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گوید، مسئول هستند، هیچ کس بدون حتی پیامبرانی که این سورۀ مبارک از آنان سخن می

 ز آیاتی که در این سوره آمده ازمسئولیت نیست. بلکه مسئولیت واقعاً دقیق است و بسیاری ا

حتی پیامبران نیز مشمول مسئولیت الهی هستند. پس مسئولیت  .گویندمسئولیت سخن می

چنان که گفتیم معادل امانت الهی است که خدا به هر انسانی عطا کرده است، از علم و مال 

، قرآن تصویر رهبریبینیم که برای تأکید مسئولیت و توضیح گرفته تا معرفت و امکانات. می

 .کوشد که بر انسان بودن پیامبران تأکید کندکریم در این سوره می

دهد و خود را یکی از آورد و کار خویش را انجام نمیانسانی که مسئولیت خود را به جا نمی 

 .تواند رهبری برای امت یا پیامبری برای ملت باشدشمارد، نمیمردم نمی

کوشد که بر بشر بودن پیامبران تأکید کند. قرآن در جاهای ای متعدد میقرآن کریم در جاه

دهد و نصیحتش کند و به او تذکر میمتعددی پیامبر را مالمت و او را تأدیب و توبیخ می

کند ها را برای مردم بیان میها و این تربیتها و توبیخکند و پیامبر )ص( نیز همۀ این عتابمی

 .انسان بودن اوتا تأکیدی باشد بر 

کند که او، یعنی محمد یتیم بود و خدا او را سرپرستی در جای دیگری قرآن کریم تأکید می

کرد، پس باید مسئولیت خود را در برابر ایتام بپذیرد، چراکه او تلخی یتیم بودن را چشیده 

است؛ او جاهل بود و خدا علم را به او آموخت، پس باید دردهای مردم و دردهای جاهالن را 

و فقیر بود و خدا او را غنی کرد، پس باید درد فقرا را احساس کند. این نیز جزئی از حس کند؛ 

کند. حال اگر رهبری مفهوم رهبری است. رهبر کسی است که دردهای مردم را احساس می

فقیر یا جاهل یا یتیم نبوده و با وجود این رهبر مردم شده باشد، در اینجا قرآن در سورۀ 

 ترسی فرزندانت یتیمای اما نمیدهد؛ یتیم نبودهاو تذکر می کند و بهمیدیگری او را تربیت 

 ترسی بمیری؟شوند؟ یعنی نمی

 


