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  ها االنسان یا ای����
  ����میما غرک بربک الکر
)د قطبسي(  

        

ي َخَلَقــكَ ي َخَلَقــكَ ي َخَلَقــكَ ي َخَلَقــكَ الَّــذِالَّــذِالَّــذِالَّــذِ؛ ؛ ؛ ؛ َيــا َأيُّهَــا اإلْنــَسانُ َمــا َغــرَّكَ ِبَرِبّــكَ اْلَكــِريمَِيــا َأيُّهَــا اإلْنــَسانُ َمــا َغــرَّكَ ِبَرِبّــكَ اْلَكــِريمَِيــا َأيُّهَــا اإلْنــَسانُ َمــا َغــرَّكَ ِبَرِبّــكَ اْلَكــِريمَِيــا َأيُّهَــا اإلْنــَسانُ َمــا َغــرَّكَ ِبَرِبّــكَ اْلَكــِريمِ����
! اي انـسان      ����ِفي َأيِّ ُصوَرةٍ َما َشاءَ َركََّبكَ     ِفي َأيِّ ُصوَرةٍ َما َشاءَ َركََّبكَ     ِفي َأيِّ ُصوَرةٍ َما َشاءَ َركََّبكَ     ِفي َأيِّ ُصوَرةٍ َما َشاءَ َركََّبكَ     ؛  ؛  ؛  ؛  َفَسوَّاكَ َفَعدََلكَ َفَسوَّاكَ َفَعدََلكَ َفَسوَّاكَ َفَعدََلكَ َفَسوَّاكَ َفَعدََلكَ 

چه چيـز تـو را در برابـر پروردگـار بزرگـوارت مغـرور               
كـه چنـان    (ساخته اسـت و در حـقّ او گولـت زده اسـت              

كنـي و خـود را بـه گناهـان آلـوده            باكانه نافرماني مي  بي
و را آفريده است و سپس      پروردگاري كه ت  . !)؟سازيمي

سـر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسـبت كـرده             
و آنگـاه بـه هـر شـكلي كـه خواسـته اسـت تـو را                  . است

  )8- 6/انفطار( .درآورده است و تركيب بسته است
  :اين خطاب

  !اي انسان ����َيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانُ����

 وجود رد كه دهدمي در نداء چيزي بزرگوارترين با را انسان

 پرتـو  در كه انسانيتي .است انسان »انسانيت« آن و ،ستاو

 بـه  و ،است گرديده ممتاز و جدا جانداران ريسا از انسان آن

ــسانيت آن در و ،اســت رســيده جايگــاه ارزشــمندترين  ان

 جود و ،است آمده گرجلوه انسان حقّ در يزدان بزرگداشت

  .است دهش ريزان انسان بر يزدان سرشار كرم و
  : آيدي بزرگوار، ميسپس به دنبال آن سرزنش نيكو

ــ���� ــَم ــَم ــَم ــرَّكَ    ااااَم ــرَّكََغ ــرَّكََغ ــرَّكََغ ــكَ    َغ ــكَِبَرِبّ ــكَِبَرِبّ ــكَِبَرِبّ ــِريمِ    ِبَرِبّ ــِريمِاْلَك ــِريمِاْلَك ــِريمِاْلَك ــه    ����؟؟؟؟اْلَك ــز چ ــو چي ــر در را ت  براب

 او حـقّ  در و اسـت  سـاخته  مغـرور  بزرگـوارت  پروردگار

  ؟است زده گولت
 ،اسـت  كرده بزرگواري تو حقّ در پروردگارت كه انساني اي
 انـسانيت  و ،است بوده تو مربي و معلّم و مراقب و محافظ و

 اي !اسـت  داشـته  ارزانـي  تو به را واال و هوشمند و ارزشمند

 سـاخته  مغـرور  بزرگوارت پروردگار برابر در را تو چيز چه انسان

 و ،كني كوتاهي خدا حقّ در كه است داشته آن بر را تو و ،است
 او !اشـي ب ادببي بدو نسبت و ،يينما سستي او فرمان اجراء در

