد )ازهمه چحر( م حآس میکمترحن حدی حه او می

گآنوه افووراد را در هنگواح سووختی « حوونوس»هوا، قاجول تآجوه اخنکووه خداونود در احوون آخوه احوون 
کووورده، در حووواهی  هوووا را حوووه عنوووآان ( آن65کوووه در آخوووه دخگووور )عنکجوووآت/)نآمحووود( معرفوووی 

کی « مخلصوحن هوه اهودحن» نماخود و احوون دو از نهاخوت تآجووه حوه خداسوت، وصو  مویکوه حوا
گآنووه افوراد حووه حاهوت حوا هووم هوحم تتووادی ندارنود، حلکوه خکووی مقدموۀ دخگووری  اسوت. احون 

کلی م حآس شده، همحن حاهوت خو س  هنگاح روحه رو شدن حا مشکالت از زندگی خوخش حه 
که پردهسجب می کنوار جورود و حوه درگواه خودا روی شآد  آورنود، اموا احون تآجوه هوا از فقرتشوان 

ها افتخار است و نه دهحلی است جور جیدارخشوان  زحورا حوه محو  اخنکوه  ا قراری نه جرای آن
گردد حه همان حال ساجق   آورند. ها شده روی میکه طجحعت ثانآی آنمشکالت جرطرف 

لت نحر در 49آخه  که میسورۀ فص  مَّ َ﴿فرماخود: حاره ناامحدی از رحمت خداوند است 
َ
 َخْسهأ

َخَّ َيیَ  هَّ الشخَ ْن َوسخَ َف َو إف عاءف اْلَخْی ْ  ىَّ ْنسانَّ وف و   اإْلف وط   جَّ نَّ -انسان از خآاسوتن خحور خسوته نموی»   ﴾ََ

گحورد و  انسان رحمت خودا را نادخوده موی«. شآد و اگر شری حه او جرسد ناامحد و م حآس است
کار افتادن اسجاب ظاهری ناامحد می  شآد.حا از 

کبَان ح د ال 2_2_2  وصیُّت. 
َ  ﴿در احوون آخووه آمووده اسووت:  ههو ْنسههاَن َکبَّ  اإْلف

نخَ ْن َيههإف ةهف ْخههدف
َ
َوْت أ ههدخَ ََ ههها   حف

َجة  ْن َسههیخف ههُّْهَّ صف ََّ ْن    ﴾َو إف
که انجاح داده»(  48)شوری/  کفوران مویاند حه آنو اگر حالحی حه سجب اعماهی  -ها رسد حه 

کوار موی« أصواب»شاخد «. پردازند کوه اعموال خوآدجورای جواحی حوه  انسوان حاعوث عکوا  رود 
 شآد. اهعمل می

کووه مووی هف ﴿فرماخوود: و نحوور در آخووۀ دخگووری  ههْ  َحْ ههدف ههوا وف
ا َلَظلخَّ َخا ْصههَب ْوهَّ وَّ

َ
أ ََ خَههاا َيهه َسههْلنا  ف َْ

َ
ْ  أ َو َلههجف
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وَن  يَّ و اگر ما حادی حفرسوتحم )داد وسووزان( و جور اثور آن زراعوت و حواد را زرد و »(  51)روح/  ﴾َخْکبَّ
کفران   «.گحرندپیش میپژمرده ججحنند، راه 

کوه  که در آخات قجل از آخوه موورد ححوث، سوخن از حادهوای پرجرکتوی در محوان جوآده  از آنجا 
کنوود و حوار اشواره موی زا هسوتند، در احون آخووه حوه حادهوای زخوانهوای رحموتقوراوالن حواران پویش

کوم ظرفحوت را جیوان موی کوه واکنش افراد  وعح  و  هوا قجول از آمودن حواران مو حآس و آن»دارد 
وَن ﴿« عد از نیول آن حسحار شادندح هيَّ هْن َخْسَتُّْشف ذا هَّ هف إف ُّهاىف هْ  عف ههف َوهْ  َخشهاءَّ وف صهاَب حف

