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اءه شعرآياتى از سور
 فى ذلك الية و ما كانّان )٦٦(قنا االخرين اغرّثم )٦٥(سى و من معه اجمعينو انجينا مو

)٦٨(حيمك لهو العزيز الرّ ربّو ان )٦٧(منينهم مؤاكثر

)١٠٥(سلينح المرم نوبت قوّكذ

 فى ذلك اليةّان )١٢٠(قنا بعد الباقين اغرّثم )١١٩(نفانجيناه و من معه فى الفلك المشحو
)١٢٣(سلينبت عاد المرّكذ )١٢٢(حيمك لهو العزيز الرّ ربّو ان )١٢١(منينهم مؤو ما كان اكثر

ك لهو العزيزّ ربّو ان )١٣٩(منينهم مؤ فى ذلك الية و ما كان اكثرّه فاهلكناهم انبوّفكذ
)١٤١(سليند المربت ثموّكذ )١٤٠(حيمالر

ك ذلك لهوّ ربّو ان )١٥٨(منينهم مـؤ فى ذلك الية و ما كان اكثرّفاخذهم العـذاب ان
)١٦٠(سلينط المرم لوبت قوّكذ)١٥٩(حيمالعزيز الر

هـم فى ذلـك اليـة و مـا كـان اكـثـرّان )١٧٣(المـنـذريـن فـسـاء مـطـرًانا علـيـهـم مـطـرو امـطـر
)١٧٥(حيمك لهو العزيز الرّ ربّو ان )١٧٤(منينمؤ

ه كان عذابّة انّم الظله فاخذهم عذاب يوبوّ…فكذ )١٧٦(سلينب اصحاب االيكه المرّكذ
)١٩١(حيمك لهو العزيز الرّ ربّو ان )١٩٠(منينهم مؤ فى ذلك الية و ما كان اكثرّان )١٨٩(م عظيميو
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)٦٥(سانيديمده به ساحل سالمت رن آورا از دريا بيرواهانش رسى و كليه همرآنجا مو

اىگى برنيان آيت بزرعو همانا اين هالك فر)٦٦(ديمق كـرا به دريا غرم ديگر همه رآنگاه قو
 و همانا خداى تو خـداى)٦٧(ندد ليكن اكثر خلق ايمان نـمـى<آوردم بوعظه مـرت و موعبر

).٦٨(بسيار مقتدر و مهربانست

ا با همه آنانكه در آن كشتى نجات در آمدنـدديم و او را اجابت كـرح رما هم دعاى نو
 همانا)١٢٠(ديمق كرا به دريا غركش همه رم سر و باقى آن قو)١١٩(سانديمبساحل سالمت ر

دم ايمانتى است و ليكن باز هم اكثر مرح آيت عبرم نوان قومنان و هالك كافردر نجات مؤ
الن خداسوم عاد نيز ر قو)١٢٢( و همانا خداى تو بسيار مقتدر و مهربانست)١٢١(ندنمى آور

).١٢٣(دندا تكذيب كرر

دانيديم و بيشتر آنها ايمان به خداا هالك گردند ما هم آنان را تكذيب كرل خدا رسور
).١٤٠( و همانا خداى تو بسيار مقتدر و مهربانست)١٣٩(دندنياور

).١٢٣(دندا تكذيب كرالن خدا رسود نيز رم ثموقو

اناى ديگرت برم آيت عبرفتار شدند.همانا در هالك اين قود گرعوآنگاه به عذاب مو
 و همانا خداى تـو بـسـيـار مـقـتـدر و)١٥٨(دنـددم باز ايمان بـه خـدا نـيـاورد و اكثـر مـربـو

).١٥٩(مهربانست

).١٦٠(دندا تكذيب كران خدا رط نيز پيغمبرم لوقو

انسـت هـالكان بسيار سخـتـى بـر سـر بـدكـاران عذاب كـه بـارا به سنـگـبـارو آنهـا ر
دم باز ايمان بهد و اكثر مران بواى ديگرگى برت بزرم آيت عبر در اين هالك قو)١٧٣(ساختيم

).١٧٥( و همانا خداى تو بسيار مقتدر و مهربانست)١٧٤(دندخدا نياور

).١٧٦(دندا تكذيب كرد رالن خوسوم شعيب) هم رباز اصحاب ايكه(قو

ّتدم از شدى كه مردند و به عذاب سخت روز سايه بان(يعنى روزا تكذيب كرباز او ر
ديم كهفتار كرند) گرما هالك مى شولى باز هم از شدت گرند وما به سايه بانى پناه مى برگر