 نيكـي  و كـرم  و فضل كه پروردگاري ،ستتو بزرگوار پروردگار

 .اسـت  نموده باران و ريزان تو بر و است كرده تو متوجه را خود
 انسانيت كردن باران و ريزان ،كردن باران و ريزان اين جمله از

 از را تـو  كـه  يـي واال و هوشمندانه و ارزشمند انسانيت ،ستتو

 واالتـر  و برتـر  و كنـد مـي  ممتـاز  و جدا ،يزدان آفريدگان ريسا

ـ  و گـردي مـي  مـمتاز آن پرتو در كه انسانيتي .گرداندمي ردخ 

 يـا  اسـت  الزم كـه  را چيـزي  كنيمي فهم و درك و ورزيمي

  .نگيرد يا بگيرد انجام او حقّ در نيست الزم
 الهـي  بزرگداشت و كرم و جود اين از مقداري قرآني روند آنگاه

 طـور  به ار آن قبالً كه آن از بعد دارد،مي بيان مفصل طور به را

 بـر  مـشتمل  و محتـوا  و معني پر يهگرانالهام نداي در مجمل

 .اسـت  فرمـوده  بيـان  ،قـرآن  تعبير در نهان اشارات از بسياري
 داردمـي  بيـان  را الهي بزرگداشت و كرم و جود اين از مقداري

 آيـه  سـرآغاز  در و است اندهر سخن انسان انسانيت از كه آنگاه

 .اسـت  داشته فريادش و است داده قرار مخاطب آن با را انسان
 و آراسـتگي  و انـسان  آفرينش به كندمي اشاره تفصيل اين در

 .اسـت  او هستي بندتركيب در كه توافقي و تعادل و پيراستگي
 صـورت  بـه  اشاراده و مـشيت  برابر را او توانستمـي كه خدا

 راه بـه  و بـسازد  ديگـري  يهگون به را او پيكر و ورددرآ ديگري

 برگزيـده  انسان براي را آرادل پيكر و زيبا صورت اين اما .اندازد

 و دارد، انـسان  حـقّ  در كـه  كرمي و فضل خاطر به تنها ،است
 و نمايـد، مـي  لطـف  بـدو  كه مكرمتي و مرحمت خاطر به تنها
 انـساني  بـر  .فرمايـد  نريزا او بر را خود رحمت باران خواهدمي

 روا بـدان  ييبها و ارج و گزارد،نمي سپاس را او نعمت شكر كه

  !نهدمي گناهان مسير در سر و گرددمي مغرور بلكه !ارددنمي

الَّذِي َخَلَقكَ فَسَوَّاكَ الَّذِي َخَلَقكَ فَسَوَّاكَ الَّذِي َخَلَقكَ فَسَوَّاكَ الَّذِي َخَلَقكَ فَسَوَّاكَ ؛ ؛ ؛ ؛ َيا َأيَُّها اإلْنَسانُ َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمَِيا َأيَُّها اإلْنَسانُ َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمَِيا َأيَُّها اإلْنَسانُ َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمَِيا َأيَُّها اإلْنَسانُ َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمِ����
ــدََلكَ ــدََلكََفَع ــدََلكََفَع ــدََلكََفَع ــسان    ����َفَع ــو ! اي ان ــز ت ــر پروردگــار چــه چي را در براب

 اســت و در حــقّ او گولــت زده بزرگــوارت مغــرور ســاخته
كنـي و خـود را بـه        باكانـه نافرمـاني مـي     كه چنان بي  (است  
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ــوده مــي  ــو را  . !)؟ســازيگناهــان آل پروردگــاري كــه ت
آفريده اسـت و سـپس سـر و سـامانت داده اسـت و بعـد                 

  . است كردهمعتدل و متناسبت 
اي از هـستي انـسان را بـه    كه هر ذره  اين خطابي است    

. گـردد آورد، وقتي انسانيت انسان بيدار مـي      مي تكان در 
رسـد، و بـه    دل مييه كه به تار و پود پرد خطابي است 

 كه انسان سـر در       گاه بدان. كشدژرفاهاي آن سرك مي   
ــان برهــوت ، و در پرســتش  گناهــان نهــاده اســتبياب

