
 ali-tahmasbi.com  لقدرالیلة

 
1 

 القدرلیلة

ي آمادگي براي سنجش خود و جامعه گاه کهآن

خود را پیدا كنیم، همان هنگام مي تواند شب قدر 

 ما باشد

 

ب يابد. اين ترتیو با رسیدن به فجر و روشنايي فرجام مي شود،اي به شب آغاز ميي قدر، با اشارهسوره

اند تو. اين وقايع ميآوردبه ياد مياي از وقايع انساني را، نمادين كه در اين سوره آمده، طیف گسترده

هاي ذهني و انديشگي به آگاهي و روشنايي باشد كه چگونه خود را از تاريكي مربوط به زندگي يك فرد

زند. را در روشنايي رقم مي كند و تقدير خودراه سامان يافتن خويش را پیدا ميرساند و به اين گونه مي

، يا شناخت «قدر»مردمانش با پیدا كردن  كه باشد اي ظلمت گرفتهجامعه تواند يادآورهمچنین مي

واقعیت موجود را به  دنتوانمياقعیت موجود و شناخت مناسبات پیچیده در روابط اجتماعي خود، و

 سوي وضعیتي بهتر و دلپذيرتر تغییر دهند.

تواند همراه باشد. رؤياهايي به قامت آرزوهاي ما براي پديد آوردن جهاني بهتر، جهاني شب با رؤيا نیز مي

تواند گزندگي شوالي رؤياي زندگي بهتر در سر نباشد چگونه مي اگر آدمي را گزند براي زندگي. وبي

« یلل» يا ،ظلمتي را كه در آن زندگي مي كند دريابد؟ احتماال از همین جا است كه تاريكي و روشنايي

 كند.معنا پیدا مي اين سورهز و فرجام اآغ در« فجر»و 

م ه ي رؤياهاي ماشدن دريچهديگر از گشودهتوان گفت كه نزول قرآن در اين شب، نمادي بنا براين مي

 هست و مگر نه آنكه نزول همین قرآن براي محمد رسول، در خلوت رؤياهاي شبانه بوده است؟

اما شرط رسیدن و دريافتن آن است كه چند صباحي روزهاي آرام و بي كشمكش داشته باشیم تا 

 و آزاد باشد. هايي رهاهاي روزانه نشود و شبهامان  اسیر پس لرزهشب

روزها كه در كشاكش و درگیري با خود و ديگران باشیم، شب را نیز اگرچه درها فروبسته و تنها در بستر 

و   ها و غوغاي روز را  به بستر خويشي آن كشاكشباز هم انگار همهايم،  آورده خويش خلوت گزيده

امان و رؤياهمان انگار باز هم  از جنس هخوانیم. و به اين گونه شبسپس به رؤياهاي شبانه بازشان مي

 شود.همان غوغاي روزهامان مي

میان ما و طبیعت خودمان، میان  مانست، آتش بسبايد به روزهاي آتش بس ميانگار روزهاي ماه صیام 
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 موتنها به نخوردن نیست. ص «صوم»و ايم. امساك در حشر و نشري گزنده بوده مدامما و ديگراني كه 

كند كه آن كاري ميما را در گیر  يداري در هر آنچه جسم و انديشهاست از  هر نوع خودبوده عبارت 

 كند.مان ميگانهخود بی كار ما را

و  ريمدام و تكرا هايدوام آورده باشد و جسم و ذهن از غوغاي خواستنآتش بس چند صباحي كه اين 

تي فرصهاي شبانه رسد و خلوتنیز فرا مي هاي قدرنگاه شباندكي آسوده باشد، آ هاي گزندهدرگیري

در آغاز سوره قدر نیز آمده  شود.گشوده مي اندازي ديگرسوي چشماي كه به دريچهشود براي يافتن مي

 است كه:

 «ما او را در شب قدر نازل كرديم»

ند يعني كه خداوقرآن است. « او»پیشینیان بر اين باور بودند كه منظور از اين جمله ايهام جالبي دارد. 

