مقدمه
در اين سه دهه ،صرفنظر از هر دگرگوني منفي يا مثبت در مناسبات فرهنگي ،سياسي و اجتماعي کشور ما ،تحوّل
چشمگيري که در ترجمه قرآن کريم به زبان فارسي پديد آمده بر اهل نظر پوشيده نيست .در اين مدت دهها ترجمه
جديد عرضه شده است که در مقايسه با ترجمههاي پيشين روندي رو به رشد را نشان داده و بر رواني و سليس بودن
آنها و انطباق مفاهيم آيات با برگردان فارسي آنها افزوده ميشود.
وقتي ترجمه آثار بزرگ ادبي همچون ديوان حافظ و مثنوي مولوي به زبانهاي ديگر دائماً تکرار و تازه ميگردد،
ترجمه قرآن با ابعاد گستردهاش که ناظر به گذشته ،حال ،آينده ،طبيعت و شريعت ميباشد ،بازنگريهاي بيشتري را به
تناسب رشد عقلي و درک و دانش هر عصر ميطلبد.
اين ترجمه البته ادعاي نوآوري و پُر کردن جائي خالي در ميان ترجمههاي موجود را ندارد ،و اگر نبود توصيه برخي
از دوستان محفل قرآني که ميپنداشتند پارهاي از توضيحات لغوي ،علمي و اجتماعي نويسنده در شرح آيات ميتواند
براي ديگران نيز مفيد باشد ،براي اقدام به ترجمهاي جديد ،انگيزه و احساس نيازي براي اين قلم وجود نداشت.
در هر حال محصول چنان اجابتي شامل ترجمه کمي بيش از  ۵جزء آخر قرآن ،شامل  ۰۷سوره به شمارههاي  ۵۵تا
 ۱۱۵ميباشد که از نظر تعداد سورهها حدود  ٪۰۷و از نظر حجم آيات حدود  ٪۱۰کل قرآن را تشکيل ميدهد .اين
ترجمهها به تدريج و آهستگي براي جلسه هفتگي کالس قرآن تهيه شده و ميشود و با صرف يک روزي در هفته،
اگر عمري باشد و توفيق الهي يار گردد ،با چنين روالي ۵ ،سال ديگر به طول خواهد انجاميد.
در اين مجلد ،از ترجمه سورهها يا گروه آيات نازل شده در سالهاي اول و دوم بعثت ،که توسط مرحوم مهندس
مهدي بازرگان در کتاب «پا به پاي وحي» گردآوري گشته ،عيناً استفاده شده است .ايشان در جلسات تفسير قرآن
انجمن اسالمي مهندسين ،آيات پنج سال اول بعثت را به تفصيل شرح دادند ،اما به استثناي آيات سالهاي اول و دوم
بعثت ،که در آخرين سال زندگي و سال بعد از آن به چاپ رسيد ،بقيه اوراق متأسفانه مورد تاراج تماميت طلبان قرار
گرفت و همچون کتابهاي چاپ نشده ديگري مصادره گشت .سورههائي که توسط ايشان ترجمه شده ،در همان
ابتدا با ستاره اي روي عنوان سوره مشخص شده است ،بقيه آنچه توسط اين قلم ترجمه شده ،شامل پاورقيهائي در
شرح برخي واژهها يا آيات مشکله ميباشد که اميد است مفيد واقع شود.
از آنجائي که اختراع دوباره چرخ کاري عبث است ،بيشتر مترجمين قرآن يک يا چند نمونه از ترجمههاي پيشين را
برگزيده و با مبنا قرار دادن و استفاده از آنها ،نظريات اصالحي يا تکميلي و ذوق و سليقه خود را در موارد اختالفي
اعمال ميکنند .اين قلم نيز عمدتاً از ترجمههاي روان و سليس و امروزي «قرآن مبين» آقاي مهندس علي اکبر طاهري
قزويني و «بيان معاني در کالم رباني» استاد مصطفي طباطبائي به عنوان نقطه عزيمت استفاده کرده و همچون بقيه
مترجمين ،ديدگاههاي خود را در آن ادغام و توضيحاتي بر آن اضافه کرده است.
باحم د و سپاس به درگاه خداوند عزيز و عليمي که از سرچشمه رحمت و حکمت خويش اين کتاب را براي رهبري
بندگان به صراط مستقيم و سعادت نازل فرمود و با طلب مغفرت او براي خطاهائي که از اين قلم سر زده ،اميدوارم اين
ترجمه خالي از فايده براي تالوت کنندگان نباشد و به شناخت بهتر از قرآن در جامعه ما مدد رساند.
بمنه و توفيقاته
عبدالعلي بازرگان
مرداد ماه  /۱۹۳۱رمضان ۱۵۹۹

g

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۱

حاء ميم

۲

نزول تدريجي اين کتاب (در سطح درک و دريافت انسانها) از سوي خداي فرا دست و فرزانه است.

۹

بيترديد در آفرينش آسمانها (کهکشانها) و زمين ،بس نشانههاست براي مؤمنان.

و (نيز) در آفرينش خودتان و آنچه از جنبندگان (که در زمين) پراکنده ميسازد ،نشانههائي است (از تدبير خدا) براي يقين
۵
آوران.

۵

و (همچنين) در گردش پياپي شب و روز و رزقي (باراني) که خدا از آسمان فرو ميفرستد و به لطف آن زمين را پس
۰
از مرگش (خشکي زمستانياش) زنده ميکند و در گردش بادها نشانههائي است براي مردمي که تعقل ميکنند.

ۖ
۰

اينهاست آيات خدا که به حق بر تو ميخوانيم ،پس بعد از خدا و آياتش (در صورت انکار) به کدامين سخن ايمان
ميآورند؟

۸

واي بر هر واژگون پندارِ خودبين؛

ۖ
آيات خدا را که بر او خوانده ميشود ،ميشنود (با اين حال بدون آنکه انديشه کند) متکبرانه (بر موضع انکار خود) اصرار
ميورزد ،گوئي اصال آنرا نشنيده است! پس او را به عذابي دردناک نويد ده!
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ۚ
چون به اندکي از آيات ما آگاهي يابد ،آن را به استهزاء ميگيرد (برخوردش با آيات نه با تواضع در برابر حق ،که با تکبر و
تحقير آن است) .پس او را به عذابي خوارکننده نويد ده (خوار شمردگان حق ،خود را خوار ميکنند)

ۖ

ۖ

سرنوشت آينده شان دوزخ است .نه دستاوردشان (از ثروت و قدرت و علم و هنر) کوچکترين سودي در نجاتشان
خواهد بخشيد ،و نه اوليائي که غير خدا برگزيدند (به دادشان خواهند رسيد) ،بلکه عذاب عظيمي در پيش دارند.

ۖ



اين (قرآن) راهبر (به سوي سعادت) است و کساني که نشانههاي صاحب اختيارشان را نديده ميگيرند ،کيفرشان عذابي
۳
از پريشاني و اضطرابي دردناک است.

۱۷

خداست آنکه درياها را رام (قابل استفاده و بهره برداري) شما ساخت تا به امر او (به نيروي باد) کشتيها در آن روان شوند
و (با حمل و نقل دريائي و سير و سياحت و تجارت) به دنبال فضل او (نعمات و فزون بخشيهايش در زمين و زندگي) برويد ،باشد
۱۱
تا بهره برداري بهينه از نعماتش کنيد.

ۚ
و (نه تنها درياها ،بلکه) هر آنچه را که در آسمانها (ستارهها) و هر آنچه را که در زمين است ،در (قابليت) تسخير شما قرار
داد (استعداد سلطه يافتن بر طبيعت را در نهاد شما قرار داد ،در حالي که) تماماً متعلق به اوست .بيترديد در اين (سلطه بخشيدن
۱۲
آدمي بر جهاني که خدا آفريده است) بس نشانههاست براي مردمي که تفکر ميکنند.

به کساني که ايمان آوردهاند بگو :از کساني که اميدي (يا باوري) به روزهاي خدائي (در گرفتاري به نتيجه اعمال تباه شان در
دنيا يا آخرت) ندارند ،درگذرند تا خدا (خودش) هر قومي را (در زمان خود) به تناسب دستاوردشان جزا دهد (هيچکس حق
ندارد از موضع خدائي به مردم نگاه کند).