، و در حقّ سرور خـود       ت كوتاهي ورزيده اس   پروردگارش
كه او را آفـريده است و آراسته و پيراسـته و           سـروري  -

، ادبي كرده اسـت    بي -متعادل و متناسبش نموده است      
  ..!آورد و برازندگي را به يادش ميييخدا اين زيبا

 متعـادل  يهقياف و زيبا صورت بدين انسان آفرينش قطعاً

 اعـضاء  وظـائف  و سيما لحاظ از كه پيكري و ،متناسب و

 و ،فـراوان  يهانديـش  سزاوار كه است چيزي ،است كامل
 پروردگـار  بـه  انـسان  عـشق  و ،تمام ادب و ،ژرف سپاس

 گونـه  اين با را انسان كه پروردگاري .باشد  مي بزرگوارش

 ،است بخشيده كرامت و است نهاده ارج ،سرشت و خلقت
 كه رحمتيم و عنايت و فضل و لطف روي از تنها هم آن

 حمايت و دبيامي را او آن پرتو در و دارد، انسان به نسبت

 شكل به را انسان توانستمي كه خدا .نمايدمي حفاظت و

ــري ــيما و درآورد ديگ ــت و س ــري هيئ ــه ديگ ــود ك  خ

 يهقياف و زيبا صورت اين خدا اما .ببخشد بدو خواستمي
 اين و تاس برگزيده او براي را متناسب و متعادل و آرادل

  .است كرده او تن به را پيراسته و آراسته خلعت
 و متعـادل  خلقـت  و زيبا، هستي از كه است ايآفريده انسان

 .اســت برخــوردار جــور و جمــع نقــش و طــرح و ،متناســب
 تـر سترگ و بزرگتر ،انسان سرشت در آفرينش هايشگفتي

 و انگيزتـر شـگفت  و درآيد، او فهم و درك به كه است آن از
  .بيندمي خود پيرامون در كه است چيزي آن هر از ترشگرف

 جـسماني  هستي در توافق و تعادل و ييزيبا كلّي طور به

 روحـاني  هستي در و هويدا او عقالني هستي در و پيدا او

 در كـاملي  تأليفـات  .اسـت  گرجلوه تمام به و كمال به او

 هـا نداما ساختار دقت و انساني هستي هاياندام كمال صف

 اينجـا  در .اسـت  درآمـده  تحريـر  يهرشت به آنها استواري و

 كـشاندن  درازا بـه  ،نيست كشاندن درازا به را سخن فرصت

 بـه  مـا  لـيكن و .انـسان  هـستي  هايشگفتي بيان در سخن

  :كنيممي بسنده هاآن از برخي به ييهااشاره
 :از عبارتنـد  انـسان  جـسماني  سـاختمان  عمـومي  هـاي دستگاه

 ،پوسـتي  دسـتگاه  ،عـضالني  دسـتگاه  ،بنـدي استخوان گاهدست
 دسـتگاه  ،تنفّسي دستگاه ،خون گردش دستگاه ،گوارش دستگاه

 و ادرار، دســتگاه ،عــصبي دســتگاه ،لنفــاوي دســتگاه ،تناســلي
 اينهـا  از يك هر ...و ييبينا ،ييشنوا ،ييبويا ،ييچشا هايدستگاه

 و هـا شـگفتي  يهمـ ه كـه  اسـت  شگرف و شگفت يياگونه به
ــا انــسان ســاختار هــايشــگرفي  ،نيــست مقايــسه قابــل آن ب
 و ايـستد مـي  ويالن و حيران برابرشان در انسان كه ييساختارها

 هــايشــگرفي و هــاشــگفتي بــسا چــه و مانــد،مــي مــدهوش

 كـه  ييهـا دسـتگاه  بـرد،   مي ياد از را خودش وجود هايدستگاه

 دسـت  مصنوعات كه هستند نآ از تردقيق و ترژرف و ترسترگ

 .شـود  سـنجيده  و گـردد  مقايـسه  آنها با حتّي انسان يهانديش و
   :گويدمي انگليسي زبان به علوم يهمجل
 و نــادر هــايشــگفتي پيشپيــشا در انــسان دســت« *     