تواند داشته باشد؟ ربطي به ما مياما چه  باشد قرآن را در شب قدر نازل كرده است. اين شايد درست

ها خود را اكها و امسگزينيگونه كه محمد رسول با آن خلوتاي دارم، همانبراي اين تعبیر گمانه

 باشند و رسانیدهگونه از آننسبي  كند، ديگراني هم كه خود را به آرامشيمي ي دريافتن وحيآماده

براي خود فراهم كرده باشند،  تاملي در خور فرجام انسان و  جامعه هايي از جنس هوشیاري پاك  وشب

 از حواس ظاهر بازبه سوي نوعي آگاهي فراتر  همان كهي ديگر بر آنان گشوده گردد، دريچه آن بسا  كه

ي خويش گردند، و دريابند میت قدر خويش و قدر جامعهمتوجه اهبه تناسب تامل خويش، شود  و مي

 .توانند براي خود رقم زنندكه با اين قدر چه تقديري مي

هستي در كند و به ، براي هرچیزي كه در اين عالم خلق و در اين گیتي ظهور پیدا ميديني نگاه از

اي كه در عالم امر براي آن هست و هرچیزي از چیزهاي اين عالم مطابق اندازه و قدري  آيد، اندازهمي

 .1كندشود و تجلي پیدا ميمي« هست»مقدر است 

عد هم بشوند، خود بدانند يا ندانند. مي« هست» اي كه برايشان تعیین شدهيا به اندازه «قدر»، به چیزها 

 است. متفاوت «تقدير»با « قدر»پس خواهند يا نخواهند. ود بشوند، خراهي كه برايشان مقدر شده جاري ميبه

                                                 
 ي سوم و بسياري آيات ديگر در مورد قدر و تقدير( بخشي از آيه56ي طالق)سوره - 1
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 جريان عمل درآمدنجاري شدن، راه افتادن، به« تقدير»يك چیز است و  نهفته در قدر اندازه و توان 

نامش را ، در دست خود آن چیز نیست بلكه قادر مطلقي كه هر چیزي يعني كه تقدير . همان چیز

 2.چیزها را در دست خود داردتقدير   ايمخداوند گذاشته

هم  . آدمشوند تفاوتي جدي و اساسي داردحديث آدم اما با چیزهاي ديگري كه در اين گیتي پديدار مي

در حساب آفرينش با ديگر چیزها ، آدم تا اينجا  .خواه قدر خود بداند يا نداند، اي داردقدري يا اندازه

تواند با قدر خود آشنا شود تا مي شود كهاز آنجا آغاز ميهمانند است. اما جدايي آدم از ديگر چیزها 

 از روي اختیار و آگاهي انتخاب كند. بجويد، فرجامش را خودراهش را خود رقم زند. تقديرش را خود 

درخت بادام شدن است. اين برايش مقدر است دست  ي بادام كه در باغستاني نشانده شود،دانه تقدير

در اختیار خودش هست. انگار خداوند خدا ر آدم كه به اين گیتي در آمده، اما تقدي خودش هم نیست.

 ها را كه در وجودش تعبیه كرد، آنگاه او را به خودش هديه نمود و گفت:آدم را كه سرشت و اندازه

ي گیتي براي تقدير نمودن خودت، براي هم صحنهتا اينجاي كار با من بود، حاال اين تو هستي و اين

 سانیدن فرجامت. ثمر ربه

. 3گردن گرفتن، يعني مسؤل اكنون و فرجام خود و جامعه بودناين يعني بار سنگین مسؤلیت خود را به

كند تا بتواند خود را به درستي ضرورت پیدا مي نستن قدر جا است كه براي هر آدمي داندرست از همی

ه و نهفتامري ، ما« قدر»پس  ي قدر خود براي خود پديد آورد.تقدير كند و تا بتواند فرجامي شايسته

كه خود بايد آن را كشف كنیم و تقدير ما بستگي به آگاهي ما از قدر خودمان در خود ما است پنهاني 

