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 87-88               71جلسه 

 مکاسب محرمه /  حقوق معنوي

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حقوق معنويادلۀ حرمت در عدم رعایت 

به دلیل ششم که حرمت اخالل به در اثبات حق معنوي در مورد تألیف و امثال آن ادله اي را ذکر کردیم و رسیدیم 

نظم و انتظام اجتماعی یا وجوب حفظ نظام اجتماعی بود در این بحث گفتیم که یک مقام بیان نکاتی در کلیت این 

کبري بود که گفتیم و شش هفت مطلب و نکته را به اختصار در باب این کبراي کلی عرض کردیم و در یک جهت 

  .با تردیدي عبور کردیم

 » نظام در اخالل«  فعلبال حرمت

آن جهت این بود که آیا عمل محرم همان اخالل  بالفعل یا اخالل فعلی است یا حتی حکم عقـل اخـالل شـأنی را    

هم شامل می شود و ثمره این بحث هم در این بود که مواردي وجود دارد که اقدام فرد به تنهایی موجـب اخـتالل   

می نمی شود ولی این شأنیت این را دارد که اگر قـرار باشـد کـه ایـن     نظام و به هم پاشیدگی نظم اجتماعی و عمو

یا جمع زیادي مرتکب شوند نظم اجتماعی به هم می ریزد. گفتم در این تردید اسـت گـر    دهندعمل را همه انجام 

ت چه بعید نیست بگوییم عقل به این حکم می کند که همان اخالل موردي هم به دلیل اینکه نظم اجتماعی مهم اس

و هرج و مرج زندگی بشر را مختل می کند اشکال دارد بعید نیست که بگوییم عقل چنین حکـم پـیش گیرانـه اي    

ولـو   کننـد رعایت است دارد. یعنی می گوید همه باید آن عادات و رویه ها و رسوم و آنچه که منشأ انتظام اجتماع 

 گوییم عقل چنین چیزي را حتی حکم می کند. اینکه در اثر ترك آنها بالفعل اختاللی پیدا نشود ممکن است ب

 عمومی ینظام اجتماعی حق

نکته اي که در این بخش در عداد نکته هاي قبلی باید بیفزاییم این است که در حقیقت این بحـث اخـالل نظـام و    

آن حرمت ایجاد اختالل در نظام یا حرمت هرج و مرج یا وجوب حفظ نظام اینها به یک حق عمومی بر می گردد. 

دلیل قبلی را وقتی می گوییم حرمت اضرار به غیر است اضرار به غیر آنجا ناظر به یک ایـراد یـک ضـرر مـالی بـه      

شخصی بود اما بحث نظام اجتماعی یک حق عمومی است و براي همه جامعـه اسـت و هـر کسـی در قبـال حـق       

ر مایـه وجـوب حفـظ نظـام یـا      یعنی روح و درون مایه و اساس و خمی کندعمومی مؤظف است که آن را رعایت 

حرمت اختالل در نظام همان حق عمومی اجتماع است یعنی اینکه باید نظم بر جامعه حاکم باشد تا هـر کسـی در   

این انتظام اجتمـاعی و   کندجایگاه خودش آسایش و آرامش داشته باشد و روي یک روال عادي و متعارف زندگی 

این حکم عقل بـه وجـوب حفـظ نظـام یـا       است. امی عمومی جامعه سامان یافته بودن امور اجتماعی یک حق الز
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حرمت ایجاد اختالل نظام در حقیقت به آن حق عمومی بر می گردد. گاهی هم در همان مورد یک حـق خـاص و   

مثل همان رعایت نظم در صفوف و چیزهایی از این قبیل که آنجا حق اشخاص است حق شخصی و خصوصی هم 

ماشینی که در نوبت قرار گرفته اند که بنزین بزنند یا افرادي که در صف ایستاده اند  دستگاهیعنی بیست  است. هم 

 براي اینکه نان بگیرند اینها هم حق دارند. 