اىگى بـرم شعيب نيز آيـت بـزر و در اين هالك قـو)١٨٩(دعذاب آن روز بسيار سخـت بـو
 و همانا خداى تو بسيار مقتدر و)١٩٠(دنددم باز هم ايمان نياورد و ليكن اكثر مران بوديگر

).١٩١(مهربانست

***
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اقعيت هاك وه است و درفت ويژالت آن يك منبع معرتاريخ بشر و مطالعه عميق تحو
هى است. حقيقت پژوcهد و اين ناب ترين شيور مى شوّهم با عميق انديشى ميس

فقيت هـا،امل موى عوا به پى<گيـرجه انسان<هـا راى كشe حقيقت،تـوآن كريم بـرقر
انى كه ازشت و پايان كار عصيانگـرنـوت و ذلت ملت<هاى پيشين و سـرشكست<ها، عـز

انين و محاسبات منظم و دقيقسى قواه برردند جلب مى نمايد، تا از رى حقايق عبور كررو
ا از رويدادهاىستـى رانند تفسير دراقع بينانه، بتواويه ديد وادث از زتاريخى و تحليل حو

د ازد خوند و به سوس هايى بياموزگار درادث  روزائه دهند و بدين سان از حون ارناگوگو
ند.ه گيرآن بهر
آن كريم با تأكيد بسيار و بهدگار است كه قرصاف پرور» يكى از زيباترين اوعزيزه«اژو

د آند كاربرارندى در بيشترين مواالى خداوا بيان مى<كند.اين صفـت وت پياپى آن رصور
اهى اين دو نيز گوياىفته است كه همر» بكار رحكيمان«ى با عنوه ديگراژآن، كنار ودر قر

اىت دارت و عظمـت و قـدرى كه در عين عـزدگارحكمت كالم آفريدگـار اسـت، پـرور
فايى از حكمت متعالى است.ژر

ى باه ديگراژ» در كنار وعزيزند يعنى«اء اين صفت با عظمت خـداو شعرcهاما در سور
ار شده اسـت.ه تكراژاقع در آيات متعددى ايـن دو وفته است. در و» بكار رحيـمران«عنو

اچم طغيان رابر انبياء پـرد كه در بردازامى مى پـرگذشت نكبت بار اقـوآياتى كه به بيان سـر
فتن اين دوار گره بر كنار هم قراين عالواه هدايت انسان ها شدند. بنابر رّاشتند و سدافربر

ح زيرآنى است كه به شـرار آن نيز حاكى از لطافت ها و نكته ها و حقايـق قـرصفت، تكر
دد:بيان مى گر

سته است يـادع پيـوقوتباط با انبيـاى خـدا بـوخدادهايى كـه در اراء از ره شعـردر سور
د و پس از بيـانن آغاز مى شوعو و فر(ع)سىت موه از داستان حضـردد.در اين سورمى<گر

،(ع)ط، لو(ع)، صالح(ع)د، هو(ع)ح، نو(ع)اهيمت ابرقايع ساير انبياى الهى يعنى حضـرو
سالتى آنها در ابالغ راينده و قاطعيت انحصارق و زّآن كريم به تالش خال. قر(ع)شعيب

سيعا در ابعادى وى رتعاليمشان كه در سايه آن اصيل ترين و عميق ترين جهش<هاى معنو
ك و تباهى ودان خدا بر ضد شر آن مرcهه مى كند و نيز با ذكر مبارزدر جهان پى نهادند اشار

ا نسبت به ناماليمات و سختى<هـايـى كـه ر(ص)امى اسـالمگار، پيامبر گـران روزستمكـار
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ت قلـبت قـوا به آن حضـرت شـيـوى مى دهد و با ايـن عـبـارمتحمـل شـده اسـت دلـدار
».حيمل على العزيز الرّكو تومى<بخشد:«

فته اند،سخن از انتـقـامار گرحيم» كنار هم قـر «عزيـز و رcهاژدر تمامى آياتى كـه دو و
ى ها وفاى كژشان در باتالق كفر و فـسـاد و ژر عمرcكشى است كه همـهالهى از كفار سـر

اه اين رcنتابيدند و در ادامها برشن باز هم پيام حق ر داليل روcفتند و با مشاهدهخطاها فرو ر
د و همچنان تا آخر در ظلمت بى حسـابگى الحاد و معاصى دائمى بر دلشان مـهـر زتير