 كـه  اسـت  محـال  بلكـه  و دشـوار،  بـسيار  .دارد قرار كمياب

 و ييتوانـا  و سـادگي  در انـسان  دست با شود ساخته ابزاري
 كـه  هنگـامي  .شـود  همگـون  و همسان دگرگوني، سرعت

 .گيـري مـي  خود دست با را آن بخواني را كتابي خواهيمي
 سـازگار  نخوانـد  بـا  كه دهيمي قرار وضعي در را آن آنگاه

 پـيش  از كـه  است دست اين .باشد داشته ييآواهـم و بوده

 آن و كنـد مي تعيين و تنظيم را كتاب آن مناسب جاي خود

 از ايصــفحه كــه وقتــي .دهــدمــي قــرار الزم وضــع در را

 زيـر  را خـود  هايانگشت زنيمي ورق را كتاب آن صفحات

 كنـي مي وارد فشار آن بر ازهاند بدان و ،اريگذمي ورقه آن

 ورق بـا  فـشار  سـپس  .بزنـي  ورق انگـشتهايت  با را آن كه

 بـا  و گيردمي را قلم دست .پذيردمي پايان ورقه آن خوردن

 كـه  بـرد مي كار به را ييابزارها يههم دست .نويسدمي آن

 از دارد، كـار  و سـر  آنهـا  بـا  انسان و است الزم انسان براي
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 بـاز  را هـا پنجـره  .نگـارش  يهوسـيل  تـا  و كارد، تا قاشق

 كه داردبرمي را چيزي آن هر و بندد،مي را آنها و كندمي

 هفت و بيست انسان ستد دو از يك هر ...بخواهد انسان

   .»دارد ماهيچه و عضله مجموعه نوزده و ناستخوا
ايـن  .  گوش ميـاني اسـت     ،ش انسان بخشي از گو  «     * 

 كه حـدود چهـار هـزار قـوس ريـز           اي است بخش زنجيره 
كـاملي  پيچيده دارد كه در حجم و شكل بـا نظـم و نظـام     

 آلـت   هـا بـه   توان گفت اين قـوس    مي! اندبندي شده درجه
چنـان ترتيـب داده   . ماننـد موسيقي و ابـزار نوازنـدگي مـي      

ـ  انـد كـه بــه      گرديده اند و آماده  شده اي هـر   ويـژه  يه گون
 كه بدانها بخورد آن را دريافـت و بـه مغـز منتقـل               ييصدا
كه باشد، از غرّش رعد و      اي   و هر ناله   ييكنند، هر صدا  مي
شـته از    گذ ،خـش درختـان و گياهـان       گرفته تا خـش    برق
هـاي هـر نـوع آالت و ابـزار      خوشـايندي از نغمـه   يهآميز

   .»هاي منظّم آنموسيقي در اركـتر و دستگاه
 ميليون سي و صد داراي چشم ييبينا حس مركز« *       

 اعـصاب  اطـراف  در نوري هايگيرنده .است نوري گيرنده

 را هـا آن روز و شـب  خـود  هـاي مـژه  با هاپلك .دارند قرار

 هـا پلـك  حركـات  .نماينـد مـي  مراقبت هاآن از و ايندپمي

 از را چـشم  هـا پلـك  .اسـت  اتوماتيك طور به و غيرارادي

ـ دارمـي  بـاز  بيگانه اجسام و هاذره و هاخاك  همچنـين  .دن

 حـدت  از و شـكنند مي درهم را خورشيد نور شدت هاپلك

 .افكننـد مـي  چشم بر هامژه كه ييهاسايه با كاهند،مي آن
ـ گذار نمـي  ،حفاظـت  اين از گذشته پلكها حركت  چـشم  دن

 شناخته اشك نام به كه چشم بر محيط مايع .بشود خشك

   .»...است كنندهپاك نيرومندترين شودمي
 بـه  ييچـشا  كار .است زبان انسان در ييچشا دستگاه« *      