 »وجوب حفظ نظام « مبناي 

قاعده حرمت اخالل به نظام کار به حق شخصی و خصوصی ندارد این همان حق عمومی اسـت کـه همـه جامعـه     

نسبت به این موضوع دارند یک حق عامی براي همه است. و این هم نکته اي است کـه بـه آن نکـات دیگـر بایـد      

م مبتنی بر یک حقی است که و آن اینکه این دو حکم یعنی وجوب حفظ نظام یا حرمت اختالل در نظا شودافزوده 

حق آن را می پذیرد و مبناي این حکم است و آن حق هم نسبت به وجود نظم و انتظـام در جامعـه حـق عمـومی     

براي اینکه باید آن را رعایت کرد یـا بـه شـکل وجـوب      کنداست. این حق عمومی منشأ این شده که عقل داوري 

 مطلب دیگري است که در بخش اول و کبریات گفته می شود. حفظ نظام یا حرمت اختالل در نظام، این هم یک 

بیان این مسأله همانطور که به اختصـار  است اما مقام دوم که صغراي این قضیه باشد تطبیق این قاعده کلی بر مورد 

ثـار  و اجمال به آن اشاره شد این است که اگر ما بگوییم افراد بدون إذن مؤلفین و مبتکرین و مخترعین حق دارند آ

 این موجب یک نوع اختالل در نظام اجتماعی است.  کنندآنها را تکثیر 

 »انتظام اجتماعی « نسبی بودن 

در نکات کبري و مقام اول این نکته را نگفتیم عالوه بر شش هفت نکته اي که در کبري گفتیم هشتمین نکته اي که 

ین نظام اجتماعی متبدل و متطور می توانـد باشـد و   باید ذکر کرد این است که این نظام اجتماعی که ما می گوییم ا

مقومات نظم اجتماعی یک چیز ثابتی نیست. اینکه می گوییم عقل می گوید نظم اجتماعی حق عمومی اسـت بایـد   

آن را حفظ کرد و آنچه که هرج و مرج ایجاد می کند باید از آن پرهیز کرد انتظام اجتماعی یک چیز ثـابتی نیسـت   

دات و رویه هـا و مقومـات و مکونـات یـک انتظـام      عازهاي ثابتی هم داشته باشد اما خیلی از ممکن است یک چی

اسب و درشکه وسیله حمـل و نقـل    مثالًاجتماعی متبدل و متغییر و مستحدث است ممکن است در یک زمانی که 

گی عـوض شـد و   بوده یک آداب و رسومی آنوقت وجود داشته که مبناي نظم یک شهر بوده بعد از آنکـه آن زنـد  

متطور شد و اسب و درشکه کارشان در حمل و نقل تمام شد دیگر نظام اجتماعی به چیزي مربـوط بـه آن قلمـرو    

نیست. تا اینکه بگوییم در آمد و رفت اسبها یا درشکه ها یا چیزهایی که مربوط به این قصه بوده بگوییم این جـزء  

ي حفظ نظم اجتماعی است. ممکن است کسی به عکس شـده  مبانی نظم اجتماعی است و جزء اسلوبها و شیوه ها

 باشد.
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 عناوین اولیه و ثانویهتفاوت 

ربما معناي عنوان ثانوي این است که حکم روي یک عنوانی آمده که این عنوان ذاتی چیزي نیست عنوانی است که 

لـی الزامـا از نظـر    . ممکن است یک عنوان ثانوي چندین قرن بر یک امـري منطبـق باشـد و   یعرض و أخري یرتفع

منطقی اینطور نیست که این با او مالزمه داشته باشد و ذاتی آن باشـد. عنـوان اولـی کالـذاتی اسـت عنـوان ثـانوي        

 این تفاوت عنوان اولی با عنوان ثانوي است. . ربما یعرض و یطرع و أخري یرتفعکالعرض است که 

 عنوان ثانویه»  اختالل نظامحرمت  «

ها و مکونات و مقومات نظم اجتماعی ممکـن اسـت در یـک زمـانی جـزء آداب و سـلوك       ویهآداب و رفتارها و ر

و نباید رعایت کرد. ایـن مصـادیق ثابـت نیسـت و     است اجتماعی بوده که باید رعایتش می کرد امروز عوض شده 

 لذاست که این قاعده اختالل نظام از قواعد عامه و عناوین ثانویه است. 

