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458

خداوند در قالب یک استفهام توبیخی 

:در پاسخ به سخن قارون که گفت

را،این من 

.به دست آوردم تکیه بر با 

:با عبارتی کوتاه و جامع می فرماید



459

ا داند كه خداوند  قبل از او اقوامی ر  �ىآیا 

:  كرده است كههالك 

  



  

  

و

.می کندآن قطع دسرتسی انسان را از 

 و اما

.باب این علم را برای انسان باز می کند 
460
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فقط با تحمل تلخِی 

.به دست می آید
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:آخرین آیه ی این داستان 

: كهرا دگرگو� عجیب �اشاچیان دیروز 

،  از مشاهده ی 

: كهكردند  وجد و رسور آمده بودند و آرزو مىبه 

.بیان می کندجاى او بودند به كاش اى 
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شند، بااو به جاى کسانی که  ديروز آرزو داشتند 

: كهگاه آن 

م� فرو رف� او و ثروتش را به قعر ز صحنه ی 

:گفتند مىديدند، 
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را، خدا روزى گويى ! واى بر ما 

 



  ،

است؛ کلمه ی 

:  که هر دو یعنی

در اینجا صادقند، 

 اگرچه 

.بیشرت به مورد بحث نزدیک است
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در نتیجه ترجمه ی کامِل 

:این است که

 ،

  

 ،

،
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را، خدا روزى گويى ! واى بر ما 

 



 ،

،

470



: ، که

را، من این 

.به دست آوردم تکیه بر با 

: اعرتاف به این که

.به دست الله تعالی است
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:  كهسپس در اين فكر فرو رفتند 

رسيد،  دعاى مرصانه آنها ديروز به اجابت مىاگر 

گذاشت،  خدا آنها را بجاى قارون مىو 

كردند؟ چه خا� بر رس مىامروز 

:گفتنددر مقام شكر اين نعمت بر آمدند و لذا 
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اگر خداوند بر ما منت نگذارده بود،   

.برد را هم به قعر زم� فرو مىما 
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   ،

!  واىاى  :گفتند

.شوند هرگز رستگار �ىحقیقتا كافران 
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476

آخرت را، رساى  

: كهدهيم  براى كسا� قرار مىتنها 

 

.است عاقبت نيك براى و 
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کلمه ی  

 بر رشف و ارزش و بلندی جایگاه

داللت می کند،

 و معلوم است که مقصود از 

.است 



479



480

آخرت را، رساى  

: كهدهيم  براى كسا� قرار مىتنها 



:مرحوم عالمه ی طباطبایی می فرمایند 

  

:  ازمقصود 

و

.ستا و 
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:  خداوند رشیعت خود را که ه�ن تکالیف انسان است

:  احکام فطرت نیز
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پس هر معصیتی، بدون واسطه یا با واسطه،

:حق تعالی می فرماید

بسبب اع�ل انسانها،
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: از اینجا معلوم می شود که

و به خاطر اهمیتش، 

.به طور خاص و به تنهایی ذکر شده است
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اما آنچنان اثر تخریبی دارد،

که به عنوان یک فرد مستقل و به تنهایی 

.ذکر شده است در کنار 
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