باقى ماندند.
ل قهر الهىآن كريم بعد از نزوا قرد اين است كه:چرح مى<شوالى كه در اينجا مطرسؤ

ده شدند، ذاتى به عذاب سپرم الحاد و طغيانگـركشانى كه به جران و سرو كيفر تبهكـار
حيم» مى ستايد؟.ا به صفت«عزيز ردگار راقدس پرور

ند و بهان شده بايستى حقيقت نهفته در اين دو صـفـت خـداوجه به مطالب عنـوبا تو
دن اين دو صفت در كنار هماه بود و نيز بدانيم همراء آشكار شوه شعرار آن در سوره تكرويژ

خت؟.سى از آن آمود و بايد چه دراى انسان ها دارچه پيامى بر
ت طلبى است.اطى و قدراهى افردخوافى انسان خومى<دانيم يكى از تمايالت انحر

اطى ازفتار تصوير افـرند كه گرانى يافت مى<شـواوادى به فرى افر بشرcدر ميان جامعـه
ف سببموز و منحرند.اين ميل مراق داراط و اغرخويشتنند،و تمايل عميقى به قطب افر

د ود بر افكار و انديشه<هاى انسان مى<شـوس آلواسته<هاى هواهى و تسلط خوايش گمرافز
اد،ضعيe و كمخى افرصيت در برند،البته اين خصوقم مى زاى او را برى ربدبختى بسيار

مند است.خى نيرونگ و در برر
ندگىكت آنها در زم اصلى حراال اهرش<هاى و دنيا انسان<هايى كه ارزcصهچه در عرگر

اقعى باز مى شنـاسـنـد وات و استعدادهـاى وّا از تمنـياه كننـده رس هاى گمـراست، هـو
دمى<خيزنشان برافى و احساسات نامطلوبى كه از دروا از كشش<هاى انحرد رشند خومى<كو

ىده<هاى بشـره توا در ميان انبوت آنها رادى كميابند و به ندره افـرند.البته اين گرواد سازآز
م جهاد سخت و جدى اعتدال يعنى سالمت نفس مستلزّسيدن به حدا ران يافت،زيرمى<تو

با نفس است.
اى سلطه جويى برcحيهسايى اخالقى و روند كسانى كه به علت نارا از آن سو بسيارّام
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ابر هرنند و در برد دست به هر عصيان و تخريبى مى زت هر چند محدودست يابى به قدر
د،به سختى عكس العمل نشانى آنها بر امور شـواهد مانع از تسلط انحصارنيرويى بخو

نشانند، اين طبيـعـتاب نشدنى است فروا كه سيـرد رت طلبى خومى<دهند تا عطش قـدر
ى شان در ذهنتر برّاى اقناع حسسلطه جويان است كه هميشه يك الگو و قالب كاملى بر

اساس همان قالب ساختگى و بـدلـى درا برشند احساساتـشـان رند و مى<كود مى سـازخو
ند.آور

ىستى هميشه با تحمل ناپذيـرت پرى و قدرازشنى مى بينيم كه بلند پرواين هم به رو
أس يك يا چند كـشـورت در رگى تنها با صاحبـان قـدراه است. اين ويـژق العاده همـرفو

چك نيز از كوcعهاحد و مجمـوستا و يك ود بلكه حاكمان يك شهر يـا رود نمى شومحدو
عهمانى زير مجمـوابر نافرده<هاى پايين هم در براين قاعده مستثنى نيستند و همين حكام ر

د بسيار ناشكيبا و حساسند.خو
ت هر چه قدرًد.غالبـاد دارجوحمى وديكى بين اقتدار و بـى ر نزcابطـهى ديگر راز سو

مندحيه زورچكترين انتقاد در رود.كوسيع تر مى<شوحمى در انسان و بى رcهبيشتر باشد داير
د،د مى گيرار حالت خصمانه و انتقام جويانه به خوانه<وفان به پا مى<كند،و ديواه طودخوخو

د به شدت عكس العمل نشان مى<دهد و حتىكشى و مخالفت نسبت به خوابر سرو در بر
حمى است.ت و بيراه با شقاود نيز همرابسته به خواد ومانى افراكنش او به نافرو

هاىنجيـردند و زى انسان<ها گشـوا به رو تفكر منتهى به حقـيـقـت رcهانبياى خدا شيـو
دند،دم باز كـرا از دست و پاى مـراث ديرينه رجانه به مـيـرف و تمسك لجـوعادات و عـر