این نظم اجتماعی یا عوامل حفظ نظم اجتماعی این عنوانی است که عقل می گوید آنچه که عامل حفظ نظم جامعه 

به عنوان حق عمومی است آن را باید حفظ کرد  اال اینکه عامل نظم یک امر خالف شرعی باشد و یـا یـک عنـوان    

امل انظام اجتمـاعی و رویـه هـا و رفتارهـا و     مزاحم اعمی بیاید که دیروز گفتیم. و اال فی جهت نفسه وقتی که عو

این را عقل و شرع می گویند باید حفظ کرد. منتهی این است قواعد سلوك اجتماعی جزء عوامل حفظ و بقاء نفس 

عنوان یک عنوان کلی ثانوي است گاهی بر آن رفتارهایی که زمان درشکه سواري بوده صـدق مـی کنـد و االن آن    

ل نظم اجتماعی نیست امروز قوانین راهنمایی و رانندگی است که این قوانین راهنمـایی  رفتارها مصداق حفظ عوام

و رانندگی اگر قانون هم نبود باز از باب حفظ انتظام اجتماعی می گفتیم باید رعایت کنیم ولو حکم والیی هم نبود 

و به همین دلیل است  یرتفع ربما یعرض و یطرع و أخري. این عنوان ثانوي است که شوداز باب این باید رعایت 

زمانی هم این مصداق است. زمان واحد ممکـن   وکه آن مصداقها می تواند متبدل باشد یک زمانی آن مصداق بوده 

است در ایران باشد یا در افغانستان نباشد یا بعکس. آن چیزهایی که در یـک شـرائط زمـانی یـا مکـانی و اقلیمـی       

 .موجب حفظ انتظام اجتماعی است

 

 » مستقل یعقل حکم«  ؛ نظام حفظ بوجو

البته به هم ریختن نظم اجتماعی با یک مالکها و معیارهایی جایز است منتهـی در یـک چهـار چـوبی ، جـایی کـه       

حرامی مبناي یک نظم اجتماعی باشد یا مکروهی باشد هر کدام را باید با یک حساب و کتـابی تغییـر داد تغییـر آن    

ن عوامل نظم اجتماعی آن هم در فقه ما چهار چوب دارد ولی جایی که این عوامل هم روي قواعدي است تغییر داد

نظم همراه با حرام و حتی مکروهی نباشد چه مباح باشد چه مستحب باشد این عنوان ثانوي می گویـد حفـظ ایـن    
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عقـل  اگر عقل مستقل باشد اینطـور اسـت.    کلما حکم به العقل حکم به  الشرعواجب است. حکم عقلی مستقل 

 مستقل که حکم می کند می گویند شرع هم همراهی با آن دارد این روي آن مبناست. 

عزت مسلمین و اینها باز عناوین ثانویه دیگر است که حفظ انتظام اجتماعی ممکن اسـت در یـک جامعـه اسـالمی     

همـین را تأکیـد    عالوه بر کلیت آن به دلیل اینکه موجب عزت اسالمی می شود یک عنوان ثانویه دیگري است کـه 

 می کند. 