َ
ذا أ ْن  * َيإف َو إف

هیَ   سف ُّْلف ههف َلهَّ ُّْلف ََ هْ   ْن وف َل َعَلهْیهف
َنهيخَ ْن خَّ

َ
ُّْهاف أ

ََ   ْ وا وف (، و اگور روزی حواد مسومآمی 49_ 48)روح/ ﴾کانَّ
گردد، فرخادشان حلند می گرفتار مشکالتی  کفور مویجوزد و زندگی آنان مآقتا  -شوآد و زحوان حوه 

 گشاخند.
حوار( در آخوه موورد ححوث اشواره حوه احون  )حواد زخوان« رخو »قاجول تآجوه اخنکوه مفورد آمودن وااه 

که انلب حادها مفحدند و حاد سمآح جنجه استثنا گواه در خوک مواه خوا خوک است  که  حی دارد 
که وزشسال، خک حار می گواهی در خوک مرتجوه نحور،  های زخوانوزد، خا اشاره حه احن است  حوار 
 گذارند.اثر سآء خآد را می

کووه آنووان آن همووه نعمووتاحوون مقلووب نشووان مووی هووای جوویرگ و پووی در پووی خوودا را دهوود 
خوک روز، مصوحجتی فورا جرسود، چنوان شآند، اما اگور جورای خوک حوار و جینند و خآشحال می می

کفور مویداد و فرخاد می گووحی از آن دسوت جوردار نحسوتند، هماننود کنند و حوه سوآی  کوه  رونود 
که خوک عمور سواهم هسوتند خودا را شوکر نموی کوه در آتوش توب کسانی  کننود، اموا خوک شوب 

کفور و ناسورا موی می گآنوه  دانشوی احونگوخنود، و احون نشوانۀ  وع  اخموان و جویسوزند، فراوان 
 (.16/466: 1377)مکارح شحرازی، افراد است. 

 گَىانی ال اخهان .  وی3_2_2
کوردن حوه اخموان اسوت.  حاهت دخگر انسوان در مقاجول رنو ، روی گردانوی از حوق و سشوت 

ْتَنهة  اْنَقَلههَب َعلههی﴿فرماخوود: خداونود در احوون آخووه مووی صههاَحْتهَّ يف
َ
ْن أ ههه  َو إف اگوور »(  11)حوو /   ﴾َوْجهف

کفر روی میها جرسد دگرگآن مینآان امتحان حه آنمصحجتی حه ع  «  آورندشآند و حه 
کلوی حوه اخموان « انقلب علی وجهه»تعجحر  کوه او حوه  در احن آخه، شاخد اشاره حوه احون حاشود 
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گوحی همحشه از اخمان جیگانوه کند حتی صورت خآد را حه عقب نحر جرنمی سشت می گرداند، 
 جآده است. 

گآنوه افو خآاهنود و معحوار و راد، دحون را تنهوا جورای منوافع موادی خوآد مویدر حقحقوت احون 
کوه در هور جامعوه و در هور عصور و محک حقانحت آن را روی آوردن دنحا می گروه  دانند، احن 

کو هووا  حووت آنپرسووتی دارنوود، اهجتوه  م نحسووت اخمووانی آهوآده حووه شوورک و حوتزموانی تعدادشووان 
کوه هاهمسر و فرزند و مال آن تور از توار چنوحن اخموان و اعتقوادی سسوتست و حدحهی اسوت 

ههی َّ عنکجوآت اسووت و احون همووان خسوران و زخووان آشووکار اسوت  ُّف انَّ اْلهَّ ََ ْسهه
هَو اْلخَّ َْ هَّ هه . َذلف

 (.14/35: 1377)مکارح شحرازی، 
هَّ َو وها ﴿فرماخد: حاز خداوند شرح حال آنان را ادامه داده، می َخَّ ه ونف ا ف وها َ َخضَّ هْ  ىَّ وا وف َخْدعَّ

هَ َخنْ  کسی را می»(  12)ح /  ﴾َب َّ که نه زخانی میاو جر خدا  تآانود حوه او جرسواند و نوه خآاند 
گروه اشاره می شرک احن آخه نحر حه عقحدۀ«. سآدی  کند.آهآد احن 