غ تابناكشان بر افق حيات بشريت تـجـلـىان ها فرو دورcسالت آنان كه در همـهنخستيـن ر
ىستگارد و اينكه رديت غير خدا بوك و عبو صور شرcحيد و نفى همـهت به تود، دعونمو

حيد وت<هاى الهى با اعالم تو دعوcل  تاريخ همهايش به يكتايى او است و در طوتنها در گر
اا ودگار آغاز مى<شده است، فهم اين حقيقت انسـان رى پرورهيت و ربوبيت انحصارالو

دىجوا بازيابد و حلقـه ود رفقيت خوكت در چنين مسير تعالى بخـش مـود تا با حرمى<دار
سيله هماهنگى با ماهيت هستى كمال بخشد.ا به وخويش ر

شانسالت بر سهمگين ترين بااليايـى كـه بـر سـراه انجام ايـن رستادگان خـدا در رفر
ى انسان ها بها كه آفريدگار به خاطر بهروزدند تا نقشى را پيشه كرى ردبارمى<باريد صبر و بر
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د ايفا كنند.عهده شان نهاده بو
حى در فضايى كه بنيان معنويتدگى<هاى رودم از منجالب آلواى نجات مرسپس بر

استيـنـشط از جايگـاه را به سـقـود و آدمى راييـده بـوى گرو اخالق به سستـى و نـاپـايـدار
ندگـى زcصهشد دهند كه در عرا رگاهى انسانى رد آهنگ خومى<كشاند، مأمور شدند تا فـر

ها وچشمه خيـرش است، بدين منظور كه انسان بـه سـرض خطر لغـزه در معراردنيا همـو
ى نمايد.ند اعمال گذشته تصفيه و پاكسازا از رواه يابد، و خويشتن رسعادت<ها ر

ى<ها هيچ پاداشى حتى يك تشكر لفظى همفتاراع بدرابر انوى ديگر انبياء در براز سو
».اينجاست كه به ابعاد شخصيت العالمينّبه رّ على اللّى االان اجردم انتظار نداشتند«از مر

د.ان پى برممتاز و ماهيت اخالقى آنها به خوبى مى تو
اطى و اصالح انديشه هااهى افردخوستى و خوت پران نفى قدراز ديگر اهداف پيامبر

اكنده شانهاى پرانند نيرواد بتود،تا افراد شدن از دام آنها بوكت مستمر در جهت آزاى حربر
 تاريخcصها در عرند،زيرا بسازشت هدف<دار خويش رنوند و سرد بگيرت خوا در قبضه قدرر

داراه بر بشريـت ودخوت طلبان خو قدرcى از ناحيـهان ناپذيرت<هاى جبرضايعات و خسـار
د.آمده بو

داه و متمردخواء گوياى اين نكته است كه امت هاى مغرور و خو شعرcهمتن آيات سور
ى و لجاجت مستمر بر باطلمى<تافتند،در اثر انعطاف ناپذيرى برستگارى از را روكه آشكار

گار محو شده انـد،ند گشته و از صفحـه روزات و عقوبت خـداول مجـازخويش مشمـو
داشته وت و گستاخى سر به مخالفت بـرستادگان خدا با كمال شقاوابر فرامى كه در براقو

ه هاى شيطانىا با شيوسالت آسمانى رفتند و پيام را ناديده گرى<هاى ايشان رها و دلسوزاندرز
دند.د كرر

ى<هايشانندگى<شان سياه<تر و بر حجم تبـهـكـار زcندهبه همين سبب روز به روز پـرو
گشتنه اى كه نه اميدى به بازد بستند به گوى خوا به روها رده گشت تا آنجا كه همه درافزو

ان عمل و نجـات ازحشان از پليدى<ها و جـبـراستن رواى پيـرقتى برآنها باقى مانـد و نـه و
انبهايى كه در اختيار داشتـنـد بـهصت ها و امكانات گـرا فرات و عقوبت حـق، زيـرمجاز

هد از انبوفتار شدند، تله<اى كه انباشته شده بود ساخته گر خوcآسانى از دست دادند و در تله
ها.ات<ها و كيفرمجاز

 قرآنى�حتليلى از دو واژه
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دمان به ميان مى<آورام نافردناك اقوط دردى و سقوآن در ذيل هر آيه كه سخن از نابوقر
د اما بالفاصلهمى دارام برم آن اقوشت شونوده از سردگار پرت و اقتدار پروربا بيان صفت عز