 حق التألیف

برگردیم به مقام دوم که صغراي قصه است. صغراي قصه با همین نکته اخیـر ارتبـاط دارد. در ازمنـه قـدیم چـون      

وسائل تکثیر و تولید انبوه محصوالت فکري که به صورت کتاب یا سند و امثال این در می آید نبوده اسـت و لـذا   

استنساخ می کرد و نظمی به هم می خورده است. ولـی در زمـان فعلـی ایـن تکثیـر       کسی می آمد کتاب دیگري را

بدون مجوز این نوعی اخالل در نظم اجتماعی است نظم جامعه امروز به این است که تکثیر و اینها را بدون إذن آن 

از اینکـه   کنیمی گیرد و آن اینکه اگر ذهنمان را خالن صغري ممکن است محل اشکال قرار شخص انجام ندهند. ای

و بگوییم حقـی نـدارد چطـور نظـم      کنیمآن صاحب اثر حقی نسبت به این اثر دارد و ذهنمان را از این حق خالی 

این است که است اجتماعی به هم می خورد خیلی به هم خوردن نظمی در این نیست مناقشه اي که در این صغري 

به هم نمی زند و ممکن است مقداري انگیزها را براي تولید کم  این تولید انبوه و تکثیر بدون اجازه مؤلف نظمی را

 ولی نظمی را به هم نمی زند.  کند

 بر نظم مدنی» حق التألیف « تأثیر رعایت 

که االن فرض کنید در کشور ما که خیلی هم این امر رعایت نمـی شـده بگـوییم     شوداین ممکن است جواب داده 

نظمی به هم می خورد چنین چیزي وجود ندارد این مناقشه اي است که اینجا وجود دارد منتهی این مناقشه را مـی  

نظـم بـه هـم مـی     شود با یک شکلی که به نحوي در بیان من هم بود باز این مناقشه را جواب داد به اینکه اینطـور  

انگیزهـا و   شـود بـوه  نبی توجهی به اینکه که چه کسی این را تولید کـرده و تولیـد ا   کندخورد که اگر استمرار پیدا 

ولی باز این در حدي نیست که اگـر ایـن نباشـد     شودممکن است اینطور گفته  کندرغبتها در این امور کاهش پیدا 

زها می شود. ولی همیشه که انگیزه مادي نیست چون فرض ایـن  گر چه موجب کاهش انگی شوداخالل نظام ایجاد 

آن از نظر شرعی قطعی است. که کسی که  دهداست که آن اثر را از نظر حکم تکلیفی نمی تواند به خودش نسبت 

 حتمـاً کتابهاي شهید مطهري یا هر کس دیگري را تولید انبوه می کند نمی تواند پشتش اسم خودش را بنویسد  مثالً

  .د اسم نویسنده اصلی یا مخترع اصلی را بنویسدبای
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 » حق التألیف « لزوم رعایت 

که نام افراد باید بیاید که آن باید هم بیاید بـراي   شود تآن باید رعای حتماًلذا با حفظ اینکه آن حکم وجود دارد و 

چون اگر بخواهد  کندرا درست  خود آن می تواند اخالل نظام و حکم تکلیفی الًحتمااینکه اگر نیاید دروغ است و ا

نام را نیاورد همه چیز به هم می ریزد.  لذا در حد حفظ حق معنوي به معناي خاص یعنی انتساب این اثـر بـه او و   

اینکه او نوشته است آن را اگر بگوییم رعایت نکنند هم کذب به عنوان اولی است و هم به عنوان اخالل نظـام هـم   

بگوییم از فردا صبح چاپ خانه ها و انتشاراتی ها می توانند هر کتابی را به نام هر کسی حرام است. براي اینکه اگر 

نظم جامعه به هم می ریزد و رغبتها کشته می شود از این جهت اسـت کـه مـا اگـر دقیـق شـویم        واقعاًمنتشر کنند 

انتمـاع  ناي خاص یعنی انتساب و انتساب آثار را به خالق آن آثار و پدید آورنده آن آثار به لحاظ معنوي قصه به مع

در ایـن   کندبه او ، اگر این رعایت نشود بدون رعایت آن هر کسی هر چیزي را به هر اسمی منتشر  این اثر 57/20

موقع نظام صنعت و اینها به هم می ریزد و موجب اختالل نظام می شود و لذا عالوه بر اینکه کذب اسـت اخـتالل   

یا داده نشود این نظمی را به هم نمی زند.  شودن اجازه مؤلف باشد و پولی به او داده اما اینکه بدو است. نظام هم 

آن مانعی ندارد چون انتباعش مجهول است و این نوع کتب هم محدود است ایجاد اختاللی نمی کند و کـذب هـم   

ثر از قرن دوم پیدا کذب است باید با همان شکل که این ا دهدنیست. اگر آن را نسبت به خودش یا به کس دیگري 

 شده و مؤلفه مجهول، به عنوان یک مجهول منتشر می کند. 