 .ي خويشبیگانه بودن با توان و اندازهدر خويش، يعني در اين نگاه، ندانستن ق .دارد

ي ديگري هم وجود دارد. در عرصهزيد كه تنها به دانستن قدر خويش اكتفا كند. قدر آدمي تنها نمي 

 شود. نمايد و مربوط به تمامي يك ملت يا يك جامعه ميكه مستقل از افراد مي ايعرصه

بعد هم  از تقدير خويش ناآگاه و ناتوان است. يعني، نداشته باشداي كه از قدر خويش آگاهي جامعه

آن سو دويدن و نیافتن.  . يعني مدام اين سو  وخود فرجام چیستي و  چراييجامعه در سرگردان شدن 

                                                 
 ( آيه دوم و آيات بعدي78ي اعلي). وهمچنين سوره2( آيه 22ي نور)سوره  - 2

 سوره احزاب)سوره سي و سوم(  82برداشتي از آيه  - 3
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 افراد قدرت طلبابزار دست . به صورت دسته جمعي و دل به ابتذال و روزمرگي سپردن وارگيتهييا 

 براي همین بود كه گفت: پر ابهام خويش را از آنان انتظار داشتن.گنگ و و تقدير شدن. 

 «يك شب قدر بهتر از هزار ماه است»

مطابق عمري تقريبا اشباع شده  بیش از هشتاد سال و نمايد اماهزار ماه، اگر چه عددي مبالغه آمیز مي

اشي، اگر قدر خويش را ندانسته باست. شايد به اين معنا كه اگر لیلةالقدري نداشته باشي و براي هر فرد 

  اي نخواهي داشت.بهره ي اجتماعينه در زندگي فردي و نه در عرصه مر خويشاز تمامي ع

اهمیت يك فرد و عالوه بر  . يعنيتوان مطرح كردي متفاوت اما درهم تنیده ميپس قدر را در دو عرصه

كه در  توان ياد كردنیز ميهمچنین از يك قوم و ملت ، براي تغییر و صیرورت دانستن قدر خودش

مناسبات اجتماعي داراي روابط درهم تنیده است و همچون يك فرد براي تغییر وضع موجود به وضع 

 مطلوب نیاز به آگاهي و دانستن قدر خودش دارد. 

در اين  است.واقعیت موجود خودشان، دانستن قدر مردم يك جامعه از و شناخت ، آگاهي از اين نگاه

ه روابط و مناسباتي كعوامل، در نظر گرفت. يكي شناختن « قدر»مورد شايد به توان سه ويژگي براي 

اي كه در و نهفته هاي بالقوهشود، دوم كشف توانمنديعمومي و همگاني ميهاي موجب گزند و آسیب

هاي بهتر و متناسب با توانمدياندازي كار گرفته نشده.  و سوم پیدا كردن چشمجامعه وجود دارد و به

 انداز مطلوب.نهفته براي تغییر خود يا جامعه از اين وضعیت موجود به سوي آن چشم

ي قدر، پس از طرح اينكه يك شب قدر بهتر از هزارماه است همچنین آمده است كه در همین سوره

 كه براي معناي اين واژه نمادينتصويرهاي به تدريج نازل خواهند شد. اگر بتوانیم از « وحر»و  «مالئكه»

 و در ساختار ادبي متن قرآن، ،اند عبور كنیم و با توجه به ريشه و مشتقات ديگر اين واژگانطرح كرده

وها آيند اما با شناختن قدر، اين نیراي عیني به چشم نميمالئكه عبارتند از نیروهايي كه اگر چه بگونه

اين نسیمي كه « روح». و همچنین گیرنددمیان قرار ميآ رسدر دستقابل درك خواهند شد و هم 

 آنچه در واقعیت زندگي كنوني داريم  براي تغییر انگیزاند و بر می آورد،میياد ديگر را به اندازي  چشم