گرحران از زخان است، چرا حه سراد  اگر حه راستی، احن انسان خآاهان منافع مادی و 
که نه امحدی حه نفعشان هاحی میحت هست و نه ترسی از زخانشان، مآجآداتی رود 
گآنه اثر در سرنآشت انسان جی گمراهی حسحار عمحقی است  خاصحت و فاقد هر  ها  احن 

یدَّ  َو الضخَ لَّ اْلَُّ ف َْ هَّ ها از صرا  مستقحم زخاد و امحد حازگشتشان فاصلۀ آن . آریَذلف
کسی را می کم است  زحرا او  که زخانش از نفعش حسحار  وا لََهْ  ﴿تر است: نردخکخآاند  َخْدعَّ

هف  ْ  َنْب ف بَّ وف ََ َْ هَّ أَ َخَّ که در آخۀ دخگری آمده است خآد  ها چنان(. احن حت13)ح / ﴾َض
َن اند: آتشگحره جهنم ونف ا ف َحَصبَّ َجَهنخَ ْ  ىَّ وَن وف دَّ َُّّ ْ ََ ْن َو وا  کَّ نخَ (. عجب 98)انجحاء/  إف

ها چه حد مآهی و خاوری و چه حد مآنا و و احن حتکند  اخنکه چرا انسان آن را انتخاب می
ََّ معاشری هستند:  ی ْجَ  اْلَ شف ْجَ  اْلَهْوَلی َوَلُّف  .َلُّف

گآنه سآد و زخان حت 12قاجل تآجه اخنکه در آخه  کورده، اموا در آخوۀ سوره ح  هر  ها را  نفوی 
نود  زحورا زخوانی دانود و احون دو حوا هوم هوحم تتوادی ندارتر میحعد زخانش را از سآدش نردخک
که آنکه نفی شده زخان حه دشمنان آن ها قادر نحستند  رری حوه مخاهفوان جرننود، ها است، 

که دامان عاحدان آن که اثجات شده خک زخان قهری است   گحرد.ها را میاما زخانی 
گروهوی از حوتحنا که هر خوک از احون دو آخوه حوه  هوا جر نرر فخر رازی احن احتمال نحر هست 
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هوای هوا و انسوانجوان، و آخوه دوح طوانآتهای سنگی و چوجی جویاشد، آخه اول حتاشاره ح
کوامال  جویگآنه. حنا حت گروه اول نه سآدی دارنود و نوه زخوانی، حلکوه  انود، وهوی خاصوحتجر احن 

گمراهی زخان دارند و خحری در آن که خحر گروه دوح  خعنی سردمداران  ها نحست، و حه فرم 
هجووجا اهموآهی و هجووجا »انشوان حووه مراتوب جیشوتر اسووت. وی جملوه انودکی داشوته حاشووند زخ

گرفته است. « اهعشحر گآاه جر احن معنا   (14، ص12: ح1406)فخررازی، را 

گناه َوخش4_2_2 لن و   . اعتَاف نابهنگام حهَ 
ولَّ خَ خفرماخد: در احن آخه خداوند می َْ َلَیقَّ ف حخ ْ  َعذابف َ   وف

ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ ا َو َلجف نخَ ا کَّ نخَ ْخَلنا إف ا َو
یَ   هف کم»(  46)انجحاء/ َالف کنود فرخادشوان حلنود ترحن عذاب پروردگارت، آناگر  ها را هموا 

 «.شآد ای وای ما همگی ستمگر جآدخممی
کوه در حاهووت نعموت و آرامووش هرگور خودا را حنوودگی نکردنود، اگوور احون جوی خجووران مغورور 

کآچک و ناچحری  پروردگار دامانشوان را حگحورد، چنوان وحشوت زده از عذاب « نفح »گآشه 
که فرخاد زده و حه ظلم و ستم خوخش اقرار می می  نماخند.شآند 

شناسی و صرفی، حه نواچحر جوآدن  از نگاه زحان« نفح » و « ما»حنا جر نرر زمخشری تعاجیر
 (.3/207: 1389)زمخشری، عذاب اشاره دارند. 