د كهد كه با نظر سطحى به آيه احساس مى<شوار مى گيره عزيز قراژحيم نيز در كنار و رcهاژو
د و متناسب با چنين آياتى صفت منتقـمانه او ندارند تناسبى با عذاب مقتـدرحمت خداور

ند است.دن و قهر و غضب يا قهاريت خداوبو
ان الهىه پيامبرى كنيم به سيـرشن شدن حقيقت نهفته در آيه ابتدا بايـد مـروراى روبر

سى داشتند تا دريابيمفت دسترگاهى و معرترين منبع آشاريعنى كسانى كه به غنى ترين و سر
تقاء مى يابد.نه ارى آنها چگوكه مقام معنو

ابرمت در برديد مقاوفعت جايگاه انبياء مى گردن آن سبب رهايى كه پيمويكى از مسير
گزيدگانى كه درد،بـرا مى آزرحشان رد كه به سختـى روم بواهى و كفر و لجاجت قـوگمر

دند، در پيشگاهمت مى كرامل خنثى كننده بيشتر مقاوى ها و عوارانع و دشورويارويى با مو
دار مى شدند.خورى برلت بيشترالهى از مقام و منز

ان به نظر آوريد كه نهصد و پنجاه سالترين افق تاريخ پيامبرا در دور ر(ع)حت نوحضر
ششى پى گير و بسى سختد كه تالش و كوف تبليغ دين نموا صرد رار ساله خواز عمر هز

د،نج مى برد باخته خويش به سختى رم خرك و سفاهت قوه از شرارد. او هموالنى بوو طو
اقعى وا به سوى آنها رد با تبليغات معنود سعى مى كرانگيخته شولى بى آنكه خشمش برو

بينى بكشاند.
اهلى در رالنى جز امداد ربانى تكيه گاهى نداشـت وگ در اين مدت طوآن پيامبر بزر

قeا در ابعاد مختلe متوش رارم استوكت و تكاپو و عزانست حرشاد خلق هيچ عاملى نتوار
نه مالحظاتـىليت و ابالغ پيامش هيچ گوا در هم بشكند،او در مسئـود و پايداريش رساز

سالتىد،رادانديشى و مصالح خوم از عمل و آزدم محروخالف تمايالت مرنشان نداد و بر
ه كه در ميانلى در تمام اين دورد وده ابالغ كردند صريح و بى پرمانش داده بوا كه به آن فرر

ده<هاى جاهل و ملتد نشنيد بلكه آن تـوم خوآنان حضور فعال داشت پاسخ مثبتى از قـو
دند.ا مى پيموده به تعصب رمت آلوتباه گشته همچنان مسير انكار و الحاد و خصو

حىاه با ناماليمات شديد رواز مدت همرا در درپيامبر خدا آن همه تالش خالصانه ر
نشاناف دروهاى فساد و انحرم بكاهد، و تاردانه  و عناد قود نابخرخورفت تا شايد از برپى گر
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مانى حق گستاخ تـرمان مى<گذشت در نافرا چنين نشد، بلكه هر چـه زّا از هم بگسلد امر
انجام در بخش پايانىفتند تا سرنى فرو مى رار ضاللت و زبومى شدند و بيشتر در لجن ز

د.م گشوايط نااميدى كامل از هدايت آنها زبان به نفرين قوعمر و در شر
ابرى در بردبارى و بركتشان در همين مسير جريان داشـت(پـايـدارساير انبياء نيز حـر

امين حق تا نااميدى كامل).م از فرد قوّتمر
ى كهم تبهكار و كافـراحل سه گانه زير انبياء نسبـت بـه قـوع پس از طى مردر مجمـو

دند و از پيشگاه الهى عذاب آنهاد نفرين مى كرالنگاه شياطين شده بودشان جوجواسر وسر
استار مى شدند:ا خور

نجم، آن هم صبـر و رهاى قواركشى و آزابر كفر و سرى بسيار در بـردبار.صبر و بر١
د.قابل تحمل بواد عادى غيراى افرسهمگينى كه بر

c. يأس و نااميدى كامل از هدايت امت پس از تالش هاى مستمر و بسته شدن همه٢
صت ها.ند تا آخرين لحظه ها و فرمانى خداوم نافرهاى اميد و تداودر

اىى آنها برار و پافشـاركين و اصـرد مشرى خوانه عذاب از سـوّاست مصـرخو. در٣
دگار.ل قهر پرورنزو