- سـلول  .گردد  مي واگذار ييچشا هايسلول از ييهامجموعه

 پرزهـا  ايـن  .دارنـد  قرار مخاط غشاء پرزهاي در ييچشا هاي

 و قـارچي  هابرخي و ايرشته هابرخي .دارند گوناگوني اشكال
 اعـصاب  از ييهـا مـويرگ  .هـستند  شـكل  عدسـي  هابعضي

 .كننـد مـي  تغذيـه  را پرزهـا  ايـن  ،چشنده اعصاب از و ،مكنده
 تـأثير  و شـوند مي تحريك چشنده اعصاب خوردن غذا هنگام

 دارد قـرار  دهـان  اول در دسـتگاه  اين .گرددمي منتقل مغز به آن

 دور ،دارد زيـان  كنـد مـي  احـساس  كـه  را چيزي بتواند انسان تا

 گرمـي  و سردي و شيريني و تلخي انسان دستگاه اين با .بيندازد

 زبـان  .كندمي احساس را اينها امثال و تيزي و شوري و ترشي و

 بـا  هاآن از پرزي هر .است ييچشا باريك پرزهاي هزار هُن داراي

 چنـد  هاعصب تعداد آيا .است متّصل مغز به عصب يك از بيش

 عـصبي  هـر  چگونـه  ؟اسـت  چقـدر  هـا عـصب  حجم آيا ؟است

 يك همه رسندمي كه مغز به هاعصب ولي كند،مي كار جداگانه

  »!كنند؟مي پيدا احساس
 چيـره  و مـسلّط  كـامالً  بـدن  بر كه عصبي دستكاه« *      

 ايـن  .اسـت  شـده  تـشكيل  بـاريكي  هـاي مـويرگ  از است

 جـسم  كنـار  و گوشـه  تمـام  رد عـصبي  نـازك  هايمويرگ

 كـه  ديگـري  هـاي مـويرگ  با و گردند،مي پراكنده و پخش

 بـه  هـم  هـا عصب اين .يابند مي پيوند هستند آنها از بزرگتر

 از ييجز وقت هر .گردندمي متّصل عصبي مركزي دستگاه

 سبب به شدن متأثّر اين كه چند هر گرديد، ثّرمتأ بدن اجزاء

 باشـد،  اطـراف  فـضاي  حـرارت  يهدرجـ  در ايسـاده  تغيير

 در پراكنـده  مراكـز  بـه  را احـساس  اين عصبي هايمويرگ

 مغـز  بـه  را احـساس  نيـز  مراكز اين .كنندمي مخابره جسم

 تصرّف و دخل آن در باشد ممكن كه نهگو هر تا رسانندمي

 صـد  مغز به اّطالعات انتقال و اشارات برهمخا سرعت .بكند

   .»است ثانيه در متر
نگـريم بـه عمـل هــضم در كارگـاه           كـه مـي   تـي   قما و «

خوريم و به مـواد متروكـه و         كه مي  ، و به طعامي   ييشيميا
، شـگفت و    كـه عمـل هـضم     فهميم  ، فوراً مي  ايهرها شد 

 را هـضم    ييزيرا عمل هـضم همـه چيزهـا       . شگرف است 
  !خوريم بجز خود معدهكند كه ميمي
 رهـا  و گـذاريم مـي  وا را طعـام  از انـواعي  كارگـاه  ايـن  بـه  ما

 باشيم، داشته كارگاه اين خود به توجهي اينكه بدون ،داريممي

 مـا  .بينديـشيم  آن ييشـيميا  كيفيت يهبار در كه اين بدون يا

 را جـو  هـاي دانـه  و شده سرخ ماهي و كلم و شتگو هايتكّه

  ...بلعيممي فرو نييپا به را هاآن آب مقداري با و خوريممي
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 كـه  گزينـد مـي  بـر  را ييچيزهـا  هاآميزه اين ميان از معده