کوردالن، ساهحان دراز سخنان  هوا  شونآند و در آنو منقق وحوی را موی پیامجرآری احن 
که تازخانۀ عذاب، هر چنود خفحو  و مختصور، جور سشوت کمترحن اثر نمی گذارد مگر آن زمان 

کرده و فرخاد ها نآاخته شآد آن گم  ا ظواهمحن»  دست و سای خآد را  کن  ا  دهنود. آخوا  سور موی« ؤن 
داری از خوآاب نفلووت، ا ووقراری احون جیوو هوای عووذاب جیودار شووآندهحور تازخانووهحاخود تنهووا ز

که سآدی حه حال آن که اگر طآفان عذاب فروها ناست  نشحند و آراموش خاحنود، حواز دارد  چرا 
 (.13/419: 1377)مکارح شحرازی، هم همان راه و همان جرنامه است. 

وس  شینان5_2_2  . َساوت َلب و كَاستگی اعهالَ 
ْن َو َيَلهْو َ فرماخود: خداوند در احن آخه می هَّ بَّ هو لَّ ََّ َسهْت  ََ هْ   وا َو لکف عَّ َخَ َضه ََ هنا  سَّ

ْ
ْن َحأ ْذ جهاَءهَّ إف

وَن  وا َخْ َهلَّ ْینانَّ وا کانَّ نَّ الشخَ َ  َلهَّ عوذاب موا را دخدنود تتورق  سا چرا وقتی»(  43)انعاح/ َزةخَ
 «.هاخشان سخت شد و شحقان عمل زشتشان را جراخشان زخنت دادنکردند، و هکن دل
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ووات حووه سووآی پروردگووار خووآد رجووآق هووا در مآاقوو احون انسووان ع جرخووورد حووا نامالخمووات و حلح 
هاخشان تحوت تو ثحر قورار نگرفتوه، همننوان سورگرح نکرده، و در جراجرش تذهل ننمآدند، و دل

کووه آنووان را از خوواد خوودای سووجحان حوواز مووی داشووت. اعمووال شووحقانی خووآد شوودند، اعموواهی 
که اصوالح عتماد نمآده، خحال میها حه اسجاب ظاهری اآن (7/129توا: )طجاطجاحی، جی کردند 

کوه از مشواهده منواظر رقوت  امورشان حه آن اسجاب حستگی دارد، و چنان سوخت دل شودند 
کننده مت ثر نمی  «.                                                       و هکن قست قلوجهم»شدند: حار، و از شنحدن سخنان ناراحت 

َ   نسُّت ح6_2_2  ه پيوَىگاَ. سوء
ََ َع فرماخود: خداونود در احون آخوه موی ذا َوها اْحهَت هَّ َيَقهَد ها إف وخَ

َ
ه َو أ ف بخ  َ 

هولَّ ههَّ َيَیقَّ ََ ْل هههاَن ف  َلْیههف  ف
َ
 أ

کووورد، »(   16)فجوور/ کووم  گوواه او را حووه فقوور و تهحدسووتی آزموواخش نمووآد و روزی او را  و امووا هوور 
 «.گوخد پروردگار من مرا تآهحن نمآد می

کوه انسان می که فقر و تنگنای زندگی اهانتی از طرف پروردگار است، در صوورتی  سندارد 
 ﴿دارد: خداوند در ادامه دهحل تنگنای زندگی او را جیان می

هیَن  َک خَ هوَن اْلَیتف وَّ َف ْک ََّ هرگور »   ﴾َحهْا َ 
گنواه حخول و طموع خوآار شووخد چوآن( هرگور ختوحم نوآازی نموی « کنحود چنحن نحست، حلکه )حوه 

ََ َو ﴿ ََ هوَن َعلهیَ  ی ف   اضخَّ ْسهکف و فقحور را جور سوور سوفره طعواح خوآد حوه محول و رنجووت »،  ﴾َی هامف اْلهف
ها﴿« نشوانحدنموی ْکه ا َلهخا