ۖ

ۖ

هر کس کار شايستهاي بکند ،به سود خويش عمل کرده و هر کس بدي کند ،به زيان خويش کرده است ،سپس
همگي به سوي پروردگارتان بازگردانده ميشويد (حساب مردم با اوست نه با شما ،خود را متولي دين نشماريد).

۱۹

ما (پيش از شما) به بنياسرائيل (فرزندان و نسل يعقوب پيامبر) کتاب و حکمت و نبوت عطا کرديم و آنها را از
۱۵
۱۵
پاکيزهها (بهترين نعمتها) روزيشان داديم و بر جهانيان (به نعمت چنان فضائلي) برتريشان بخشيديم.
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ۚ

ۖ

و (نيز) آيات روشني از امر (دين) به آنها عطا کرديم ،اما اختالفشان با يکديگر (نه از سر ناآگاهي ،بلکه) ،جز پس از
آگاه شدنشان (از حقيقت ،به انگيزه) زياده طلبي و رقابتي (که براي رياست و سيادت) ميانشان جريان داشت نبود و
پروردگارت روز رستاخيز در موارد اختالفشان داوري خواهد کرد.

۱۰

آنگاه (پس از طي اين تجربه تاريخي) تو را بر شريعتي از امر (شعبه و شاخهاي از شجره دين تسليم و توحيد) قرار داديم ،پس
پيرو همان باش و از نظريات کساني که نميدانند (برخي پيروان پُرمدعا ولي بيخبر يهود) پيروي نکن.



ۚ

ۖ

آنها در برابر خدا ،هرگز هيچ نيازي از تو را برآورده نخواهند کرد( ،بلکه اين) ستمگران يار و ياور يکديگرند (نه شما) و
(تنها) خداست که ياور پرهيزکاران است.

اين (قرآن حاوي) بصيرتهائي براي مردم است( ،همچنين) هدايتي و رحمتي براي مردمي که يقين آوري کنند (در
۱۰

جستجوي شناخت يقيني حقايق باشند).

ۚ
۱۸

آيا کساني که اعمال زشتي (در کسب منافع نامشروع فردي) مرتکب شدند ،چنين ميپندارند که ما آنها را (با چنين
دستاوردي از ناشايستهها) همسرنوشت با کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام دادهاند قرار ميدهيم؛ يکسان در
زندگي و مرگشان!؟ (اگر اين گونه داوري ميکنند) چه بد حکمي ميدهند!

در حالي که خدا آسمانها و زمين را به حق (روي حساب و کتاب و هدفداري) آفريده و (به اين منظور) تا هر کسي متناسب
با دستاوردش جزا بگيرد و حق هيچ کس پايمال نگردد (در صورت تساوي سرنوشت ،به نيکان ظلم ميشود).

ۚ
۱۳

(با توجه به چنان قانونمندي در ارتباط عمل با سرنوشت) آيا هيچ انديشيدهاي در (سرنوشت) کسي که خودپرستي ميکند و
۲۱
۲۷
خدا نيز او را ،با وجود آگاهي ،به گمراهي سپرده و بر گوش و دلش مُهر نهاده و بر ديدهاش پردهاي کشيده
۲۲
است .پس چه کسي بعد از خدا او را رهبري (به سعادت) خواهد کرد ،آيا پند نميگيرند؟
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ۖ

ۚ

و (مهمترين بهانه و ايرادشان اين است که) گفتند :جز همين زندگي دنيائي ما  ،خبري (از زنده شدن مجدد در کار) نيست( .ما
آدميان ،پير که شديم) ميميريم و (نسل ديگري) زنده ميشويم و مرگ ما جز ناشي از (گذشت) روزگار نيست .آنها در اين
(انکار) علمي ندارند ،فقط گمان ميکنند.

و هر گاه (نيز که در پاسخ انکارشان) آيات روشنگر ما بر آنها خوانده شود ،دليل و منطقشان جز اين نيست که اگر راست
ميگوئيد پدران ما را (به زندگي) باز آوريد!



بگو خداست که به شما زندگي ميبخشد و (پس از عمري) ميميراند ،سپس به سوي روزي که ترديدي در (وقوع) آن
نيست گردتان ميآورد ،اما بيشتر مردم نميدانند (که مرگ و حيات دست خداست نه روزگار).

ۚ
فرمانروائي مطلق آسمانها و زمين در انحصار خداست( .بنابراين) روزي که قيامت برپا شود ،در آن روز باطلکاران
زيان خواهند کرد.

ۚ
۲۵

۲۹

و (در آن روز) همه اُمتها (جوامع مختلف بشري در طول تاريخ با اهداف و عملکردهاي متفاوت) را زانوزده (در برابر قدرتي
قاهر) ميبيني .هر امتي به سوي نامه عملش فرا خوانده ميشود (به آنها گفته ميشود) امروز هر آنچه (در طول زندگي خود)

ميکرديد جزا ميگيريد.

ۚ
۲۵

اين کتاب ماست که به حق بر شما گواهي ميدهد ،ما يکسره آز آنچه (در مدت عمر) ميکرديد نسخه برداري
۲۰
ميکرديم.

ۚ
اما کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام دادند ،پروردگارشان آنها را در جوار رحمت خويش خواهد
آورد.

۲۰

و اما کساني که کفر ورزيدند (حقايق را ناديده گرفته و انکار کردند ،خداوند به آنها گويد ):آيا آيات من پيوسته بر شما
۲۸
خوانده نميشد ،اما شما (از تمکين نسبت به آن) گردنکشي ميکرديد و مردماني بريده از حق بوديد.
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۲۳

و آنگاه که (به شما) گفته ميشد بيترديد وعده خدا حق است و ساعت (زمان قيامت) شکي در آن نيست ،ميگفتيد ما
۹۷
چه ميدانيم ساعت (قيامت) چيست؟ تنها گماني در اين باره داريم و به يقين نرسيدهايم.

(امروز آن را انکار ميکنند ،اما در فرداي قيامت) زشتيهاي اعمالشان بر آنها آشکار ميگردد و آنچه (از هشدار عذاب) که به
استهزاء ميگرفتند ،دامنگيرشان خواهد شد.



۹۲

۹۱

(به آنها) خطاب ميشود :ما امروز اعتنائي به شما نميکنيم ،همانگونه که شما به ديدار امروزتان بياعتنا بوديد.
جايگاهتان آتش است و هيچ ياوري نخواهيد داشت.

ۚ
اين گرفتاريتان از آنروست که آيات خدا را به استهزاء گرفتيد و زندگي دنيا شما را فريفت .پس اينان امروز
نميتوانند از آن (دوزخ اعمالشان) خارج شوند و نه به آنها امکان عذرخواهي و طلب عفو داده ميشود.

پس ستايش منحصر به خدائي است که گرداننده (صاحب اختيار) آسمانها ،گرداننده زمين و صاحب اختيار جهانيان
۹۹
است.