 نظر آقاي اعرافی

ما می گوییم اینجا اخالل نظام مصداق دارد ولی در حد همان نسبت دادن به غیر مؤلف، این موجب اخـتالل نظـام   

اخـتالل ایجـاد    واقعـاً نظام اجتماعی است. تألیف و تحقیق و تولید اینها می شود و رغبتها را تضعیف می کند و در 

شود. این هـم از  و اجازه بگیرد یا نگیرد موجب اختالل نظام نمی دهدمی کند. اما بدون اجازه او باشد یا پول به او 

ما این قاعده را به عنوان یک قاعده فقهی مهم قبول نداریم اما در مورد صدقش فقط در حیـث آن   این جهت است.

اثر به ذو االثر است و در آن حق معنوي به معناي خاص است که نسبت داشتن ایـن بـه صـاحب اثـر      5/23انتماع 

این به هم ریختگی نظام اجتماعی است. اگر  کندیا نسبت ندهد بدون اسم چاپ  دهداست. بیاید به دیگري نسبت 

 به او ضرر برساند و پولش را به نتواند به دست بیاورد آن عنوان بحث نیست. 

 ر معنويوامي کیت پذیرمل

فرض این است که او پولش را به دست آورده و بدون اجازه او و با اسم خودش چاپ می کنـد ایـن اخـتالل     حال

نظام به وجود می آورد؟ فرض این است که او حق مالکیتی ندارد و این امر معنوي ملکیت پذیر نیسـت. و اال اگـر   

می خواهیم فرض بگیریم در این مالکیتی نیست مثل قـوانین رفـت و   مالکیت بگیریم بحثهاي قبلی می شود. منتهی 
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آمد که یک حق عمومی است که اگر نباشد جامعه به هم می ریزد. فرض این است که اثر شخص بـراي او معلـوم   

. پولی که خرج کرده به دست آورده است. ولـی هزینـه اي کـه او کـرده و     کنداست و کاري نمی کند که ضرر هم 

کشیده از لحاظ مادي و اقتصادي نفعش را برده بعد از او کسی بدون اجازه او بخواهد در کشور دیگري زحمتی که 

 . نظم اجتماعی در این قلمرو به هم می ریزد؟ کندتولید 

یکی اینکه او ضرر نمی کند انتسابش  دو قید را در نظر بگیرید ماوراي آن ببینید نظم اجتماعی به هم می ریزد یا نه.

وظ است با حفظ این دو قید ما فکر نمی کنیم اینطور باشد. ما مالکیت را قبول کردیم مـا در دلیـل چهـارم    هم محف

می گفتیم مالیت و مالکیت در دلیل پنجم می گفتیم فرض می گیریم مـالیتی نیسـت ال ضـرر، در دلیـل ششـم مـی       

است که اخالل به نظام است. خواهیم بگوییم فرض می گیریم ضرر نیست مالیت هم نیست فقط همین حیث قصه 

فرض کنید مالیت قائل نیستیم ضرر هم نمی خورد نسبت هم به او محفوظ است با این قیود کمی تردید داریم ولی 

به این حد برسد این دلیل اخالل نظام در مقاالت و جاهاي مختلف هم نیامده است با اینکه دلیـل خـوبی    واقعاًاگر 

جلـد هشـت را ببینیـد صـفحه دویسـت و       27/29وسیط سنحري امروز همین  در تنبیهات بحث در حقوق است. 