َ
اَأ أ هَه وَن التخَّ لَّ کَّ

ْ
هأ ََ ههوَن ﴿« خورخود و موال ارث را حووه تموامی موی»،  ﴾َو  ُّخَّ َف ََّ َو

ا ا َجهخا ُّخا  (20_17فجر/«. )حاشحدو سخت فرخفته و ماحل حه مال دنحا می»،  ﴾اْلهاَل حَّ
شووآد تنهووا علووت تنگنووای زنوودگی انسووان، حازتوواب کووه در احوون آخووات مالحرووه موویچنووان

کمحول نحور حوه احون نکتوه اشواره اعموال اوسوت، نوه جوی عوداهتی خداونود. در حخشوی از دعوای 
گناهان حاعث نازل شدن نقمت و همننحن تغحیر نعمت که  اهلهوم انفور »شآند: ها میشده 

وهوی اهوذنآب اهتوی تنورل اهو . (102:  1378)قمووی، « ر اهونعمنقم، اهلهوم انفوور هوی اهوذنآب اهتوی تغح 
کوه جور اثور آن  از هآاحاشد و پیروی نقمت همان مصحجت و سختی می گناهی اسوت  و هآس 

 گردد.حار می تانسان دچار زندگی مشق  
هوا، از انسوان در جراجور رنو  و سوختی در ساخان شاخسته است حه حعتی از انتروارات اههوی

 جر آخات قرآن اشاره شآد.حنا 
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 . خواست خداوند از انسان در مقابل نقمت و رنج3
ف َشْی ﴿: هاشدن ال گَيتا ی . وتنُّه1_ 3

اخ ْبواَب کَّ
َ
ْن أ نا َعَلْیهف َْ هف َيَت وا حف يَّ ف کخ

وا وا ذَّ ا َنسَّ ی  َيَلهخَ ٍء َحتخَ
وَن  سَّ ُّْلف ْن وَّ ذا هَّ  َيإف

ْن َحْغَتةا ْذناهَّ ََ
َ
وا أ ََّ و

َّ
ها أ وا حف حَّ َف ذا َي که اگر (44)انعاح/ ﴾إف کی از احن است  . آخه حا

گرفتاری گشوآده شوده و عوذاب او را حوه شخص از  ها متنجه نشآد، درهوای نعموت حوه روخوش 
گهانی درجرگرفته، از جین می  جرد.طور نا

َسْت ﴿: . َضَُ و َذلا حه ىَگاه َدا2_3 ََ   ْ وا َو لکف عَّ َخَ َض ََ نا  سَّ
ْ
ْن َحأ ْذ جاَءهَّ نَيَلْو َ إف هَّ بَّ و لَّ ََّ﴾ 

 .                                                                                      (43)انعاح/
وا َو : . صَُّ  وصابَه  وَاحنه ىَ وقاحا وشهک ت3_3 يَّ وا َو صهابف يَّ هوا اْصهُّف ةَ  كَونَّ هذف

َهها الخَ ةخَّ
َ
خها أ

 ََّ ْبلف ََّ ْن  کَّ
وا اَ  َلَ لخَ قَّ َخَ وا َو ا نَّ  .(200)آل عمران/ ﴾وَن َاحف

هوا و شوکحجاحی جور طاعوت خودا و پرهحور شکحجاحی جر دشوآاری« صجر»در احن آخه منرور از 
گناه )صجرفردی( است، و  ها حه صورت اجتمواعی اسوت ساخداری و تحمل رن « مصاجره»از 

کوی جور صوجر و ساخوداری دخگوران شوآد و ماخوه تقوخوت و حه اخنکه ساخداری و شکحجاحی جرخی مت  
گردد )صوجر اجتمواعی( و  کارهوا در « مراحقوه»ت ثحر جیشتر  ارتجوا  جرقورار نموآدن محوان نحروهوا و 

هوا جورای جامعوه تماح شجآن زندگی دخنی چه حوه هنگواح آسواخش موردح و چوه هنگواح سوختی
خآاهد توا در آسوآدگی و نشوا  از او شآد خداوند از انسان میکه مالحره می حاشد. چنانمی

کوه حوه او مویروی جرنگرداند  کفوران و ناسكاسوی نکنود. در رواختوی از و در رن  و مشوقتی  رسود 
خنجغووی هلموؤمن أن خکووآن فحوه ثموانی خصووال: وقوورا  عنوود »نحوور آموده اسوت:  امواح صواد 

