
 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 عبسسوره مبارهک 

يت ديگران  توهج وژيه هب قرآن و زتكيه   و تكريم هدا
 

 ر در سوره با نزديك شدن به غرض آن  تدب

با توجه به مطالعه سوره و تفكر پيرامون فضاهاي مختلف آن، ابتدا الزم است ارتباط بين اين فضاها را بررسي كرد 

 و سپس نكات كلي سوره را به قصد نزديك شدن به غرض سوره در نظر گرفت.

 غرض فضاي اول

با هدايت و علم حقيقي، ميل آنها به تزكيه نيست! )مالك ارزيابي تزكيه،  چرا مالك اقبال جامعه به افراد در مواجهه

 ( سعي و خشيت است.

 غرض فضاي دوم

اي براي قرآني كه حقيقت عالم است و در مقامي پاك، با رفعت و با كرامت است و با سفيران پاك بسيار چرا عده

 ل نيستند!شود، شأني متناسب قائميخيرخواه نازل 

 سومغرض فضاي 

 كند تا از كفر كه قطع جريان زندگي است خارج شود!چرا انسان به مسير خلق تا نشر خود تفكر نمي

 غرض فضاي چهارم 

بايد انسان به طعام مادي و معنوي خود توجه نمايد و براي طعام انسان، در مراحل رشد و مراتب كمالش، تنوع 

 ل شود.ئقا

 غرض فضاي پنجم

 شود نگران باشد و از كفر و فجور دست بردارد.  اش نمايان ميحقيقي چهره بايد انسان از روزگاري كه

توان موارد زير را براي نزديك شدن به غرض هدايتي سوره در نظر گرفت و در با توجه به پنج فضاي سوره مي

 هاي زندگي قرار داد:برنامه

 سعي و خشيت عامل شكوفايي است، زندگي محلي براي تزكيه است و قرآن، كتاب اين تزكيه و طعامي براي .1

پيوند انسان به اين كتاب و طعام است. چه اينكه با تناول اين طعام، هر انساني متناسب با استعدادي كه دارد 



د، هايي باشنهايي كه در اين مقام سعي و خشيت دارند هر چند داراي ناتوانييابد. انسانبه رويشي دست مي

 د.نبايد مورد تحقير قرار گيرن

خورد چون باورهايي در پس آنها قرار دارد، اگر انسان و شود و رفتارهايي رقم ميها در هم كشيده ميچهره .2

در پس باورهاي ظاهرگرايانه در متن دين هم كه باشد  ،جامعه باورهاي خود را به ذكر، يعني قرآن متصل نكند

 اي ذليالنه و غبار گرفته خواهد داشت.چهره

ام خود بنگرد و ببيند كه اگر در آن طعام چيزي از جنس قرآن )ثقلين( نباشد، دچار كفر و انسان بايد به طع .3
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