ۖ
و (نيز) عظمتي (بيکرانهگي) که در آسمانها و زمين است ،ويژه اوست و همو فرادست و فرزانه است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱ر.ک .به کتاب «حروف مقطعه در قرآن» از همين قلم.
 – ۲تنزيل در باب تفعيل به نزول تدريجي قرآن در طول  ۲۹سال گفته ميشود .منظور از نازل شدن کتاب ،در دسترس درک و فهم و هضم و
جذب آدميان قرار گرفتن است .همچون رياضيات که براي دانش آموز ابتدائي ساده و نازل ميشود.
 – ۹منظور از «سموات» (آسمانها) ،آنطور که در زبان فارسي فهميده ميشود ،هوا يا فضاي بين ستارهها نيست .اين فضا را در برخي آيات با
اضافه کردن جمله «و ما بينهما» ميان سموات و ارض مطرح کرده است .اما معناي «سماء» (و جمع آن سموات) ،به قول اديبان لغوي؛ از
«سُمُو» به معني رفعت و بلندي است و سماء هر چيز باالي آن است .همچون سقف خانه .به باران نيز سماء ميگويند چون از باال سر ما
ميبارد .پس سموات ستارگاني هستند که در مجموعههاي کهکشاني باال سر ما ديده ميشوند.
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« – ۵يوقنون» فعل است نه اسم يا وصف ،منظور کساني است که به دنبال يقين آوردن هستند و تالش ميکنند به شناخت يقيني برسند .به نظر
نميرسد ترجمه "اهل يقين" که برخي مترجمين برميگزينند وافي به مقصود باشد.
 – ۵کلمه اختالف در باب افتعال ،از ريشه «خلف» ميباشد و نوعي فعل پذيري و آمادگي قبول را ميرساند .يعني اين تضاد ظاهري ضروري
است و شب و روز ،الزم و ملزوم و پذيراي يکديگر هستند و ميدانيم از همين دوگانگي است که انبساط و انقباض و جابهجائي هوا ،يعني
باد پديد ميآيد و باد نيز ابرها را حرکت ميدهد و موجب ريزش باران ميگردد .باد نيز اگر حالت گردشي و مدار مانند (تصريف الرياح)
نداشت ،هرگز توزيع باران همهجائي نميشد.
 – ۰يعقلون نيز همچون يوقنون فعل است و داللت بر کاربرد عقل در امور ميکند ،در اينجا نيز ترجمه "عاقالن" يا "اهل خرد" و خردمندان
برگردان رسايي نيست .در ضمن معناي "عقل" هم در بُعد ذهني آن ،يعني انديشيدنِ صِرف خالصه نميشود .معناي عقل به فرمايش
حضرت علي(ع) (در نامه  ۹۱نهج البالغه) حفظ تجربههاست .يعني با تفکر در امور "علم" حاصل ميشود و کاربرد علم (حاصل از طريق
تئوري يا تجربه عملي) را در زندگي تعقل ميگويند .پس عاقل کسي است که به علمش عمل ميکند .چنين معنائي البته با فهم امروزي ما
از عقل که فرسنگها از سرچشمه فاصله گرفته فرق دارد.



 – ۰اضافه کردن صفت حق به تالوت ،ميرساند که قرآن باطل ،اوهام ،خياالت يا بر ساختههاي ذهني پيامبر نيست و اين خداست که آن را بر
پيامبر تالوت ميکند.
« – ۸افـّاک» مبالغه «اِفک» است و شدت و عادت به آن را ميرساند .افک به گفته لغت شناسان ،چيزي است که از حقيقتش برگردانده شده
باشد .نوعي واژگونگي و زيرورو شدن انديشه و عمل يعني جايگزيني باطل با حق است .دروغ را نيز از همين جهت افک ميگويند که
واقعيت را وارونه ميکند .اما افاک را دروغگو يا دروغ پرداز ترجمه کردن وافي به مقصود نيست .اين وصفي است براي شخصيت آنهائي
که عوضي ميبينند و  ۱۸۷درجه وارونه رفتار ميکنند .واژه «اثم» نيز همانطور که بارها در اين نوشته گفته شده ،مقابل واژه «بِرّ» (وسعت
نظر و گشادگي شخصيت در همه ابعاد انساني) است و نشانگر انسانهاي خودخواه ،تنگبين و دنياپرست است .برگردان گناه براي همه
کلمات :اثم ،جرم ،ذنب و  ...مناسب بنظر نميرسد.
 – ۳در آيات  ۸تا  ۱۱براي عذاب جمعاً چهار صفت :اليم ،مُهين ،عظيم ،و رجزعظيم شمرده است که متناسب با موضع عملي انکارگران
ميباشد؛ چون دنبال راحتي است و فکر نميکند ،عذاب اليم ميبيند و ناراحت ميشود ،چون از موضع تکبر همه چيز و همه کس را به
استهزاء ميگيرد ،خود با "عذاب مهين" خوار ميشود ،چون عظمت آخرت و حساب و کتاب را انکار ميکند "عذاب عظيم" ميبيند و
باالخره چون از راه امن و آسان هدايت منحرف ميشود ،در بيابان بيسمت و سوي گمراهي مضطرب و پريشان احوال ميگردد.
 – ۱۷مسلماً اگر نبود قوانين فيزيکي موجود که قادر ميسازد کشتي هاي عظيم فلزي با هزاران مسافر و هزاران تُن کاال بدون آنکه غرق شوند،
به روي آب حرکت کنند ،و اگر شدت طوفان و ارتفاع امواج بيش از اين بود هرگز اسب وحشي دريا براي ما رام نميشد.
 – ۱۱شُکر سه مرحله :ذهني ،زباني ،و عملي دارد .شکر عملي بهرهبرداري درست از نعمت در مسيري است که صاحب نعمت توصيه کرده.
 – ۱۲از آيات  ۵تا  ۱۹جمعاً چهار نوع عکسالعمل انسان در برابر "آيات الهي" را مطرح کرده است (همچون چهار صفتي که در جهت
معکوس براي عذاب برشمرده است) ،يا فهميدن هر دسته آيات را با رفتاري خاص ممکن ميشمارد :اليات للمؤمنين ،آياتٌ لقوم يوقنون،
آيات لقوم يعقلون ،اليات لقوم يتفکرون .ابتدا از ايماني اجمالي نسبت به آنچه در آسمانها و زمين در شناخت آفريدگار آن سخن
ميگويد .در مرحله دوم از ايماني عميقتر با يقينآوري در آفرينش و انواع آفريدهها نشانه ميآورد .در گام سوم با ذکر دستاندرکاري
همه پديدهها براي ايجاد نقشي مثبت ،درسي به انسانها ميدهد تا آنها نيز اين آگاهي را به عمل آورند (معناي کاربردي عقل) و باالخره
عظمت موضوع مسخّر بودن طبيعت براي انسان را صرفاً با تفکر در پديدهها ممکن ميشمارد.
 – ۱۹در واقع آنچه به موسي(ع) داده شد که تورات نام گرفت ،سه ويژگي يا سه نقش داشت -۱ :نقش قانون و شريعت (کتاب) براي تشکيل
اُمت ايماني -۲ ،نقش راهنماي اخالق در مناسبات رفتاري (حکمت) -۹ ،نقش آگاهي رساني از حقايق (نبوت).
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قرآن حکيم
 – ۱۵نعمات خدا پاکيزه و غير پاکيزه ندارد .طيبات در اينجا وصفي براي مطبوع طبع آدمي بودن نعمات و دلپذيري آن است.

 – ۱۵منظور از فضيلت بر عالميان ،برتري نژادي و گُل سرسبد کردن آنان نيست .گويا اولين تجربه تأسيس جامعه ديني مبتني بر شريعت الهي
در روي زمين با قوم بنياسرائي ل آغاز شده است و دادن کتاب و حکمت و نبوت به آنان فضيلتي فوق فضائلي بوده است که به ساير
مردمان عطا شده بود.
 – ۱۰به تصريح قرآن که بارها در اين کتاب تکرار شده ،فقط يک دين خدائي وجود دارد؛ آنهم دين تسليم به خدا (نه شيطان ،نه نفس خود)
ميباشد ،دين اسالم همچون رودخانهاي است که در فواصل مختلف نهرها و شعبههائي از آن جدا ميشود .اين شعبات را در اصطالح
ديني شريعت ميگويند .طبق آيه  ۸۹سوره شوري ،خداوند از آن «دين واحد» شريعتي براي پيامبر آخرين جاري ساخت همچنانکه قبال
شرايعي براي نوح و ابراهيم و موسي و عيسي (عليهم السالم) جاري ساخته بود.
 – ۱۰اين کتاب چشم بصيرت توده مردم (ناس) را به روي حقايقي ميگشايد ،اما با يقينآوري ،يعني انگيزه پيدا کردن ،کنجکاوي و
جستجوي حقيقت براي شناخت يقيني است که ميتوان به مقصد رسيد (مفهوم هدايت) و مشمول رحمت واقع شد (هدي و رحمة
للموقنين) .اين آيه شبيه آيه  ۱۸۵سوره بقره (هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان) ميباشد که تأثير قرآن را در سه سطح برشمرده
است.