اههراهوور، صووجورا  عنوود اهوووجالء، شووکورا  عنوود اهرخوواء، قانعوووا  حمووا رزقووه اهّلل، الخرلووم األعوووداء و 
، (2/47: 1401)کلحنووی، «. الختحامول هصصوودقاء، حدنووه منووه فووی تعووب و اهنوواس منووه فووی راحوو 

که دار» ای هشت خصلت حاشد: در جراجر حآادث حا وقار، حه هنگواح جرای مؤمن سراوار است 
کورده قوانع  گاه فراوانی نعمت شکرگرار، و حه آننه خداونود حوه وی روزی  گرفتاری شکحجا، حه 
حاشود، جور دشومنان سوتم روا نودارد، و حوار )مسوجآهحت( خوآد را جور دوش دوسوتان نحفکنود، تون 

که از آن می کاری   «.انداز او در آساخشکشد در رن ، وهی مردح وی از 
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 نتحجه 
کورخم، عکوا اهعمول انسوان در جراجور حوآادث روزگوار متفواوت اسوت   جر طجوق آخوات قورآن 

کوه انسوان، در پرتوآ ترجیوت رهجوران  گاهی جر اساس طجحعت. زمانی  گاهی جر اساس فقرت و 
کموال رسوحده حاشود در مسوحر فقورت حرکوت  اههی صفات و فتاحل اخالقی در وجآد او حوه 

گحواه خوآدرو و دور از ترجیوت دخنوی قورار گراخانه عمل می فقرت کرده، کوه مثول  کند، اما زمانی 
 نماخد. می گراخانه رفتار طجحعت گحرد، صفات و رذاحل اخالقی در وجآد او پرورش خافته،

از طرف دخگر تفاوت دنحا و آخورت، مرجوآ  حوه مقآهوه ثجوات و تغحیور اسوت. در احون عواهم 
کهنهتازه کهنه و  هوای جاهوب و متنوآق را حوه گوردد. مورور زموان جنجوها فرسآده و ناجآد مویهها 

کهنگوی و فنوا نحسوت. مساجل عادی و روزمره تجدحل می کند. وهی در آخرت، عآامل تغحیور و 
کوورده اخجوواد هووا و عووذابحووه همووحن دهحوول نعمووت هووای آنجووا تووازگی خووآد را پیآسووته حفووظ 

کاموول آن در کننوود. هووذت و نووم در احوون دنحووا نسووجمصووآنحت نمووی ی اسووت و نووآق حقحقووی و 
گاه از تازگی نمی که هحم  کوه نواراحتیافتد و در اوح قرار دارد. هموانآخرت است  هوا و طوور 

هوا و نعموت نحور ناساخودار جوآده و از مانود  خآشویعذاب در احن دنحا ناچحر جوآده و ساخودار نموی
مگوحن شووآد و نوه از فراوانووی هووا نهووا و فقودانرونوود. سوا نجاخوود انسوان نووه از نواراحتیجوین موی
 ها سرخآش و مغرور  زحرا هر دو حاهت صحنۀ آزماخش اههی است. نعمت
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ABSTRACTS 
 

 

Imam al-Mahdi (A.S.), the Twelfth Caliph of the Prophet 

(S.A.W.) in the Sunnī Traditions 
 
‘Abd al-Karīm ‘Abd Allahi 
Dr. Muhammad Mahdi Rukni Yazdi 
 

This writing is based on traditions that are all mentioned in the 
Sunnī’s Ṣaḥīḥs and Musnads (anthologies of traditions) under the 
verse 12 of Sūrat al-Mā’ida and elaborates on the fact that after the 
Holy Prophet (S.A.W.), there will come twelve chieftains and 
guardians, just like the Chieftains of Banī Isrā’īl, the last of whom 
is Imam al-Mahdī (Aj.). 

What draws more attention in this research is that some of 
their scholars have tried to compare twelve of the caliphs with the 
Abbasid caliphs but of no avail. Deliberation and truth-seeking 
prove the truth of the Shī‘a belief in this respect.  