 تجزيه و ساختن متالشي با را كار اين .هستند دهيفا داراي

 خـود  مخصوص ييشيميا اجزاي به طعام از نوع هر كردن

 تـوجهي  زوائـد  و اهـ تفالـه  بـه  امر اين در و دهد،مي انجام

ه  ساختار .كندنمي جديـدي  نهـاي ييپروت شـكل  بـه  را بقيـ 

 مختلــف ســلولهاي غــذاي كــه يينهــاييپروت آورد،درمــي

 مواد يهمه و آهن و يد و گوگرد و كلسيم معده .گردندمي

 اساسي و اصلي اجزاء گذاردنمي و گزيند، مي بر را ضروري

 هـا هورمـون  وليـد ت سو ديگر از و شود، هدر و برود ميان از

 زندگي، براي حياتي هاينيازمندي يمهه و گردد، ممكن

 ييرويارو براي مهيا و حاضر و ،منظّم و الزم مقدارهاي در

 معده .باشد دسترس در و آماده ،نيازي و ضرورت نوع هر با

 حالـت  هـر  بـا  برخورد براي را ديگر احتياطي مواد و چربي

 معـده  .كنـد مـي  ذخيـره  يگرسـنگ  مانند ناگهاني و اتّفاقي

ـ  بـه  كـه  ايـن  بدون كندمي را كارها اين يمهه  يشهاندي
 ايـن  مـا  .باشـد  داشـته  توجهي او تحليل و تجزيه و انسان

 ييشـيميا  كارگـاه  بـدين  را شـمار بـي  گونـاگون  مواد همه

 بدانچـه  نگـاهي  هـيچ  تقريبـاً  كـه  ايـن  بـدون  ،ريزيممي

 كنـيم مـي  تكيه چيزي بر راستا اين در .بيندازيم خوريممي

 بقـاي  بـراي  خـود خودبـه  و اتوماتيكي عمل يك را آن كه

 حـلّ  هاخوراك اين كه زماني .شماريممي خودمان زندگي

 شود،مي مجهز و آماده نو از و رودمي تحليل به و گرددمي

- سلول گردد،مي تقديم سلول هابيليون يكايك به مرور به

 در بـشر  نوع تعداد از شبي بدن يك در تعدادشان كه ييها

 هـر  بـه  رسـاني  خـوراك  كـه  است الزم !است زمين روي

 ايـن  كـه  مـوادي  آن جـز  و باشـد،  مستمرّ و دائمي سلولي

 تا نگردد وارد و نرسد بدو است نيازمند هابدان معين سلول

 و هاناخن و هااستخوان به را ويژه مواد آن هاسلول كه اين
 سـو  ديگر از .كنند تبديل هاندندا و هاچشم و مو و شتگو

 دريافـت  را مـوادي  تنهـا  ،عـضوي  بـه  مخـتص  سلول هر

  !بس و دارد اختصاص عضو بدان كه داردمي
ــن در ــا در صــورت اي ــاه اينج ــيميا كارگ ــود ييش  دارد، وج

 مـواد  از بيش كه كندمي توليد را مواد اندازه آن كه كارگاهي

 را توليـدي  هـاي كارگاه آن انسان هوش كه است ييهاكارگاه

 كـه  است كردن وارد براي نظامي و نظم اينجا در !است ساخته

 كـه  اسـت  پخشي و توزيع يا ،نقل و حمل نظام و نظم از بيش

 چيزي هر !است گرديده آشنا بدان و است شناخته را آن جهان

 و نظـام  و نظـم  نهايت در ،پخش و توزيع يا نقل و حمل كار در
  »!پذيردمي صورت كتاب و حساب

هاي بدن انسان سـخنان      هر دستگاهي از دستگاه    يهدربار
هـاي بـدن    لـيكن ايـن دسـتگاه     . توان گفت فراواني را مي  

بـه شـكلي از      -كه دارنـد    با وجود اعجاز روشني      -انسان  
ـ  دار يكـساني ، حيوان هم در آنها با انسان        اشكال فقـط  . دن
 كه  هاي عقالني و روحاني منحصر و شگفتي است       ويژگي

ها با انسان شركت    برجاي خود ماندگارند و حيوانات در آن      
هاي عقالني و روحاني است كه يـزدان        اين ويژگي . ندارند