دند، حتىند طلب انتقام عذاب مى كرد كه انبياء از خداواحل بوى شدن اين مربا سپر
د نشانق العاده اى از خوانيم كه او صبر و تحمل خارنس(ع) مى خوت يودر داستان حضر

ى هاى جاهالنه وضع گيرابر مود در بـرى هاى خوشادها و فداكارنداد و هنگامى كه از ار
فت عناند نتيجه اى نگـرستى هاى آنان كه مشكالت مهمى هـم بـوتعصب ها و سنت پـر

دم لب بهسيد و پس از نااميدى كامل از هدايت مردباريش به پايان را از كe داد و برصبر ر
ى پيش از پايان يافتـنس ودرند نيز به لحاظ ناشكيـبـايـى و يـأس زود. خداونفرين گشـو

د و به او فهماند كـه درد و به سختى تنبيه نموندانى كرا در شكم نهنگى زمأموريتش، او ر
دار گيرفان ناكاميها، شكست ها و حتى شكنجه ها قرض طوسالتش اگر در معراه انجام رر

مايدآن مى<فرى كند چنانكه قرد پاسدارضع خوار بماند و از مواستاى مأموريتش استوبايد در ر
ده اند:نه بوساير انبياء الهى اين گو

 و اسماعيل و ادريس)٢١/٨٥(انبياء، من الصابرينّو اسماعيل و ادريس و ذاالكفل كل
دند.دبار بود برسالت خوالكفل در انجام رو ذو

 قرآنى�حتليلى از دو واژه
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دناكىاس درنى و هردگار دچار زبوم او با مشاهدة آثار قهر و غضب پروره قوو باالخر
د آمدند و نسبت به گذشته تاريك خويش احسـاسد كه به خوشدند و در لحظات آخر بو

استارا خوت و قطع عذاب رّى و ندامت از پيشگاه احديمساراز شردند و با ابرپليدى و گناه كر
گذشت.اتشان درفت و از مجازا پذيرند نيز توبه توبه كنندگان رشدند.خداو

د،مان و متمرابر خلق نافرنه در برند چگومى يابيم كه خداواز اين رويداد به خوبى در
ى انسانها باز گذاشته است.ه به روارا هموحمت خويش رانه باب رصبور

لى اين به معناى نفىده است ودگار عام و گسترحمت و لطe پرورست است كه ردر
نها اين گوند رحمت و عنايت بى پايـان خـداوان رمطلق عقوبت و كيفر نيست، نـمـى تـو

ان، ستمديديه و ستمكار يكسان است،د كه در پيشگاه مقدسش نيكان و بدكارجيه كرتو
دنكشان و گرcگار است و بر همـهتمنـدان روزه بر تمامى قـدرد متعالى كه چيـرجواگر آن و

ه عناصر خطاكارا كيفر ندهد و پوزمانى رد و نافرد، هر متمرسلطه جويان تسلط كامل دار
ف نظر كند، حكمت وات تمامى فاسدان صرت نمالد، و از مجازّا به خاك مذلو جبار ر

مندان ستمگر جايگـاهاى زورند براهد داشت، آيا بايد خداومى نخـوعدل و حساب مفهو
تاى فاسدان بدسيـرخ برايى كند؟ آيا عـذاب دوزامن آماده كند و از آنها با مهربانى پـذيـر

ه<اىّه<اى خير و يا ذره اين عدل مطلق است كه در قلمرو آن ذرعين عدالت نيست؟و باالخر
د.شر به هدر نمى رو

مانه هاى بارز اقتدار و مهربانى حق تعالى نسبت به بشر ناسپاس و نافريكى از جلو
تستاخيز است، حتى حضر تا بر پايى ر(ص)سالت پيامبر اسالمى پس از رقطع عذاب دنيو

انجام كمر بهنج<ها ساختند و سراع رفتار انود گرح خدا بوا كه روگ رمسيح(ع) آن پيامبر بزر
اى ايند و جزا به عذاب دنيا مبتال نكرمايان گستاخ رند نافرد خداوجوقتلش بستند با اين و

ل به عذاب قيامت ساخت.كوا موامين حق رهمه ستم ها و سرپيچى از فر
ت درم آن حضرفند قـوخين معترح پيامبر عظيم الشأن اسالم نيز كه موردر عصر طلو

ن بهناگوحمانه و به بهانه<هاى گـودند و بى رحمه للعالمين» جفاى بسيار كـرحق پيامبـر«ر
ا كه در منجالبتش همه جا كسانى راى عقيم ساختن دعوساحت مقدس او تاختند و بر