Keywords: Imam al-Mahdī (A.S.), Sunnī traditions, Successors 
to the Prophet (S.A.W.), the twelfth caliph. 

 
 

The Stylistic Study of the Words Denoting Sin in the Qur’ān 
 
Sayyid Mahdi Masbouq 
Rasul Fathi Muzaffari 
 

Examining the procedures of applying the words of the Qur’ān 
can give us a better understanding of these words and the way 
they are applied in the Qur’ān. Many words in the Qur’ān contain 
the concept of sin and in this article we try to examine some of 
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these words from two qualitative and quantitative perspectives. 
Hereby, we will address such issues as the frequency of each word, 
the semantic relation of the words to one another, the words being 
juxtaposed with these words, the structure of the words, and the 
functional concept of each word and will explain the exclusive 
features of each word that are considered as among the style-
generating components.  

Keywords: sin in the Qur’ān, semantics of sin, misdeeds 
(sayyi’a), evil-doing (munkar), indecency, crime (junāḥ). 

 
 

The Spiritual Relation of the Most Beautiful Names of God 
in Fāṣilas of the Verses to their Contents 

 
Sayyid ‘Abd al-Rasul Husaynizadeh 
 

Fāṣila (rhyme of the Qur’ānic text) is the end of the verses. 
Some spiteful orientalists by relying on the most beautiful Names 
of God have raised the misconception claiming that the Holy 
Qur’ān comprises of a collection of scattered statements that are 
juxtaposed next to each other without any order and conformity. 
Deliberation and contemplation on the components of Divine 
words, including the most beautiful Names of God in fāṣilas of 
verses, proves their strong and amazing relation to the content of 
the verses. Of course, in many instances this relation is clear but 
in some verses unveiling this relation requires some deliberation 
and contemplation. Even careful deliberation on the content and 
context of similar and homogeneous verses that have different 
fāṣilas would reveal delicacies and accurate points that would 
enhance the beauty, wonder, and inimitability of the Qur’ān. 
Furthermore, the order and arrangement of these names in fāṣilas 
and the precedence of some over others are coupled with 
rhetorical points, beauty, and delicacies, which in themselves are 
regarded as part of the expressive inimitability of the Qur’ān.   

Keywords: conformity of the Qur’ān, fāṣilas of the verses, 
rhymed prose, Names of Allah, inimitability of the Qur’ān.   
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Study of the Unity of Divine Lordship in Ṣaḥīfat al-Sajjādiyya 
 
Mahdi Safa’i Asl 
 

The Unity of Divine Lordship is among the most significant 
ideological discourses in many religions, especially Islam, the 
commitment or non-commitment to which is an important index 
in distinction of some sects such as the Mu‘tazilites from other 
Muslim sects. In one respect, the study of the principles and roots 
of this discourse in the Infallible Imams’ (A.S.) narrations is of 
high importance and most of the theological principles of 
Imāmiya are based on this very narration heritage of the Imams 
(A.S.). 

The sublime mystical, theological, and philosophical doctrines 
(ma‘ḥrif) of Ṣaḥīfat al-Sajjādiyya have since early times till now 
guided the Muslim thinkers, and in particular, the Shī‘a scholars. 
For instance, the manifestations of the Unity of Divine Lordship 
such as unity in sovereignty, legislation, sustenance, guardianship 
(wilāya), forgiveness, intercession, and guidance are frequently 
seen in supplications and whispered prayers of Imam al-Sajjād 
(A.S.). The Imam (A.S.) has elucidated the profound rational 
doctrines in the Umayyad’s suffocating atmosphere for the human 
beings yearning for doctrinal knowledge.    

Keywords: unity in sovereignty, unity of Divine Lordship, Zayn 
al-‘Ābidīn (A.S.), Ṣaḥīfat al-Sajjādiyya, manifestations of unity of 
Divine Lordship. 