هشتاد به بعد است اینجا بحثهاي حقوقی مفصلی آورده ما هم در تنبیهات می گوییم خیلی هـا گفتـه انـد کـه حـق      

تا بیست یا چهل یا پنجاه سال یا پس از مرگش محفوظ است و در حقوق امروز محدد  مثالًمالکیت نسبت به کتاب 

  است. شده و دیدگاههاي مختلفی هم 

 

 

 

 »الضُّحى« تفسیرسورة 

   :دهـیم توضـیحی  سوره شـریفه ضـحی   هستیم. در مورد صلواة اهللا و سالمه علیه  چون در آستانه تولد پیغمبر اکرم

نِ الرَّحمالرَّح مِ اللَّهى مِیبِسالضُّحاللَّ» 1«وى لِیوجا» 2«إِذَا سا قَلَى ممو کبر کعدرَةُ» 3«ولَلْآخنَ   رٌیخَ و مـ لَک

  .»6«فَآوى مایتی جِدكی أَلَم» 5«ربک فَتَرْضَى کیعطی ولَسوف» 4«الْأُولَى

سوره ضحی و سوره انشراح بنا بر آنچه که مشهور است یک سوره تلقی می شود و لذا اگـر در نمـاز هـم خوانـده     

یا اجماع است یا شهرت عظیمه اي است بر اینکه باید این دو را با هم خواند. کل این دو سوره هـم در   یباًتقر شود

 مورد شخصیت پیغمبر اکرم است. 

 »الضُّحى« سورة شأن نزول 

که در یک فطرتی و یک زمان و مدتی وحی بر پیغمبـر اکـرم   است در شأن نزول سوره ضحی هم اینطور ذکر شده 

نازل شد و در اثر انقطاع وحی حضرت به شدت اندوهگین شدند و متأثر شدند کـه چـه اتفـاقی افتـاده کـه مـدتی       
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جبرئیل نازل نشد و وحی نیامد که به مناسب این اندوه و تأثر رسول خدا این سوره نازل شـد و ایـن سـوره فـوق     

بخش به پیغمبر اکرم بود و روحش امید بخشی به همه کسانی اسـت کـه راه ایشـان را طـی مـی کننـد.       العاده امید 

شرائط تحسر و تأثر پیامبر خدا در اثر انقطاع وحـی اسـت   است شرائط نزول این سوره که به دنبالش سوره انشراح 

ه این سوره آمد و با یک بیان خیلی که حضرت فوق العاده ناراحت بودند و بعد از یک مدتی از این ناراحتی و اندو

 لطیف و ظریف آرامش را به پیغمبر اکرم برگرداند. 

 باالترین اندوه

این است که باالترین درد و اندوه شخصی که اعتقاد به این امـور دارد ایـن   است سوره مهم ترین درسی که در این 

این احساس انقطاع از امور معنوي و دور افتادن از ایـن امـور معنـوي و عرفـانی      کنداست که احساس انقطاع پیدا 

باالترین اندوه براي کسی است که اهل معنا باشد و باالترین امید هم در این است که این ارتباط و اتصال بـر قـرار   

  .این سوره نازل شد . این سوره ضحی و نزول این سوره بعد از یک انقطاع و تحسر عمیق رسول خدا بود کهشود

 » سجى «و »  الضُّحى« مفهوم 

اوایل روز که سایه خورشید پهن می شـود و  است همان آغاز روح  ضحی . إِذَا سجى لِیواللَّوالضُّحى  فرمایدمی 

 سـجی اصـل معنـاي    الًحتمـا . به معناي آرامش یا پوشش دادن است و ایإِذَا سج لِیواللَّ .نورش گسترش می یابد

آرامش و اینهاست منتهی وقتـی کـه    سجیآرامش و ثبات است سجیه هم که می گویند یعنی اخالق پایدار، معناي 

ربـط ایـن دو   همه جا را در بر می گیرد به آن سجی مـی گوینـد.    کامالًشب یک مقداري می گذرد و سیاهی شب 