سبحان در اين سوره با اعطاي آنها بـه انـسان بـر انـسان               
  :مخصوصاً اين صفت. فرمايدنهد و بزرگواري ميمّنت مي

دگاري كه تو را آفريده پرور    ����الَّذِي َخَلَقكَ َفَسوَّاكَ َفَعدَلَكَالَّذِي َخَلَقكَ َفَسوَّاكَ َفَعدَلَكَالَّذِي َخَلَقكَ َفَسوَّاكَ َفَعدَلَكَالَّذِي َخَلَقكَ َفَسوَّاكَ َفَعدَلَكَ����

اســت و ســپس ســر و ســامانت داده اســت و بعــد معتــدل و  
   .متناسبت كرده است

 را انـسان  خداونـد  كه است گرفته قرار ييندا از پس بخش اين

  :است فرموده و است داده قرار خطاب مورد آن با

  ...!اي انسان    ����َيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانُ����

 كـه مـا اصـل و        اسـت اي  اين درك و فهم عقالني ويـژه      
، ابزار درك و فهـم      زيرا خود عقل  . دانيمحقيقت آن را نمي   

ن درك و   گـردد، و چـو    ، و ماهيت عقل شناخته نمـي      است
  !شودفهم عقل دانسته نمي

كنـيم همـه از راه      ها، فـرض مـي    ها و فهميده  اين دريافت 
رسند، و ليكن مغز آنهـا را       دستگاه دقيق عصبي به مغز مي     

اي باشـد   اگر اين مغز نوار پرشـده     ! سازد؟ته مي كجا اندوخ 
انسان در مدت شصت سال عمر متوسط خود بـه هـزاران            

هـا و   ميليون متر نياز دارد تا اين همه تــصويرها و شـكل           
هـا و   هـا و احـساس    ها و برداشت  ها و معني  ها و جمله  واژه

 كه بعـدها آنهـا را بـه     كند، براي اينتأثّرها را بر آن ضبط   
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هـا  كه هم اينـك آنهـا را بعـد از ده    گونه    آورد، بدان  ياد
  !آوردسال به ياد مي

هــا و ، انــسان چگونــه ميــان ايــن واژهگذشــته از ايــن 
هـا و   هـاي جـدا جـدا، و ميـان حادثـه          ها و معنـي   جمله

رخدادهاي جدا جدا، و ميان تـصويرها و شـكلهاي جـدا           
ـ              جدا، جمع مي   د زنـد و آنهـا را بـا يكـديگر ربـط و پيون

گـاه از   سـازد، و آن     دهد تا از آنها فرهنگ جـام مـي        مي
هـا و   كنـد؟ و از تجربـه     ، به علم ارتقاء پيدا مي     معلومات

  يابد؟ها، به معرفت و شناخت دسترسي ميآزمون
 از را انـسان  كـه  اسـت  ييويژگيهـا  از يكـي  ويژگـي  اين

ا  ...سازدمي جدا ديگر موجودات ايـن  ،ايـن  وجـود  بـا  امـ 

 واالتـرين  و ،نيست انسان هايويژگي ترينبزرگ ويژگي

 جـدا  هاپديده سائر از را انسان كه نيست ييچيزها از چيز

 خدا به متعّلق روح از شگفتي پرتو چه .گرداندمي ممتاز و

 روحـي  ،است ميان در انسان يهويژ روح ...است ميان در

 جمـال  بـا  و ،هـستي  جمـال  بـا  را پديـده  اين تماس كه

 رخشان پرواز هايلحظه و بيند،  مي تهيه ستيه آفريدگار

 بخشدمي بدو مطلقي قادر با تماس پرتو در را درخشاني و

 با تماس از بعد تماسي همچون .ندارد ريثغو و حدود كه

  .گرددمي ميسر هستي جهان جمال پرتوهاي
 .داندنمي را آن ماهيت و اصل انسان كه است روحي اين
 فهـم  و درك كـه  دانـد مـي  را روح زا ترنييپا انسان مگر