اما هنگامي كه ملتي بر واقعیت موجود سرپوش بگذارد و بنا به داليلي از دانستن دقیق اين واقعیت طفره 

 طبعا قدرت تقدير نمودن را هم پیدا نخواهد كرد. يا فرار كند، برود 



 ali-tahmasbi.com  لقدرالیلة

 
5 

هاي بسیاري در پیش است. واقعیت، راهو سرپوش نهادن بر اين مسؤلیت سنگین،  فهم  براي فرار از

دل  فت، وگ« النار ياربخلصنا من»، برپا كرد قرآني بر سر گرفت مناسكيبه نام شب قدر حتي توان مي

دگي بهتر براي زن انداز روشنيآنكه چشماز قدر داشت و بيآنكه فهمي پرد و بعد بيبه تمناي گريستن س

ايم باشد ايم و اشكي افشاندهپديد آورده باشیم خود را سبك بار و آسوده خیال بپنداريم كه عبادتي كرده

ز اين اي ما گشايشي دهد، در اين كار فروبسته ي غیب خودش رحمتي فرستد و كه خداوند از خزانه

 ايم كه:آتشي كه دامانمان را گرفته نجاتمان دهد. انگار فراموش كرده

  11آيهرعد .تغییر دهند را در خويش دارنددهد مگر آنكه آن قوم خودشان آنچه خدا هیچ قومي را تغییر نمي

مطابق آنچه در  نسبت داده شده است.« نفس»ها، به ها، و طغیانها، وسوسهي تباهكاريبلكه همه

( همچنین 45هاي قرآن آمده، حتي رسوالن از نفس خويش در امان نیستند )سوره يوسف آيهداستان

مده هايي كه براي توصیف شیطان آهايي كه براي توصیف نفس در قرآن آمده با ويژگيبسیاري از ويژگي

یف در هاي تجاوز و طغیان توصگر به سوء هستند و هردو فرمانرواي قلمرويكي است. هردو وسوسه

سخن رفته است. يعني از دو شخص، يا از دو فرمانرواي غايبي كه « او»هاي قرآني، معموال از دو تعبیر

حضوِر «. شیطان»و ديگري « خدا»در عین غیبت، حضوري قطعي در وجود انسان دارند. يكي 

 «امارهنفس» و« روح خدا»تواند تعبیر ديگري از همان حضور ي خدا و شیطان در انسان، ميگونهغیبت

غیبت در عین حضور، شايد  در انسان باشد. اين دو اقنوم، هردو مینوي، در عین حال متضاد هستند.

كنم، و میداِن برخورد اين به عنوان كسي كه بودِن خويش را درك مي« egoمن=»به اين معنا باشد كه 

ام، به حضور اين دو فرمانروا در ساختار وجودي خويش چندان آگاه نیستم. زيرا از اين دو جريان شده

شود. كشیده ميناخودآگاه هاي رازآلودجنگلي جرياِن هركدام از اين دو اقنوم، به منظر، سرچشمه

در قرآن آمده، شناخت و آگاهي انسان از روح و نفس، شناختي بسیاراندك و جزيي است. مطابق آنچه 

 در متن قرآن تصريح شده است كه:« روح»در باره 

( دانشي به ما ي روح، بگو روح از امر خداوند است و در مورد او )روحپرسند در بارهاز تو مي»

 54اسراءآيه « نرسیده است مگر اندكي

 آگاهِي ما نسبت به نفس بیان شده است:س نیز، مشابه همین كمي نفدر باره
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 24همان آيه«هاي شما هست داناتر است...خداوند شما به آنچه در نفس»

ي ابهام و ناشناختگي كه از روح و نفس براي ما است، شايد بتوان دو جهت كامال متفاوت و حتي با همه

هاي متعالي توصیف شده است، كه از عالم برتر و افق« روح»متضاد را در كاركرد روح و نفس بیان كرد. 