 – ۱۸در اين آيه به جاي جمالتي همچون :الذين يعملون ،الذين فعلوا ،الذين يکسبون و مشابه آن ،جمله« :الَذِينَ اجْتَرَحُوا» آمده است.
اجترحوا از ريشه «جَرحْ» است و جراحت همان زخم ميباشد (مائده  .)۵۵سگ شکاري را نيز از آنجائي که صيد را هنگام گرفتن با دندان
زخمي ميکند «جارحه» («جوارح» در جمع) مينامند (مائده  .)۵به همين دليل به اعضاي تأثيرگذار بدن مثل :دست و پا که چيزي را
کسب ميکنند ،جوارح گفته ميشود .با توجه به اين مقدمات ،در جمله »الذين اجترحوا» که در باب افتعال (پذيرش فعل) آمده است،
نوعي ميل و رغبت و آمادگي نفساني براي ارتکاب اعمال ناشايسته ،همچون به چنگ آوردن منافع شخصي با شکار ديگران ،به نظر
ميرسد.
 – ۱۳الهه گرفتن هواي نفس ،معنائي جز محور قرار دادن تمايالت و هواي نفس خود (به جاي خدا) ندارد و تعريف خودخواهي و
خودپرستي گوياتر از هر وصفي است.
 – ۲۷جمله «علي علم» ،به نظر مي رسد بيانگر اين حقيقت باشد که علم و آگاهي ،گرچه شرط الزم است ،اما مادام که خودپرستي بر آدمي
مستولي باشد ،هيچ سودي نخواهد داشت ،هر چند کساني ميپندارند مشکالت يک جامعه با رشد تحصيالت و باال رفتن درجات علمي
حل ميشود.
 – ۲۱خدا هيچکس را گمراه نميکند .معناي «َأَضَّلَهُ اهللُ» رها کردن و به حال خود سپردن است.
 – ۲۲همه اين افعال در مُهر زدن بر گوش و دل و پرده کشيدن بر چشم ،نتيجه عمل و بازتاب مکتسبات همان خودپرستان است که در نظام
علت و معلولي دامن خودشان را مي گيرد و چون نظامات را خدا مقرر داشته است ،اين افعال به او نسبت داده ميشود .مُهر زدن ،نماد
تعصب و عدم تمايل به شنيدن و انديشه (در نظريات ديگران) است و پرده کشيدن بر ديده ،نماد نديدن حقيقت امور و حجاب
خودخواهيها در برابر خِرد.
 – ۲۹فرق کلمه «اُمت» با قوم ،قبيله ،جماعت ،طايفه و ...در قصد و هدف ،آرمان ،عقايد و رويکردهاي آنهاست .امت از ريشه «اُمّ» به معناي
قصد است و امت ،اجتماعي است که وجه مشترک دارند.
 – ۲۵زانو زدگي نمادي است از تسليم ،توقف و زمينگير شدن در برابر قدرتي برتر (مقابل گردنکشي و عصيان و طغيان) .امتهائي که با
سوء استفاده از موهبت اختيار ،راه ظلم و ستم را با انکار هر حساب و کتاب و عقوبتي پيمودند ،اينک به حالت زانو درآمده در مقابل نتايج
اعمالشان گرفتار ميشوند .نام اين سوره از همين آيه اخذ شده و روزي را نشان ميدهد که امتها بياختيار در محکمه عدل الهي بايد
پاسخگوي اعمالشان باشند .اين واژه  ۸بار در قرآن و عمدتاً درباره قوم ثمود و قوم مَدْين (قوم شعيب) به کار رفته و زمينگير شدن آنها را
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به رغم غرور و قدرتشان در برابر زلزله شديد و موج انفجار آتشفشان نشان ميدهد .نقش رستم در کازرون فارس ،تصويري از زانو زدن
والرين امپراتور روم شرقي را در برابر شاهپور اول که با غرور بر اسبي سوار است ،نشان ميدهد ،هر چند هر دو از يک قماش و در رقابت
قدرت بودند ،اما به هر حال نشانگر زوال زور است.
 – ۲۵بديهي است منظور از کتاب ،اوراقي ميان دو جلد نيست ،کتاب ،مجموعه ثبت و ضبط شده پندارها ،گفتارها و کردارهاست .نطق کتاب
نيز گواهي وجودي است ،نه نطق زباني .به قول مولوي:
نطق آب و نطق خاک و نطق گِل

هست محسوس حواس اهل دل

 – ۲۰کار ضبط صوت و دوربين فيلمبرداري ،حفظ و نگهداري سخن يا صحنهاي است که از خاطرهها ميرود و فراموش ميشود .نسخه
برداري از اعمال (نَسْتَنْسِخُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ،از جهاتي مشابه همين ابزار امروزي است« .نَسَخَ» زايل شدن و منسوخ شدن است .اما اصل آن
از نقل و انتقال است .يعني کپي اصل آن به جائي منتقل و نگهداري ميشود.



 – ۲۰در جمله« :أَفَلَمْ تَکُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْکُمْ» ،هم فعل «تکن» داللت بر تداوم عمل و تکوين شخصيتي ميکند و هم مضارع بودن فعل «تتلي»
استمرار و پيوستگي تالوت را ميرساند .آيات  ۲۳ – ۲۸نيز چنيناند.
 – ۲۸معناي ريشهاي «جرم» انقطاع و بريدگي است .گناه جرم محسوب ميشود ،چرا که دليل آن بريدن از خدا و خلق و انجام تکاليف بندگي
است.
 – ۲۳منظور از ساعت ،مطلق وقت و زمان است ،نه جزء مشخصي از آن .مثل زمان مرگ و زمان (وقوع) قيامت .ساعت قيامت به تعبير قرآن به
اندازه يک چشم بر هم زدن ،بلکه کمتر از آن است (نحل .)۰۰
از  ۵۸باري که کلمه «ساعة» در قرآن به کار رفته است ۵۱ ،مورد آن به صورت معرفه (با الف و الم) درباره زمان قيامت است ،بقيه درباره
اجل مرگ انسانها يا لحظاتي از ايام زندگي دنيائي.
 – ۹۷البته امروز هم به يقين رسيدن علمي درباره قيامت آسان نيست .امر قيامت ماوراء فيزيک است و به غير از ايمان به خدا و آياتش در
جهان هستي و استدالل عقلي از مشاهده ظاهر اشياء و امور ،به باطن آنها و مسيري که به سوي آن حرکت ميکنند ،دانش محدود بشري
راهي براي اثبات علمي آن نيافته است .اما عظمت موضوع و خطير بودن آن در ارتباط با سرنوشت ابدي انسان آنقدر اهميت دارد که اگر
احتمال وقوع آن يک در ميليون هم باشد ،جدي گرفتن آن از تمامي امور دنيائي مهمتر است ،مگر هيچ آدم عاقلي يک خطر جاني را تنها
به اين دليل که به آن يقين ندارد ،ناديده ميگيرد؟ در آيه مورد نظر بهانهجوئي منکران و سهلانگاري آنها را نسبت به اين امر عظيم به
بهانه يقين نداشتن مذمت ميکند.
 – ۹۱معناي نسيان ،فراموشي و ناديده گرفتن است .مسلم است که خدا به فراموشي دچار نميشود .منظور بيتوجهي و رها کردن است.
 – ۹۲در اينجا به جاي «لِقَاءَ اليَوْمِ»« ،لِقَاءَ يَوْمِکُمْ» آمده است ،زيرا روز هر کسي در قيامت متناسب با اعمالش ميباشد؛ روز غم يا روز شادي.
 – ۹۹در اين آيه يک خطي ،سه بار نام «ربّ» تکرار شده است .مشرکين معاصر پيامبر« ،اهلل» را قبول داشتند ،ولي منکر رحمانيت و ربوبيت
بودند ،معناي ربوبيت ،همان ارباب و صاحب اختيار و همهکاره بودن است که مشرکين با توسل و تشفعشان به بُتها و سرسپردگيشان به
متوليان ديني ،از توحيد منحرف ميشدند .تأکيد سه مرحلهاي به نام «ربّ» ،ربوبيت بر آسمانها و زمين (که مورد اعتقاد مشرکين بود)،
دليلي بر ربوبيت بر عالمين (آدميان) که جزئي از کل هستند ،گرفته شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۱

حاء ميم

۲

نزول تدريجي اين کتاب (در سطح درک و دريافت انسانها) از سوي خدا فرا دست و فرزانه است.