 كـه  است روحي اين !؟است محسوس مدركات از انسان

 مندبهره آسماني خوشبختي و شادي پرتوهاي از را انسان

 زمـين  روي بـر  هنـوز  انسان كه گاه بدان حتّي سازد،مي

 ارتبـاط  فرشـتگان  واالي و بـاال  جهان با را انسان .است

 زنـدگي  بـا  زيستن براي را انسان و پيوندد،مي و دهدمي

 جمـال  بـه  نگريستن براي و ،جاودانگي و بهشت مرسوم

  !سازدمي آماده خوشبختي، و سعادت جهان آن در الهي
ـ  اين روحي است     بـزرگ يـزدان بـه انـسان       يهكه هدي 

.  گرديده اسـت   كه انسان با آن انسان    روحي است   . است
 او را بـه     ،يزدان كه اين روح را به انسان بخشيده اسـت         

  :سازدنام خودش مخاطب مي

  ...!اي انسان    ����َيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانَُيا َأيَُّها اإلْنَسانُ����

  : فرمايدكننده سرزنش ميو او را با آن سرزنش شرمنده

چه چيز تو را در برابر پروردگار        ����َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمِ   َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمِ   َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمِ   َما َغرَّكَ ِبَرِبّكَ اْلَكِريمِ   ����

بزرگــوارت مغــرور ســاخته اســت و در حــقّ او گولــت زده 
كنـي و خـود را بـه        كانـه نافرمـاني مـي     باكه چنان بي  (است  

   .»!؟سازيگناهان آلوده مي
 كـه  آنجـا  .اسـت  انـسان  با يزدان مستقيم سرزنش و عتاب اين

 عنـوان  بـه  خـود  جلـو  در را او و زنـد مي فريادش سبحان يزدان

 را يــزدان جــالل و خــوردهگــول و بزهكــار و مقــصر شــخص
ـ  باري جناب به نسبت ادببي و ،ناشناخته  .داردمـي  نگـاه  ،اليتع

 .آوردمـي  يادش به و دهدمي تذكّر بدو را نعمت ترينبزرگ گاهآن
 گـول  و گرديدن مغرور و نمودن ادبيبي و كردنكوتاهي سپس

  !آوردمي خاطر به و دهدمي تذكّر بدو را خوردن
 كنـد، مـي  نابود و ذوب را انسان كه است سرزنشي و عتاب اين

 و را، خـويش  اصـل  و سرچـشمه  قـت حقي »انـسان « كه وقتي
 و موضــع حقيقــت و را، خــويش سرگذشــت و خبــر حقيقــت

- موضـع  و موضـع  آورد،درمي تصور به را خويش گيريموضع

 و ،اسـت  داشـته  نگـاه  برپاي خدا پيشگاه در را او كه اشگيري
 به گونه اين سپس و دهد،درمي نداء ييندا همچون با را او خدا

  :ردازدپمي سرزنشش و عتاب

الَّـذِي خَلََقـكَ َفـسَوَّاكَ      الَّـذِي خَلََقـكَ َفـسَوَّاكَ      الَّـذِي خَلََقـكَ َفـسَوَّاكَ      الَّـذِي خَلََقـكَ َفـسَوَّاكَ      ؛  ؛  ؛  ؛  يَا أَيُّهَا اإلنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الَْكـرِيمِ       يَا أَيُّهَا اإلنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الَْكـرِيمِ       يَا أَيُّهَا اإلنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الَْكـرِيمِ       يَا أَيُّهَا اإلنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الَْكـرِيمِ       ����
چه چيز تـو را  ! اي انسان    ���� فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكََّبـكَ      فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكََّبـكَ      فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكََّبـكَ      فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكََّبـكَ     ؛؛؛؛فَعَدَلَكَفَعَدَلَكَفَعَدَلَكَفَعَدَلَكَ

در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حقّ او           
كني و خــود     نافرماني مي  باكانهكه چنان بي  (گولت زده است    

گــاري كــه تــو را وردپــر. »!؟ســازيه مــيدرا بـه گناهــان آلــو 
آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعـد معتـدل و               

، و آن گاه به هر شكلي كه خواسته تـو را            متناسبت كرده است  
  .درآورده است و تركيب بسته است
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