 هاي برتر از اين زندگِي كنونيقافافكند و آدمي را بههاي متعالي را به ذهن ميها و زيباييشبحي از ايده

عهده دارد براي دوام و بقاي همین خواند. و نفس كه صیانت و پاسداري از حیات را بهفرا مي«شدن»و به 

 گیرد. ميبه هرقیمت بهره« ماندن»، از تمامي غرايز طبیعي براي زندگي

ها، منشاء واحدي ي آدمهمه گونه در آدم نخستین از روح خدا دمیده شده است و اكنون نیز درهمان

ي وجود مايهواحده، بناند كه اين نفساي پديد آمده«واحدهنفس»ها نیز از ي آدمدارد. همچنین، همه

 نساءآيه اولماندن است در امر زندگي و زنده ي مردمانهمه

امروزي و چه توان گفت كه مطابق آنچه در قرآن آمده است، روح و نفِس هر آدمي را چه بنا براين مي

هاي ها وتجربهدهد و دغدغهي خويش پیوند ميهاي زندگِي نیاكان نايدهسنتي را، به دورترين دوره

هاي وجوِد من كه در اين روزگار كنوني هستم، بايگاني كرده ي آنان را در پستوخانهي همهشدهانباشته

 است.

نیز به « آدم»ان در اين هستي راه مي برد، ي آغاز زندگي انسكه به نقطه« نفس واحده»گونه كه همان

اي در قرآن تصوير شده است كه بیشتر به اسم عام مي ماند و ي آدم ها، به گونهعنوان پدر و نیاي همه

« آدم»كردند در يك نام واحد به نام اي از نیاكان ناديده ما كه در دورترين اعصار زندگي ميانگار مجموعه

 اند. حضور پیدا كرده

 هاي آدمكنند، يعني همهي همعصران من، كه اكنون زندگي ميسوي ديگر، مطابق آيات قرآن، همه از

ین اند و همچني نخستین پديد آمدهاز هر قبیله و قومي، از كثیر شدن و تنوع يافتِن همان نفس واحده

 آدم پديد آمده، ي تنوعي كه در روند تكثیر شدن اند. بنا براين، با همهبني آدم نیز خوانده شده

ز هاي متفاوتي ااي و حتي هر فردي ويژگيها، هر قومي و هر قبیلهو با آنكه در اين قبیله قبیله شدن

نمايد. اين درحالي است مشترك مي« نفس»ها در ريشه و آبشخور اصلِي ي آدماند، بازهم همههم يافته

 روحي مستقل از ديگران نیز دارد.  ها با ديگران، همچنین نفس وكه هركسي درعین اشتراك ريشه
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 ياد شده است.« قتل نفس»شود كه از قتل يك فرد، با عنوان اين استقالل چندان پر رنگ مي

ن ي اصلي براي زنده بودمايهبن« نفس»دهد كه انگار در آيات قرآن، نشان مي« نفسقتل»همین تركیب 

مي دروني وغالب در بِن وجود انسان كه در تمناي ماند. اقنوي حیات است. مثل َنَفس كشیدن ميو ادامه

امارة بالسوء توصیف شده است شايد به اين « نفس»كند. اما اينكه چرا راند وتالش ميفرمان مي "بودن"

دلیل كه تمناي بودن و زيستن از سوي نفس چندان قدرتمند و لجام گسیخته است كه هیچ قید و 

فس كند. توانمندي نندگِي فرد، حقوق و حدود ديگران را رعايت نميتابد و براي تامین زبندي را بر نمي

توان بیشتر مورد تامل قرار داد كه او را منبع تمامي نیروهاي غريزي بدانیم. در اينجا را هنگامي مي

ي جنسي نیست بلكه غريزه جنسي هم يكي از نیروهاي نهفته در نفس صرفا غريزه« غريزه»منظورم از 

 رسد كه نیروهايتوان به غريزه جنسي كاهش داد. به نظر ميد. يعني خواهش نفس را نميروشمار ميبه

 شوند وي عمل وارد ميمرموز و تاريك ديگري هم در نفس تعبیه است كه با میدان يافتن به صحنه