ۚ
۹

ما آسمانها و زمين و هر آنچه را ميان آندوست ،جز به حق و براي زماني معين (تا سرآمد قيامت) نييافريديم( ،ولي)
منکران از آنچه بيم داده شدهاند روي گردانند (اعتنائي به هشدارها نميکنند).

ۖ

بگو آيا در مورد آنچه به غير خدا (به نيايش) ميخوانيد انديشه کردهايد؟ نشانم دهيد آنها چه چيزي از زمين را
آفريدهاند؟ (اگر نقشي در زمين ندارند) آيا در (آفرينش) آسمانها مشارکتي داشتهاند؟ ...اگر راست ميگوئيد( ،سند و

مدرکي) از کتب (آسماني) پيشين يا آثار علمي (گذشتگان) بياوريد.

(به راستي) کيست گمراه تر از آنکه به جاي خدا کسي را (به نيايش) ميخواند که (نه تنها امروز ،بلکه) تا روز قيامت هم
۵
۵
خواستهاش را برآورده نميسازد و (اصال) از دعاي او هم بيخبر است.

و زماني که مردم (در روز قيامت) گِرد آيند( ،نه تنها ياوري و شفاعتي از اين معبودها ساخته نيست ،بلکه) دشمنانشان خواهند
بود و (مشروعيت و تأثير) عبادتشان را انکار ميکنند.

و چون آيات روشنگر ما بر آنها خوانده شود ،کساني که انکار ورزيدند ،در مورد (سخن) حقي که بر آنها عرضه شده،
گويند :اين جادوئي است آشکار.
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ۖ

ۖ

ۖ

ۖ
محمـد) قرآن را از خودش بافته است .بگو :اگر آن را از خـودم بافتـه (و بـه خـدا نسـبت
ۖ
يا (عالوه بر ايراد فوق) ميگويند( :
داده) باشم ،شما در برابر (کيفر) خدا کاري براي من نتوانيد کرد .او بر آنچـه (از مشـغوليات باطـل) در آن غـرق شـدهايـد

آگاه تر است و گواه بودن او ميان من و شما کافي است و او آمرزنده و مهربان است.

ۖ
(اي پيامبر) بگو :من بيسابقهاي از (جريان) نبوت نيستم (موضوع پيامبري سـابقه تـاريخي دارد) و مـن (در فـرداي قيامـت) نـه از
سرنوشت خود خبر دارم و نه از سرنوشت شما ،تنها از آنچه به من وحي ميشود پيروي ميکنم .من جـز هشـداردهنده
آشکاري نيستم.



ۖ
بگو :آيا هيچ انديشيدهايد (چه سرانجامي دارد) اگر اين (قـرآن) ،که آنرا انکار کردهايد ،از جانب خـدا باشـد!؟ در حـالي
۰
که شاهدي از بنياسرائيل (از يهوديان مسلمان شده ساکن مدينه) بر مشابهت آن (با تـورات) گـواهي داد و ايمـان آورد امـا
شما استکبار ميورزيد .بيگمان خدا ستمگران را به مقصود نخواهد رساند.

ۚ
آنهائي که انکار کردند ،در مورد کساني که ايمان آوردند گفتند :اگر (اين قرآن) ارزشي داشت ،آنها (که عموماً از
طبقات فقير هستند) در پذيرش آن از ما پيشي نميگرفتند! (آنها) چون خود به آن هدايت نيافتهاند ،ميگويند :اين (قرآن)

دروغي ديرينه است.

ۚ
در حالي که قبل از آن (نيز) کتاب موسي راهنما و رحمت بود و (اينک) اين کتابي است تصديق کننده آن ،به زباني
۰
واضح و آشکار تا ستمگران را هشدار (به عقوبت) دهد و بشارتي براي مؤمنين باشد.

کساني که گفتند (موحدانه اعالم کردند که) ارباب ما خداست (نه اين بُتها و متوليانشان) ،سپس (در راه توحيد) استقامت
۸
کردند ،پس نه ترسي براي ايشان خواهد بود و نه اندوهگين ميشوند.

آنها جاودانه بهشتياند( ،اين) پاداشي است به پاس آنچه عمل ميکردند.
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ۖ

ۚ

ۖ
ۖ

نيکوکاري به والدين را به انسان سفارش کرديم( ،بويژه) مادرش که او را (در دوران بارداري) به دشواري حمل کرده و
۳
با (درد و) دشواري زائيده است و (همچنين طوالني بودن دوران) حمل او و شيردهياش که (مجموعا) سي ماه است( .اين
محبتها و مراقبتها ادامه داشته) تا به نهايت رشد (جسمي بلوغ) خود و (بلوغ فکري در) چهل سالگي برسد( .آنگاه سزاوار است
۱۷
که به شکرانه اين نعمات) گويد :پروردگارا ،مرا مشتاق شکر نعمتي که بر من و پدر و مادرم ارزاني کردي بدار تا عمل
۱۱
شايسته اي که از آن خشنود باشي انجام دهم و براي من در ميان فرزندانم شايستگي ده که من به درگاه تو بازگشتهام
و از تسليم شدگانم.



ۖ
۱۲

و از گناهانشان در ميگذريم( ،بنابراين)

چنين کسانياند که از آنها بهترين اعمالي را که انجام ميدادند ميپذيريم
در ميان اهل بهشت (جاي خواهند گرفت) اين وعده راستيني است که (در دنيا) داده ميشدند.

۱۹

و (برخالف اين گروه) آن کس که به پدر و مادرش گفت :واي بر شما ! آيا مرا وعده ميدهيد که (در روز رستاخيز از

گور) بيرون آورده ميشوم ،درحالي که قبل از من نسلهاي فراواني رفتهاند (و بازنگشتهاند)؟ و آن دو به درگاه خدا
۱۵
استغاثه ميکنند و (به فرزند خود ميگويند ):واي بر تو ،باور کن که حتما وعده خدا راست است! و ميگويد :اين
(وعده)ها جز افسانههاي باستاني نيست!

ۖ
چنين کسانياند که سخن خدا (در پيوستن به دوزخ) در مورد آنها تحقق خواهد يافت ،به همراه گروههائي از جن و انس
(ناشناخته و آشناي براي مخاطبين) که پيش از ايشان (دنيا را) ترک کرده بودند .بيترديد آنها زيانکاراناند.

ۖ
هر گروهي را متناسب اعمالشان ،درجهاي (عادالنه) است و (محصول) کردارشان بي آنکه از حقشان کاسته گردد ،به
تمامه به آنها پرداخت ميشود (هر کس هر آنچه کاشته کامال درو ميکند).
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و روزي که کافران بر آتش (اعمالشان) عرضه ميشوند( ،به آنها خطاب ميشود ):شما نعمتهاي پاکيزه تان را (که بايد
سرمايه سعادت جاودانتان ميکرديد) در زندگي دنيائيتان (در مسير باطل) از دست داديد و از آن (در جهت ارضاء تمايالتتان)
بهره مند شديد .پس امروز به خاطر خود بزرگ بينيهاي ناحقي که (در عدم تمکين از حکم خدا و حقوق مردم) در زمين

داشتيد و به خاطر خروج تان از حريم حق ،عذابي خوارکننده داريد.

۱۵

را (در اين کتاب براي مردم) ياد کن ،آنگاه که قومش را در سرزمين "احقاف" (به

(تجربه رسالت هود) برادر قوم عاد
انحرافاتشان از توحيد) هشدار داد ،در حالي که هشدار دهندگان (پيامبران) ديگري نيز در گذشتههاي دور و نزديک
۱۰
آمده بودند ( ،با اين پيام) که جز خداي يکتا را بندگي نکنيد( .چرا که در صورت ادامه اين انحراف) من از عذاب روزي
عظيم بر شما بيمناکم.