 
 

The Concept of the Word Nafḥa according to the Verse 46 of 

Sūrat al-Anbiyā 
 
Muhammad Sharifi 
Akram Husaynzadeh 
 

Terminology is among the first and most effective steps in the 
interpretation of the Qur’ān. With an exploration into the lexicons 
and traditional collections, books, different applications can be 



1015 زمستان 103شمارۀ   5  

taken into consideration for the word nafḥa. The semantic essence 
of this word is a mild blow of wind, which is synonymous with 
the word nafkh; however, what is mentioned in interpretations 
and lexicons as a substitute for this word is the word lafḥ, which 
has a significant status in the semantic circle of the word nafḥa, to 
the extent that some have considered these two words to be one 
and the same. What this article is aiming at with a descriptive-
analytical method is to figure out better explanations of this word 
in the existing lexicons, interpretations, and traditional collections, 
according to which three important conclusions are worth-
mentioning: 1. The word nafḥa only represents smallness and 
scantiness. 2. This word is also used about heat and, thus, it is 
synonymous to the word lafḥ. 3. Its use is figurative concerning 
torment.      

Keywords: nafḥa, lafḥ, nafkh, verse 46 of Sūrat al-Anbiyā.  
 
 

A Comparative Research on the Synonyms of the Qur’ānic 

Stories (Example: the Story of Banī Isrā’īl) 
 
Mahdi Muhammadnezhad 
 

The subject of this article is the repetition of the Qur’ānic 
stories concerning the Children of Isrā’īl and the synonym words 
that sometimes vary among the stories. Of the subjects studied in 
this article is the reason for the variation of the quotes observed in 
the Holy Qur’ān. 

In this article a particular synonym existing in the Qur’ān is 
examined and some proofs have been pointed out for the idea that 
the particular Qur’ānic culture has caused the emergence of 
certain synonyms. 

As a book of wisdom, the Holy Qur’ān has a sacred realm free 
from any frivolity and vanity and has a purpose for providing any 
letter and word. It never happens that it would replace or transfer 
a word in relating a story without a purpose; thus, this research 
seeks to unveil some of these purposes.         



   1015زمستان  103شمارۀ   6

Keywords: synonyms of the Qur’ān, stories of the Qur’ān, story 
of Banī Isrā’īl, repetition of the stories. 

     
                        

The Qur’ānic Human Being in the Thoughts and Movement 

of Imam Khomeini (ra) 

 
Ahmad Qara’i Sultanabadi 
 

As a metaphysician and social reformist and due to his intimacy 
with and appealing to the teachings of Islam and the Qur’ān and 
his own specific mystical attitude, Imam Khomeini brought up the 
idea of returning to the pure Islam, Islamic upbringing, and 
Qur’ānic man. Concentration on the structure and content of that 
idea constitute the basis of the present discourse. Hereby, it is 
attempted that, with the discourse-analysis procedure and by 
attitude explanation, the Imam’s thought about human identity is 
dealt with to clarify some of his humanistic principles. The 
findings suggest that the Imam considered a high status for 
human beings. In his opinion, the only way for the actualization 
of humankind’s inner talents is through following reason and the 
teachings of the Prophets and the chosen friends of Allah, which 
would pave the way for their return to their original position in 
the Paradise. With this Qur’ānic and spiritual thought, the Imam 
was able both to call humankind to move toward their perfection 
and to train a generation, whose main demands were the 
formation of an Islamic rule and uprising against the royal regime.  

Keywords: the Qur’ānic man, the Qur’ān, Imam Khomeini, 
Islamic revolution, pure Islam, Islamic rule.  
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Man’s Reactions toward the Retributions in the Qur’ān   
 
Zaynab Rusta’i 
Zahra Ansari  
 

The Qur’ān has, with an inclusive perspective, referred to man’s 
negative features besides considering his positive ones. Study of 
man’s positive and negative reactions toward the retributions in 
the Qur’ān and their analysis can be directive toward man’s 
happiness. 

Sincere call to God, heedfulness of the origin and return 
(mabda’ and ma‘ād), and forgetting all other than God are among 
man’s positive behavior toward incidents; while, disappointment 
and hopelessness, mistrust in God, and turning away from faith 
are considered among the blameworthy reactions. The research 
method in this article is fundamental and based on content 
analysis. 

Keywords: man’s negative reaction, humankind’s inner nature, 
man’s positive reaction, retribution and suffering. 

 


	داخل جلد اول
	مشکوه 130- 95.3.9