 گیرند.شكل عیني به خود مي

قرار « روح»د، در برابر رانكه شورمندي حیات را به صورتي لجام گسیخته و كور فرمان مي« نفس»

هاي خداوند را نیز براي توان نامخصلتي خدايي دارد، مي« روح»گیرد. از آنجا كه در تعبیرهاي قرآني مي

هايي مانند، عالم، عزيز، حكیم، رحیم، و... شايد هم بتوان گفت كه توصیف روح در نظر گرفت. نام

ها و عظمت خويش، را به زيبايي« من»افكند و ميهايي متعالي به ذهن گونه از ايدهطرحي شبح« روح»

ل شك« من»كند. درست در همین جا است كه تضاد بنیادين میان نفس و روح در مشتاق و گرفتار مي

اين دو  يترين شكل تضاد دروني، میان نفس و روح است و من را در میانهگیرد. به تعبیر ديگر، عاممي

هاي يدهرا از ا« من»هاي پر كشش نفس، كند. سر سپردن به فرمانياقنوم به كشمكش و ترديد گرفتار م

 كند.متعالي دور مي كند و در اشتیاق امر متعالي هم گام نهادن، با لجام گسیختگي نفس امكان پیدا نمي

 :در اين تعبیر آمده است كه نماياند.ه اين كشمكش را بهتر ميتعبیر ديگري در قرآن هست ك

 5بلد،آيه  «كبدفيلقدخلقنااالنسن»

ت ي دو جاذبه بودن اسي دو قلمرو بودن يا میانهبه معناي رنج نیست بلكه به معناي میانه« كبد»ي واژه

ياد آوريم، طبعا حاصل ي اين دو اقنوم بهو اگر دو اقنوم نفس و روح را در نظر بگیريم و خود را در میانه
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 سان را مدام در گیر خود دارد.چنین تصويري، رنجي است كه ان

« قلتع»ي مذاهب، تمهیدات بسیاري براي لگام زدن به نفس در نظر گرفته شده است. تقريبا در همه

« من»هاي نفس است تا ي انسان است به معناي همین لگام زدن و به كمند انداختِن فرماننیز كه ويژه

ورت يابم . بديهي است كه چنین صیرورتي كه از نفس خويش جدا نیستم، در جهت امر متعالي صیر

همراه با دردهاي بسیاري خواهد بود. آدمي تا هنگامي كه در قید حیات باشد، از يكسو مدام در چالش 

اين  شناسد. درهايي كه به نام امر متعالي ميقرار و مشتاق ايدهبا نفس خويش است و از سوي ديگر بي

تعالي هاي ممرموز نفس نیست، بلكه گاهي از نرسیدن به آن ايدهكشاكش، اضطراب آدم تنها از نیروهاي 

بیشتر مضطرب و نگران است. اين گونه اضطراب را كه همراه با نوعي شیفتگي و شیدايي در آدمي هست 

 هاي عاشقانه نام نهاد. شايد بتوان اضطراب

در  ممكن است« بالسوءةامارنفس»نیز ياد شده است. يعني « مطمئنهنفس»در قرآن از نفس با تركیب 

تغییر يابد و آن تضاد جانكاه میان نفس و « مطمئنهنفس»هاي بسیار آدمي، به طول زمان، و بامجاهدت

آيد كه در سوره فجر آمده چنین برمي 33تا  22روح پايان پذيرد و نفس هماهنگ روح گردد، اما از آيات 

پذيرد و هنگام ر اين جهان نیز پايان ميكه به محض رسیدن نفس به اين نقطه، زندگي آدمي هم د

 رسد.رجعت او به سوي خداوند فرا مي

به تعبیر ديگر، چنان است كه در اين مرحله، انساني كه به تمامیت و كمال خويش رسیده باشد، نیازي 

 فرصتي براي ماندن در اين جهان ندارد. و

 /مشهد1355شهريور

 1311 اسفندويرايش خرين آ

 