۱۰

(منکران) گفتند :آيا آمدهاي تا ما را از (پرستش) معبودانمان منحرف کني؟ پس اگر (در هشدارت به عذاب) راست
ميگوئي ،بيار آنچه ما را از آن بيم ميدهي!

(هود) گفت :علم (نزول آن عذاب) منحصراً نزد خداست و من (فقط) پيامي را که مأمور (ابالغ) آن هستم به شما ميرسانم.
۱۸
(با اين لجبازيها) من شما را مردمي جاهل ميبينم.

ۚ

ۖ

پس چون آن (عذاب) را به صورت ابري روي آور به سوي سرزمينشان ديدند( ،خوش باورانه) گفتند :اين ابري است
۱۳
(حاوي باران رحمت) که بر ما خواهد باريد( ،اما چنين نبود) بلکه همان (ابر عذابي) بود که (با انکار هشدار هود ،لجبازانه) بر
آن شتاب ميورزيدند؛ بادي حاوي عذابي دردناک!

ۚ
که همه چيز را به فرمان گردانندهاش دَرهم ميکوبيد ،پس چنان (هالک) شدند که جز خانهها(ي ويرانشان) چيزي ديده
نميشد .اين چنين مردمان مجرم را کيفر ميدهيم.

ما چنان امکاناتي (ميدان عمل و اقتداري) به آنها بخشيده بوديم که شما (اهل مکه) را آن تمکن ندادهايم و براي آنها (ابزار
شناخت) گوش و چشم و دلي (عقلي) قرار داده بوديم (تا انديشه کنند) ،اما چون از موضع عناد و لجبازي با آيات خدا
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برخورد ميکردند ،نه گوش آنها (که بايد سخن حق را ميشنيدند) ،نه چشمشان (که بايد بصيرت مييافتند) و نه دلشان (که
بايد عبرت ميگرفتند) کوچکترين سودي برايشان نبخشيد و (سرانجام) آنچه (عذابي) که يکسره به (انکار و) استهزاء

ميگرفتند ،دامنگيرشان شد.

ما (بسياري از) ساکنان شهرهاي پيرامون شما (مکيان) را (به دليل ظلم و جورشان) هالک کرديم و (قبل از آن براي اتمام حجت)
۲۷

نشانههاي خود را به اشکال مختلف بر آنها عرضه کرديم  ،باشد تا (از راه خطا) برگردند.

ۚ

ۖ



۲۱

پس چرا (هنگام نزول عذاب) معبوداني که آنان را براي نزديکي به خدا (به شفاعت در حاجاتشان) ميگرفتند ياريشان
نکردند؟ بلکه (اين تصورات بيپايه و خوشخياليها) از نظرشان محو گرديد و اين (سرنوشت ،محصول) واژگون نگري
خودشان و بافتههاي (خالي از حقيقت ذهني) مستمرشان بود.

۲۲

(به ياد آور) آنگاه که تني چند از جنيان (مردمان ناشناخته) را متوجه تو ساختيم تا قرآن را بشنوند! پس چون نزد رسول
حضور يافتند( ،به يکديگر) گفتند( :سکوت!) گوش فرا دهيد .و چون (تالوت قرآن) تمام شد( ،به حالت و انگيزه) هشدار
دهنده به سوي قومشان بازگشتند.

۲۹

گفتند :اي قوم ما (همشهريان) ،ما (تالوتِ) کتابي نازل شده بعد از موسي
کتابهاي پيشين است و به سوي حق و راه مستقيم رهبري ميکند.

را شنيديم که تصديق کننده (ادامه دهنده)

اي قوم ما( ،شما نيز نداي) دعوت کننده به سوي خدا را پاسخ گوئيد و به او ايمان آوريد تا (خدا) آثار و عواقب
۲۵
گناهانتان را پاک کند و از عذابي دردناک پناهتان دهد.

ۚ
۲۵

و آن که دعوت کننده خدائي را اجابت نکنند( ،بداند که) عاجزکننده (خدا) در زمين نيست و جز او ياوري نخواهد
داشت( .بيترديد) آنها در گمراهي آشکاري هستند.

ۚ
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آيا (منکران رستاخيز) توجه نميکنند آن خدائي که (نخستين بار) آسمانها و زمين را آفريده و در آفرينش آنها فرو
نمانده ،بيترديد بر زنده کردن (مجدد) مردگان تواناست ،آري او بر هر چيزي تواناست.

ۖ

ۚ

و روزي که کافران (منکران رستاخيز قيامت) بر آتش عرضه شوند( ،به آنها گفته ميشود) آيا اين (عذابِ اعمال ظالمانه) حق
نيست؟ گويند :آري ،به پروردگارمان سوگند( .خدا) گويد :پس بچشيد عذاب را به (نتيجه طبيعي) انکار مستمرتان.

ۚ
ۚ

ۚ



پس (اينک تو اي پيامبر ،در برابر انکار آنها) شکيبائي پيشه کن ،همانگونه که رسوالن با اراده (ثابت قدم) صبر و تحمل پيشه
کردند و در کار ايشان شتاب مکن (به آنها مهلت و مدت بده) .روزي که ببينند آنچه را که بيم داده ميشوند( ،ميپندارند)
گوئي جز پاسي از روز را (در عمر دنيائي) درنگ نکردهاند( .اين هشدارها) پيام رسائي است (براي همه مردم) .آيا جز حريم
۲۰
شکنان هالک ميشوند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۱ر.ک .به کتاب «حروف مقطعه در قرآن» از همين قلم.
 - ۲تنزيل در باب تفعيل به نزول تدريجي قرآن در طول  ۲۹سال گفته ميشود .منظور از نازل شدن کتاب ،در دسترس درک و فهم و هضم و
جذب آدميان قرار گرفتن است .همچون رياضيات که براي دانش آموز ابتدائي ساده و نازل ميشود.
 - ۹صفت حق قائل شدن براي آفرينش هستي ،در نفي تصور باطل و بيهوده و تصادفي آفريده شدن و تأکيد بر هدفدار بودن آن است« .اجل
ي» نيز در نفي تصور ابدي بودن آن از چشم و دل منکران و اشارهاي به سرآمد نهائي و رستاخيز قيامت ميباشد.
مُسَم ٰ
 - ۵معناي «اجابت» خواستهها ،رفع موانع و برآوردن حاجات است که منحصرا در اختيار خداست .ر.ک .به مقاله «اجابت دعا» در سه قسمت
از همين قلم.
 - ۵تصور بيشتر مردم در شريعتهاي مختلف ،وقتي مقدسين از دنيا رفته خود را ميخوانند ،اين است که آنها درخواستشان را ميشنوند و
حاجاتشان را برآورده ميسازند ،اما اين آيه و آيات فراوان ديگري به روشني اين تصور را رَد ميکند .ر.ک .به نوشته «خواندن غير
خدا» از همين قلم.
 - ۰نزول آيات  ۱تا  ۱۹اين سوره (برحسب جداول کتاب سير تحول قرآن) در سال دوم هجرت به مدينه است که پيامبر اسالم با عقد پيمان
همزيستي مسالمتآميز با قبايل يهودي پيرامون مدينه ،زمينه تفاهم و پيوستن برخي منصفان بيتعصب آنها (همچون عبداهلل بن سالم) را به
اسالم فراهم ساخت .پيام آيه تحريک و تشويق منکران است که وقتي قبايل بيگانه به حقانيت اين کتاب شهادت ميدهند ،از آنها انتظار
بيشتري ميرود! ممکن است آن يهودي بشارتهاي تورات به ظهور پيامبر اسالم را به اطالع آنها رسانده باشد (و شهد شاهد علي مثله).
 - ۰منظور از «لسان عربي» در اينجا زبان عربي نيست ،که براي هيچکس ترديدي در عربي بودن زبان قرآن نبوده است .معناي کلمه «عربي»
سليس و روشن بودن است .يعني قرآن به زبان ساده است ،نه همچون کتابهاي فلسفي ،علمي و عرفاني.
 - ۸ترس و حُزن ،ناشي از وابستگي به دنيا و نگراني از دست دادن بهرهمنديهاي مادي آن است .کسي که از اربابان دنيائي روي برتافته و به
ربّ العالمين روي آورده ،از هيچکس نميهراسد و هيچ حزني ندارد.
 - ۳تکرار شدن دوباره کلمه «حمل» ،شايد عالوه بر دوران حاملگي نه ماهه ،اشاره ضمني به حمل او در آغوش مادر تا پايان شيرخوارگي و
حرکت مستقل روي پاي خود داشته باشد.
 - ۱۷معناي کلمه «ايزاع» (در :ربّ اوزعني) الهام کردن ،حريص کردن و انگيزه يافتن ترک هر چيزي جز شکر خدا ميباشد.
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 - ۱۱اين درخواست شگفتي است؛ برخي گفتهاند فرزندانم را براي من اصالح کن .ولي در اينجا ميگويد :براي من در ميان ايشان اصالح
کن! اين دعايي دو طرفه براي خود و فرزندان ،مشابه آيه  ۰۵سوره فرقان (واجعلنا للمتقين اماماً) است که توفيق تربيت کردن شايسته طلب
ميکند.
 – ۱۲جمله «نتقبل عنهم» را "از آنها ميپذيريم" ترجمه کردهايم تا قابل فهمتر باشد ،اما معناي اقبال ،روي آوردن اسـت و قبـول کـردن خـدا،
پذيرش او با مغفرت و رحمت ميباشد .ما اگر از نور خورشيد گريزان باشيم و به تاريکي پناه ببريم خود را محروم کردهايم ،همين که بـه
آن روي بياوريم ،پرتوش به ما ميتابد.
 – ۱۹منظور از لفظ «اُف» نوعي انکار و بيزاري تحقيرآميز از انديشه ديگري است.
« - ۱۵استغاثه» در باب استفعال ،از ريشه «غيث» به معناي باران است .اما براي باران واژههاي ديگري نيز همچون :وابل ،مطر ،عارض ،طل ...در
قرآن آمده است .غيث به باران حيات بخشي گفته مي شود که پس از خشکي طوالني و نوميدي شديد نازل شده باشد .خدا را با جمله« :يا
غياث المستغعثين» ندا کردن مختص کساني است که اميد شان به خشکي و خستگي رسيده ،باران رحمت او را طلب ميکنند.