رتی طول کشیده و این مثل شب تاریـک  قسم با موضوع آیه همان است که در حقیقت آن انقطاعی بوده که یک فط

براي رسول خدا بوده است. و بعد آن درخشش و طلوع مجدد خورشید وحی بوده که براي حضرت امیـد آفریـده   

تناسب این دو قسم اینطور باشد. به هر حال خداوند به روز سوگند می خورد در آغاز درخشـش آن   الًحتمااست. ا

 .إِذَا سجى لِیواللَّوالضُّحى  رفته است.و شب هنگامی که همه جا را در بر گ

 به زمان در قرآن قسم

این دو قسم که مرحوم عالمه هم این نکته را دارند که این دو قسم که قسمهاي به زمان در قرآن خیلـی زیـاد مـی    

مان است و باشد و شاید در مجموع بیش از سایر انواع قسمهاي قرآنی باشد به زمان تأکید دارد علتش هم اهمیت ز

از جهـات علمـی و   اسـت  اصل وجود انسان با همین زمان گره خورده که عمـر باشـد و هـم آیـاتی کـه در زمـان       

فلسفیش، به هر حال زمان و قطعات زمان در قسمهاي قرآن خیلی مورد توجه است. در اینجا قسم بـه آغـاز روز و   

سوگند به روز در آغاز گسترش نور خورشید و به شب وقتی  . إِذَا سجى لِیواللَّوالضُّحى  پایان شب خورده است.

 همه کره و بخش زمین را در بر می گیرد.  کامالًکه تاریکی آن 
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 انقطاع موقت وحی

. خدا نه با تو وداع کرده و نه نسبت به تو غضبی دارد. این انقطاع موقت وحی بـه معنـاي   ودعک ربک وما قَلَى ما

و رها کردن تو یا غضب به تو نیست. علی القاعده این وجـود نـازنین پیـامبر اکـرم را غـرق در      بی توجهی به شما 

و این رابطـه معنـوي و    کندبهجت و سرور و آرامش کرد. بدترین دردها براي ما آنوقتی است که خدا ما را غضب 

را فرا گرفته و تاریک مـی   . سوگند به نور صبحگاه خورشید و شبی که همه زندگی توشودالهی بین ما و خدا قطع 

همانطور که گردش شب و روز این درخشش نور و تاریکی شب هـیچ کـدام بـه     ودعک ربک وما قَلَى ما کند که

  معناي غضب خدا نیست و حال طبیعی است این آمدن وحی و انقطاع وحی هم این معنا و مضمون را ندارد.

 ... » ام ودعک ربک و ما «تفسیر 

که اینجا سـه نکتـه کنـار     ربک فَتَرْضَى کیعطی لَسوف ولَک منَ الْأُولَى  رٌیخَ ولَلْآخرَةُقَلَى ما  ودعک ربک و ما

این  .لَک منَ الْأُولَى رٌیخَ لَلْآخرَةُ ووداع و غضبی دراین گردش وحی نیست.  .ودعک ربک وما قَلَى ما هم است.

آرامش و عظمت معنوي دنیایی یک گوشه اي از عنایات خدا به تو است و فراتر از آن چیزي است کـه در آخـرت   

با همه این عظمتی که این توجه خدا و وحی الهی و اتصال تو بـه مبـدأ عـالم     .لَک منَ الْأُولَى رٌیخَ ولَلْآخرَةُاست. 