اىاندند و بـرت جاى داشتند بـر او شـوردند و در صe اهل  شـقـاوق بوجهل و عنـاد غـر
ه<هايى كه دشمناندند، شيو  شيطانى استفاده كرcهخشانش از هر شيو درcلكه<دار ساختن سابقه
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اكمى مترند، با اين حال او صبرگ بكار مى<گيراى تكذيب و تضعيe شخصيت هاى بزربر
ى مبتال نساخت.ا به عذاب دنيوان جفاكار رند هم تبهكاره داشت و خداوو انبو

اهيمى در اعماق گذشته هاى دور، در خوح شده و مرورع مسائل مطرسى مجموبا برر
هايى در شهـرًالدگار مبتال شدند معمود در عصر انبياء كه به عذاب پرورجوام مويافت اقو

ان به امران پيامبـرد و پس از آنكه پيـرود بونت داشتند كه جمعيت آنها بسيـار مـحـدوسكو
دان ادعا كرن بمانند شايد بتـودند تا از قهر الهى مـصـوك مى كرا ترايشان صحنه عـذاب ر

ل تاريخ انبياى گذشته كهها، در طودين و مفسدين در شهرع كفار و متمرباقيمانده مجمو
دگارفتار كيفر پروراتى كه گرقام و نفرل انجاميده است، از نظر اعداد و اران سال به طوارهز

سيع در يكى از جنگ هاى منطقه<اى و نه جنگى<هاى ونريزشدند،از تلفات انسانها و خو
ش و يا بهچ و ضد ارزستان و امور پوت پرمين به خاطر استيالى قدره در زجهانى  كه امروز

دهد كمتر بوگ مى برا به كام مره ره گرواه مى افتد و گـروت ديگر به خاطر هيچ!! به رعبار
است.

ىده<اى هستيم كه در سطح جهـان از سـوى ها و تلفات گستـرگيرما امروز شاهـد در
د كه هر يك از آن سند گويايى است بر جناياتت<ها تحميل مى<شوّاه بر ملدخومندان خوزور
ست.ت پراهان قدردخوخو

گذشته آنهم در يك منطقهكشان درات سراين در حالى است كه عذاب الهى و مجاز
انى كه با هيچ ادله و منطقى تسليـمى و محو تبهكارش<هاى بشـراى حفظ ارزچك، بركو
دكش،خودان سره معذب ساختن متـمـرد و به عالول شده بـودگار نشدند،نـازامر پروراو

كشاناه سر رcى و ادامها از پيروى ران كه بسياراى ديگرده برى بوت آموزنده و عبردارعامل باز
ه بخت باز مى<داشته است.تير

اندمداراهـى سـردخوه اصلـى آن خـوتى كه در تمام جنگ<هـايـى كـه انـگـيـزدر صـور
د، هيچ پيامـدع آن دخالت ندارقوستى در وت پرجنگ<افروز است و هيچ عاملى جز قـدر

شد كندى و پاكى رگز به ايجاد فضايى كه در آن تقوان از آن انتظار داشت و هرمثبتى نمى تو
ض منفى و فسادهاىاراهد شد،بلكه عود منجر نخـومغان آورا به ارگاهى و فضيلت رو آ

ا هم نبايد ناديدهع جنگ<ها و مصائب و مشكالت جانكاه پس از پايان آن رناشى از اين نو
فت.گر
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ا از پناهگاه حقيقـىد رى ديگر اگر كسانى كه به حقيقت پشت مى كننـد و خـواز سو
نگ شالقا مى<ديدند و بى<درد رفتار خواكنش رد و و نتيجه عملكرًند سريعام مى<سازمحرو

دينستاخيز نسبت به كفار و متمرد مى<آمد و اين امر تا برپايى رشان فروگ و فنا بر پيكرمر
ضعيتىد چه ومول نمى فركوا تنها به قيامت مـوات آنها ردگار مجازم مى يافت و پرورتداو

اى بشريت پيش مى آمد؟.بر
ها و جمعيتايش شهرن افزايط حاضر چون در شرناگوفتن مسائل گوحال با در نظر گر

دم جهان،آنساندن پيام پيامبر و اتمام حجت به مرلت رتباطات و سهوعت ارمين و سره زكر
ت ديگر در عصر بـتق در كفر و فسادند و به عـبـارى كه بيشتر ملت<هـا غـرهم در عصـر