 – ۱۵ارتباط برادري قائل شدن براي هود نسبت ب ه قومش ،نـه اشـاره بـه پيونـدي خـوني و خويشـاوندي ،بلکـه نشـانه نهايـت حسـن نيـت و
(ع)

خيرخواهي خالص آن پيامبر نسبت به همشهريانش ميباشد.
 – ۱۰جمله «بين يديه» زمان حاضر يا گذشته مقابل و نزديک را نشان ميدهد و «من خلفه» آنچه را که پشت سر گذاشتهايم.
 – ۱۰معناي افک در «لتأفکنا» بازگرداندن است ،اما باز گرداني واژگونه و منحرفانه.
 – ۱۸قرآن واژه «جهل» را در موارد زيادي مقابل «حلم» قرار داده است ،نه «علم» .از نظر تئوري جهل مقابل علم است ،اما در عمل ،غلبه غرايز
خشم و شهوت و هوي و هوس بر عقل را «جهل» و تسلط عقل بر احساسات را نشانه «حلم» ميشمرند.
 – ۱۳براي باران واژههاي متنوعي همچون :سحاب ( ۳بار) ،غمام (ابر فراگير و سايه افکن –  ۲بار) ،معصر (ابر داغ ،گردبـاد) ،مُـزْن (ابـر بـاران
دار) ،صَيب (ابر مصيبت آور) آمده است .واژه عارض که فقط در اين آيه آمده ،برخالف ابرهاي بارانزا با باطني پرمحتـوا ،تنهـا ظـاهري
دارد آنهم تخريبي!
 – ۲۷معناي تصريف آيات ،همچون صرف افعال مختلف در زبان عربي (رفتم ،رفتي ،رفت ،رفتيم ،)...بيان حاالت مختلف و متنـوع يـک امـر
است تا هر کسي در حد درک و فهم و ذوق و استعداد خود آن را دريابد.
 – ۲۱برحسب آيات يونس  ،۱۸زمر  ،۹انعام  ،۳۵روم  ۱۹و آيات فراوان ديگر ،مشرکان معاصر پيامبر اسالم بُـتهـا را بـه عنـوان نشـانه و نمـاد
فرشتگان (که آنها را دختران خدا ميپنداشتند) به شفاعت نزد خدا ميخواندند تا حاجاتشان برآورده گردد.
 – ۲۲قرآن کتاب هدايت آدميان است و با احکامي که درباره :ارث ،ازدواج ،طالق ،جنگ ،صلح ،معامالت و امثالهم دارد ،مختص انسـانهـا
ميباشد .به تصريح قرآن ،اگر در روي زمين فرشتگاني زندگي ميکردند ،خداوند رسولي از جنس خودشان براي هدايت آنان ميفرستاد.
در اين آيه نيز اگر جنيان غير از انسانهاي ناشناخته بودند ،اين سؤال مطرح ميشـد کـه آيـا بـراي خـدا ممکـن نبـود از جـنس خودشـان و
متناسب با ماهيت وجوديشان رسولي براي آنها بفرستد؟ ر.ک .به نوشته «جن و انس» از همين قلم.
 – ۲۹دليل اين را که گفتند« :بعد از موسي»  ،در حالي که پيامبر اسالم بعد از حضرت عيسي به رسالت مبعوث شده است ،بايد در معناي کلمـه
«کتاب» که داللت بر قوانين و احکام دارد جستجو کرد .تورات چنين حالتي دارد ،اما انجيل سراسر بشارتها و اخالقيات است.
 - ۲۵غفران از ريشه «غَفـَرَ» همان پوشاندن و پاک کردن آثار سوء اعمال است ،آمرزش خدا به طور طبيعـي بازتـاب همـين اجابـت و دعـوت
رسوالن و انقالب و تغيير روحي است.
 – ۲۵منظور از عاجز کردن خدا! غلبه بر نظامات و سنتهاي استوار او در جوامع انساني و بيتأثير ساختن تالش پيامبر و مؤمنان است.
 – ۲۰همانطور که بارها گفته شده ،معناي فسق ،خروج از حريم و حدود با شکستن مقـررات و نظامـات شـريعت اسـت .مقابـل واژه فاسـقين،
اولواااللباب (صاحبان خِرَد بازدارنده) هستند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۱

آنهائي که حق را انکار کردند و مردم را از راه خدا (پيروي از رسول در پرستش توحيدي پروردگار) بازداشتند ،خدا (نيز)
۲

تالشهاشان را به تباهي کشاند.

ۙ
و (اما) آنهائي که ايمان آورده و اصالحگري کردند ،و به آنچه بر محمدۖ نازل شد ،که حقي از جانب پروردگارشان
است ،ايمان آوردند( ،خداوند) بديهايشان را پوشاند و امورشان را سامان بخشيد.
۹

ۚ
اين (دو سرنوشت متفاوت) به اين دليل است که حقستيزان از باطل پيروي کردند و مؤمنان از حقيقتي (نازل شده) از طرف
۵
پروردگارشان .بدينگونه خدا براي مردم وصف حالشان را تفهيم ميکند.

ۗ

ۚ

پس (حال که موضع تجاوز و جنگ عليه شما گرفتهاند) اگر با کافران رودررو شديد( ،نترسيد و فرار نکنيد ،بلکه راه دفع تجاوز)
۵

زدن گردن (متجاوزان) است تا زمينگيرشان سازيد ،آنگاه بندها(ي اسيران جنگي) را محکم کنيد ،سپس (از موضع قدرت
۰

و يکجانبه) آزادشان کنيد و يا با غرامت (جنگي) رهاشان سازيد .تا (با چنين قدرتنمائي) سنگيني جنگ فروکش کند.
۰
اين چنين است (شيوه مقابله با متجاوز) و اگر خدا ميخواست ،شما را از شرّ آنها نجات ميداد ،ولي ميخواهد شما را
در برابر هم (حمله و دفاع ،کنش واکنشها) بيازمايد و (مطمئن باشيد) کساني که در راه خدا کشته شدند ،هرگز (خدا)
اعمالشان را ضايع و بينتيجه نخواهد گذاشت.