 در عین حال آن جهان باالتر از اینجاست.  .لَک منَ الْأُولَى رٌیخَ ولَلْآخرَةُ رامش دارد ووجود دارد و براي تو آ

 رضایت مطلق اخروي براي پیامبر

وف . این دو خیر لک من االولیهر چقدر هم اینجا در پرتو عنایات حضرت حق باشد آنجا  لَسـی وطـ ع ک   کی بـر

خیلی هم بیش از این به تو خواهد داد. و در روایات دارد که این همان مقام شفاعت است یعنی تـا اینجـا    فَتَرْضَى

خودت بودي که خدا نهایت لطف و عنایت را به تو داشته و در آخرت هم فراتر از این از برکات و عنایـات الهـی   

ی که همان مقام شفاعت و نجات دهی دیگران متوجه تو می شود اما آنقدر به تو می دهد تا تو به مقام رضایت برس

نَ الْـأُولَى    رٌیخَ ولَلْآخرَةُودعک ربک وما قَلَى ما است. این دو قسم را خدا خورده و سه یا چهار مژده داده مـ لَک

فولَسی وطیعفَتَرْضَى ک کبنسـبی نیسـت   . آنقدر به تو می دهد تا تـو بـه رضـایت مطلقـه برسـی. خشـنودي       ر

خشنودي مطلق است. راضیۀ مرضیه شدن است. این همان آیه را به شکل دیگري منعکس می کند چنان به او مژده 

ا یا أَیـ  می دهد و عنایاتش را به او متوجه می کند که او راضی مطلق می شود. این همان اطمینان مطلـق اسـت.   تُهـ 

ودن هم رضاین مطلقه طرفینی است که الزمه عصمت است آنقدر به تـو  .  رضایت آنجا و مرضی بالنَّفْس الْمطْمئنَّۀُ

 می دهد که تو به رضایت مطلقه برسی. 
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 » مایتی «مفهوم 

. ظاهرش این است که تو یتیمی بودي کـه  فَآوى مایتی جِدكی أَلَم سه نکته بعدي هم با این ربط دارد که فرمودند.

متولد نشده پدر را از دست دادي در دو سالگی مادر را از دست دادي و در هفت هشت سالگی جدت را از دسـت  

. همـه ایـن   فَـآوى  مایتی جِدكی أَلَمدادي ما همه وسائل طبیعی را قطع کردیم براي اینکه تو به این مقامات برسی. 

عنایات خـدا قـرار گرفتـی     تو یتیم وحید و فرید تنها در ظل بریدیم براي اینکه تو به انقطاع برسی وپیوند ها را ما 

 فآوي تو را در ذیل عنایات خودش قرار داد. 

 » ضَالا فَهدى« مفهوم 

ی أَلَمكی جِدایتم ى وى فَآودا فَهضَال كدجضـاللت ضـاللت ذاتـی     .تو راه نایافته بودي راه پیدا کردي که ایـن و

است که هر موجودي غیر از خدا دارد یا اگر هم راه نایافتگی باشد راه نایافتگی در مسـیر ارشـاد و هـدایت خلـق     

  است نه چیزي در مورد خود پیامبر اکرم باشد. تو راه نایافته در ذات خودت بودي و خدا راه را به تو نشان داد.

 »الضُّحى« پیام سورة 

ی أَلَمكی جِدایتى مدا فَهضَال كدجوى وتو فقیر بودي خدا تو را بی نیاز کرد هـم غنـا و فقـر ذاتـی در امـور      فَآو.

. تو یتیم بودي ال تقهر. تـو فقیـر   فَلَا تَقْهرْ میتیَأَما الْ معنوي و هم در امور مادي همه اینها را می گیرد. آن تکالیف و

کن. پیـام ایـن   دا هدایت شدي این هدایت را بیان . تو از ناحیه خوأَما بِنعمۀِ ربک فَحدثْ بودي خدا غنیت کرد و

سوره این است که غم و شادي انسان باید در اتصال و انقطاع به خدا باشد و پیامش این است که اگر کسی با خـدا  

اوج و غمـه آن در پیغمبـر اکـرم پیـدا شـد و در       معامله کرد خدا اینطور او را مورد عنایت قرار می دهد و ایـن در 

 .  کنددیگران هم در دامنه این کوه بزرگ همین معانی و مضامین می تواند تحقق پیدا 

 محمد لوصل اهللا علی محمد وآ                                                                                          
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