
 

 
 دومجلسه 

 

 

 (2) اِنّا خَلَقنا االِنسان مِن نُطفَةٍ امشاجٍ نّبتلیه فَجَعَلناهُ سمیعاً بصیراً

 : ترجمه

 . . لذا او را شنوا و بینا قراردادیمیمیآزما، او را مینطفه مختلطی آفریدیم ما انسان را از

 

 

صریحاً اعالم در آیه قبل مطرح شد که انسان چیزی قابل ذکر نبوده است و در این آیه خداوند 

 . ای در هم آمیخته خلق کردیمکند که ما او را از نطفهمی

کند که طراح و ترکیب، تصویر. خداوند تصریح می طرح، :خلق مراحلی دارد که عبارت است از

  .کردیم خلق آمیختههمدر اینطفه از را او ما .مکننده و صورتگر انسان ما هستیترکیب

( از معجزات علمی نظفةٍ مشاجٍدو کلمه موصوف به صورت مفرد و صفت به صورت جمع این )

نگ چشم و بلندی اندام و قرآن است و به دنیای عظیم نطفه اشاره دارد که تمام سرمایه های انسان از ر

  .های فراگیری و ... در نطفه قرارداده شده استو جوارح گرفته تا تمام قدرت همه اعضا

اشاره به رسیدن انسان به مقام تکلیف و تعهّد و مسئولیت و امتحان و آزمایش دارد و « نبتلیه»جمله 

ته تکلیف و یکی از بزرگترین مواهب خداوندی است که به انسان کرامت فرموده و او را شایس

 گذرانیم و چون آزمایش وآزمایش می ةوید: ما او را از بوتمسئولیت قرارداده است. در این جمله میگ

ه ابزار شناخت یعنی گوش و آخر آیه اشاره ب ةدر جمل ،امتحان بدون آگاهی و شناخت ممکن نیست

 .«فجعلناهُ سمیعاً بصیراً»کند چشم می

 سوره مبارهک انسان



انسان در سمیع و به اینکه کمال  آیه اشاره دارد  ،الهی است یجه به اینکه سمیع و بصیر از اسمابا تو

 .آید و همان راه تعلیم و تربیت استدست میهبصیر شدن است که با سمع و بصر ب

یعنی آزمایشات الهی باعث  ،حلقه پیوند بین نطفه و سمیع و بصیر است« نبتلیه»نکته جالب اینکه 

سمیع و بصیر  مظهر اسم شود که انسان از نقص به کمال برسد و از نطفه پست به مقام خلیفه الهی کهمی

 .یابد ارتقا ،است

 
 

 (3اِنّا هَدَیناهُ السَّبیل امّا شاکراً وَ اِمّا کَفوراً )

 : ترجمه

ما انسان را به راه کمال هدایت کردیم و انسان در برابر هدایت الهی یا شکرگزار است و 
 . یا کفران کننده

 
 

عالوه بر ابزار شناخت یعنی شود چون تکلیف و آزمایش از خلقت بالفاصله هدایت مطرح می دبع

 . گوش و چشم و... نیاز به دو عامل دیگر یعنی هدایت و اختیار دارد

. دین به همان هدایت تشریعی یعنی دین است. دین دعوت بشریت به بلوغ است منظور از هدایت

 . : کمال تو در معنویت است. در مادیّت اگر به نهایت هم برسی باز کودکیانسان میگوید

ترین تعبیر است زیرا در مقابل نعمت بزرگ هدایت گویاترین و مناسب "کفوراً"و  "اًشاکر"به  تعبیر

جا آورده اند و آنها که مخالفت کنند کفران هشکر این نعمت را ب ،آنها که پذیرا و تسلیم شوند ،الهی

  .کرده اند

، هدایت، تکلیف :کندکشد و سه مسئله اساسی را مطرح میه مذکور خط بطالن بر مکتب جبر میآی

شود به انتخاب راه هدایت است انسان مکلّف می یعنی با نشان دادن راه که همان .آزادی و اختیار

یعنی با اراده و خواست کاری را انجام دادن.  .بپردازد و انتخاب راه نیاز به آزادی و اختیار دارد



جا هشود و شکر نعمت عظیم هدایت را ببنابراین انسان در برابر هدایت الهی مختار است که یا تسلیم 

  . آورد و یا از پذیرش سرباز زند و کفران نعمت کند

نه در خلقت یعنی انسان در  ،شودث جبر و اختیار در هدایت مطرح میه اینکه بحنکته قابل توج

  .اردبلکه در انجام اعمال است که اختیار انجام یا عدم انجام عمل را د ،آفرینش خودش اختیاری ندارد

در حالت اجبار انسان مسئول  .بنابراین مسئولیت زمانی مطرح می شود که انسان اختیار داشته باشد

  . در نگاه کردن و گوش دادن مسئول است ،یعنی انسان در دیدن و شنیدن مسئول نیست ،نیست

 

 

 (4اِنّا اَعتَدنا لِلکافِرین سالسالً وَ اَغالالً و سَعیراً )

 : ترجمه

 . کافران زنجیرها و غل ها و آتش سوزان آماده کردیمما برای 
 

 