ابران آنها در بـران و پيروى خصمانه مستـكـبـرضع گيراه است با مـون كه همـرستى مـدرپر
د اگر با ايـنب مى شوت به ساحت قدس الهى محسـوعى جسـاردگار عالمان كه نـوپرور

لاده نزوند ارع است خداوى متنوده و بى بند و بارت گسترارد كه مملو از شرجوفضاى مو
cصهدند در همين عرجب كيفر بوا كه به اقتضاى اعمالشان مستود و كسانى رموعذاب مى<فر
د مى<شدند و از صحنه هستىمين نابوه زدم كرساند،خيل عظيمى از مرات مى ردنيا به مجاز
ديدند.محو مى گر

 حاكمان متكبر جهـان كـهcت همهند كه قدراينك نظر كنيم به اقتدار بى پـايـان خـداو
ت عظيم و نامتناهى او كه نـه آمـار وابر قدرد و متغير است در بـرتشان نسبى و محـدوقدر

د،ا مشخص سازاند ابعاد آنره اى مى تواژد و نه هيچ ود دارجوتش واى تعيين قدرقامى برار
ءى و عظمتش تنها جزارعه عالم با همه استوى به حساب نمى آيد بلكه مجمو چيزًالاصو

 او است كهc حكيمانـهcاده ذاتى و مرز ناپذير خالـق و ارّگى و علـوانايى و بزرى از تـوناچيز
شناخت.ان بازء پديده<ها مى تو هستى و جزcا در آيينهت رتاب آشكار اين قدرباز

د:مو فر(ع)منانمؤامير
ى ازه و عظمت تو پى ببريم… با آنكه چيـزانيم به اعماق شكوندا ما نمى توخداو

ت تو در شگفتيم و با عظمت بسيار تونه از قدرده<ايم بدين گوك نكرآفرينش تو در
)١٥٩ c(نهج البالغه،خطبها ستايش مى كنيمر

اند مستقـالدى در نظام هستى نمى<تـوجـوا هم در نظر داشته باشيم كه هيـچ مـواين ر
تى باشد.مظهر قدر



±μ  ٥٤شمار�

مانى و در هيچ نقطه<اى از جهان ديروز و امروز ديده نشده است كهدر هيچ عصر و ز
 حاكميت شخصيت خويش، نه بهcصهط بر امور در عرّمامدار صاحب اقتدار و مسليك ز

اطe به لحاظ عوًفات طلبى بلكه صره سياسى و شهرخاطر مالحظات اجتماعى و انگيز
دم انسانى و اخالقى از خوكت هاى مداوستى كه در نهادش تبلور يافته حرقلبى و انسان دو

دشد و تا آنجا پيش برود چشم بپوعه خوكشى مخالفين زير مجمود و سرّبروز دهد و از تمر
د كند و مهر وخورد با مهربانى  برمان و گستاخ در حق خواد مخالe و نافركه نسبت به افر

اكنش مثبت هم از ناحيه آنها نداشتهنه ود و انتظار هيچ گوشان سازا نثارفت خويش رعطو
گىا با اين ويژى رمامدار مقتدر زcهد چهرار مختلe خواند در ادوگز نمى توباشد، تاريخ هر

ستادگان خدا بحث جداگانـه<اى حاكميت انبياء و فـرcبه جهانيان نشان دهد،البته مسئـلـه
مى<طلبد.
 قابل جمع نيست.cمند اساساد حاكمان زورجوه«اقتدار و مهربانى» در واژاين دو وبنابر

ا نسبتى تعالى ر» بارحيمعزيز رجه كنيم تا حقيقت تجلى« توًاينجاست كه بايد دقيقا
ك آشناد مبارجوشنى دريابيم، و هر چه بيشتر با«اقتدار و مهربانى» آن وبه انسان ها به رو

مايان و گستاخان به حريم كبريائيش،و تأكـيـددين و نافـرد متمرص در مورشويم بخصـو
نهنمـوا به اين حقيـقـت رتش در تمام آيات گذشته بر اين دو صفت خـويـش،مـا رحضـر

ص و منحصر به ذات اقدس ربوبيـت اسـت ود كه اقتدار و مهربانى تنها مخـصـومى<ساز
بس.

و همانا خداى تو بسيار مقـتـدر و)٢٦/٦٨اء،(شعـر؛حيمك لهو العزيـز الـرّ ربّو انى:آر
مهربان است.

 قرآنى�حتليلى از دو واژه