 را روهی می پذیرند و شکر نعمت هدایتگ ،در ادامه آیه قبل که می فرماید : ما راه را نشان دادیم

قبل از اینکه به تفصیل از سرنوشت  آیه این در. کنندمی کفران و پذیرندنمی وگروهی آورندمی جا به

کنند و تخاب میاشاره کوتاه و پرمعنایی به سرانجام کسانی دارد که کفر را ان ،شاکران بحث کند

 . ایمو غل ها و آتش سوزان آماده کرده : ما برای کافران زنجیرهاگویدمی

د بر اینکه پیروی کیدی است بر قطعی بودن مجازات و اشاره دارأت« اَعتَدنا»به کاربردن فعل ماضی 

دامانشان را اند در آخرت تجسّم یافته و افران در این دنیا برپا کردهکه کهائی از شهوات و آتش

 . گیردمی

و پیش نکته قابل توجه اینکه آیات عذاب سراسر رحمت است چون عالج واقعه قبل از وقوع است 

 . گریز انسان بیشتر خواهد بود ،تر توصیف کننداز وقوع هرچه عذاب را شدید

 

 



 (5کاسٍ کان مزاجُها کافوراً )اِنَّ االبرار یَشربون مِن 

 :ترجمه

 . نیکوکاران از جامی می نوشند که با عطر خوش و آرام بخشی آمیخته است
 

 
 : ن نزولأش

اران به عیادتشان آمدند و به با جمعی از ی )ص(شدند، پیامبر  بیمار )ع(عباس میگوید: حسن و حسینابن

دی. علی و فاطمه کرشفای فرزندان خود مید نذری برای گفتند: ای ابوالحسن خوب بو )ع(علی

نذر کردند برای شفای آنها سه روز روزه بگیرند. چیزی  ،و فضّه که خادمه آنها بود "علیهما السالم"

سه من جو  )ع(نگذشت که هردو شفا یافتند در حالی که از نظر مواد غذایی دست خالی بودند؛ علی

و نان پخت هنگام افطار سائلی به در خانه آنها آمد و  یک سوم آن را آرد کرد )س(قرض نمود و فاطمه

سالم کرد و غذا خواست، آنها همگی فقیر را برخود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن 

ایثار کردند و غذای خود را به  ،شب جزآب ننوشیدند. روز دوم وقت افطار یتیمی بر در خانه آنها آمد

افطار کردند و روز سوم اسیری به هنگام غروب به در خانه آمد و غذا او دادند و باردیگر با آب 

. صبح روز بعد حضرت علی به او دادند و با آب افطار کردندهم همگی سهم خود را  خواست باز

 از کهدرحالی ،آوردند "آله و علیه اهلل صلی"پیامبر خدمت به را حسین و حسن "السالم علیه"

 دیدند عبادت محراب در را ایشان و آمدند )س(فاطمه خانه به آنها با حضرت لرزیدندمی گرسنگی

 .ناراحت شدند )ص(پیامبر بود؛ نشسته گودی به چشمهایش درحالیکه

با چنین خاندانی به تو تهنیت  : ای محمّد! خداوندمین هنگام جبرئیل نازل گشت و گفتدر ه

کانَ سعیُکُم »تا آیه « اِنَّ االَبرار»از آیه گفته شده که سوره هَل اَتی را بر او خواند ) گوید سپسمی

  .1در این ارتباط نازل شده« مَشکوراً
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  :تفسیر

تقسیم کرد  "کفران کننده"و  "شکرگزار"و گروه در آیات گذشته بعد از آن که انسانها را به د

و در ادامه  اشاره کوتاهی به مجازات اهل کفر نمود و در آیه مذکور به پاداش نیکوکاران اشاره نموده

ن نزول آیات در ارتباط أآیات باید توجه کرد که اگر چه ش . قبل از تفسیرکات جالبی را بیان میکندن

با اهل بیت علیهم السّالم است ولی مخاطبان قرآن کریم همه افراد در همه اعصار هستند و هدایت 

  . وحی هدایتی عام است

   .نوشند که با عطری خوش و آرام بخش آمیخته استاز جامی می « اَبرار»در این آیه می فرماید: 

همین جهت صحراهای وسیع را برّ در اصل به معنی وسعت و گستردگی است ، به « بَرّ»جمع « اَبرار»

گویند و از آنجا که افراد نیکوکار نتایج اعمالشان در سطح جامعه گسترده است این واژه بر آنها می

  .اطالق می شود

معانی متعددی دارد ، یکی از معانی آن بوی خوش است همچنین گیاهی است در لغت « کافور»

 . خوشبو

به هر حال آیه فوق نشان می دهد که این شراب بهشتی بسیار معطّر و خوشبو است که هم ذائقه از 

 . آن لذّت می برد و هم شامّه

ا آوردن فعل مضارع کید بر نوشیدن این شراب در بهشت ندارد و بأنکته بسیار جالب اینکه آیه ت

اشاره دارد بر اینکه نیکوکاران از این شراب می نوشند چنانچه شاهدیم که نیکوکاران در  "یَشرِبوُن "

 . دنیا هم آرامشی خاص دارند و از اضطراب و ناراحتی تا حدود زیادی به دورند

 