به زودي خدا (به سوي پيروزي و سعادت) رهبريشان خواهد کرد و امورشان را سامان خواهد بخشيد.
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و به بهشتي که (نشانههايش را) براي آنها تعريف کرده واردشان خواهد کرد.

اي کساني که ايمان آوردهايد ،اگر (دين و رسول) خدا را ياري کنيد ،خدا نيز شما را ياري ميکند و گامهايتان را (در
۸

دفاع) استوار ميگرداند (شخصيتي شجاع و ثابت قدم پيدا ميکنيد).



و (اما) کساني که حقستيزي کردند ،نصيبشان نگونساري است و خدا (محصول تباه) اعمالشان را پوچ و بينتيجه خواهد کرد.

۳

اين (تباهي) به اين دليل است که آنها از آنچه خدا نازل کرده کراهت داشتند پس خدا نيز اعمالشان را به باد داد.

ۚ
۱۷

ۖ

۱۱

آيا (کافران با دلي عبرتبين) در زمين سير نکردند تا نيک بنگرند سرانجام پيشينيانشان ،که خدا آنها را در هم
کوفت ،چگونه بود؟ و براي انکارورزان (امروزي نيز) همين سرنوشت است.

زيرا خدا ياور (کارساز) کساني است که ايمان آوردند ولي کافران را ياوري (در عالم حقيقت) نيست.

ۖ
بيترديد خدا کساني را که ايمان آورده و کارهاي (اصالحي) کردند ،به باغهائي (از بهشت) درآورد که نهرها از زير
(درختانش) جاري است (سبز و خرمي آن ذاتي است) ،و (اما) آنهائي که کفر ورزيدند (با حق درافتادند)( ،تنها در همين دنيا)
بهرهمند از نعمات ميشوند و همچون دامها (غافل از آينده) ميخورند و (به خاطر همين بيخبري و بيمسئوليتي ،به جاي بهشت)
به جايگاهي آتشين ميرسند.

۱۲

و چه بسيار مردماني (ساکنان شهرها و تمدنهائي) که از همشهريانت ،که تو را (از مکه) بيرون راندند ،نيرومندتر بودند،
(با اين حال) ما هالکشان کرديم و کسي نبود به دادشان برسد.

پس (با اين نمونهها) آيا کسي که بر دليل روشني از پروردگارش تکيه کرده باشد ،همچون کسي است که رفتار زشتش
۱۹
در نظرش خوب جلوه داده شده و (چنين خودپسنداني به جاي پيروي از حق) از تمايالت خويش پيروي ميکنند.
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ۖ
ۖ

ۖ

مَثـَل (وصفِ قابل تشبيه) بهشتي که به پرواپيشگان وعده داده شده( ،در مثال قابل درک شما) در آن نهرهائي از آب زالل
(بدون تيرگي) جاري است و نهرهائي از شير که طعمش تغيير نميکند و نهرهائي از مي ناب که مايه لذت نوشندگان
است و نهرهائي از عسل مصفا و (عالوه بر اين) براي آنها در آنجا از هر ميوهاي (در دسترس) است و (مهمتر از اين
برخورداريها) آمرزش پروردگارشان است .آيا (چنين سعادتي) مانند (سرنوشت) کسي است که جاودانه در دوزخ باشد و
۱۵
(به جاي شربت شاديبخش بهشتي) آب داغي به کامش بريزند که دل و رودهاش را متالشي سازد!؟


ۚ

برخي از آنها به (سخن) تو گوش فرا ميدهند و چون از نزد تو بيرون ميروند ،به کساني که (در نتيجه تالوت آيات و
انديشه در آنها) علم نصيبشان شده (به حالت تمسخر) ميگويند( :هيچ فهميديد) چه داشت ميگفت!؟ اينها همان کسانياند
۱۵

که خدا مُهر (ختم تعقل) بر دلهاي آنان زده و (به جاي هدايت) از هوسهاي خود پيروي ميکنند.

۱۰

و (اما) کساني که هدايتپذير (مشتاق شنيدن کالم خدا) باشند ،هدايتشان ميافزايد و (در عمل ،نيروي)
۱۰

خويشتنداريشان ميبخشد.

ۖ

ۚ

پس آيا (اهل دو دلي و ترديد) جز در انتظار قيامت که ناگهان بر آنان فرا رسد هستند (تا با مشاهده عيني آن ايمان بياورند)؟
۱۸
پس (اگر در اين انتظارند) هر آينه نشانههاي آن (همچون دماغه کشتي که قبل از رسيدن به ساحل در افق ديده ميشود) براي
ايشان آمده است ،پس چه سودي دارد براي آنها وقتي رستاخيز فرا رسد؟

ۗ
پس آگاه باش که معبودي جز خداي يکتا نيست و براي (عوارض) گناه خويش و نيز براي (گناه) مردان و زنان با ايمان
۱۳
آمرزش بخواه که خدا ميدان عمل و مکان قرار شما را ميداند.

ۖ

ۙ
ۖ

آنها که (صادقانه) ايمان آوردهاند( ،بيتاب از اين که چرا هنوز فرمان مقابله با متجاوزان صادر نشده) ،پيوسته ميپرسند :چرا
سورهاي (در مجاز شمردن دفاع) نازل نميشود؟ پس وقتي (در اجابت به اين آمادگي و اشتياق و ايثار) سوره محکمي (صريح و
آشکار) نازل ميشود ،بيماردالن (منافق) را ميبيني که (برخالف مؤمنان صادق) همچون مدهوش شدگان از ترس مرگ (با
ديدگان وحشت زده) به تو مينگرند! پس (همان مرگ) سزاوار آنهاست (که غيرت دفاع و عزّت نفس ندارند).
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ۚ
اطاعت کردن (از فرمان خدا) و گفتار شايسته (به جاي بهانهگيري ،سزاوار است) .پس چون امر (کارزار) تصميم گرفته شود،
اگر با خدا رو راست باشند مسلماً به نفع خودشان است.

اگر (به فرمان خدا براي مقابله با دشمنان) پشت کرديد ،آيا (غير از اين) توقع ميرود که (با اين کار) در زمين (در نتيجه
۲۷

بيمسئوليتيهايتان در قبال مردم ايجاد) تبهکاري کنيد و از خويشانتان (با ترک حمايت از آنها) ببُريد؟



هم اينها هستند که خدا از رحمت خويش دورشان ساخته ،پس (به خاطر عملکرد خودشان ،از شنيدن و ديدن حق) کر و
کورشان ساخته است.

۲۱

آخر چرا تدبر در قرآن نميکنند؟ مگر بر (دروازه) دلهاي آنها قفل (ممنوعيت ورود هر فکر تازه) زده شده است؟

ۙ
آنهائي که (نه از سر بيخبري ،بلکه پس) از آگاه شدنشان به هدايت (به پشت – دوران جاهليت – به جبهه دشمن) بازگشتند،
۲۲
شيطان (اين کار را) در نظرشان نيکو داد و آرزومندانه جلوه داد.

ۖ
به همين دليل به کساني که از آنچه خدا نازل کرده (قرآن) بدشان ميآيد ،گفتند :ما در برخي کارها از شما اطاعت
خواهيم کرد (همفکر و مدافع شما خواهيم بود) و خدا پنهانکاريهاي آنها را ميداند.

پس چگونه خواهد بود (چه حالي خواهند داشت) آنگاه که فرشتگان جانشان را ميگيرند (و) به رويها و
۲۹
پشتهايشان (به جرم رويکرد به باطل و پشت کردن به حق) ميزنند؟

۲۵

به اين دليل که آنها از آنچه موجب خشم خداست پيروي کردند (به آن روي آوردند) و رضاي خدا را ناخوش دانستند
۲۵
(به آن پشت کردند) ،در نتيجه (خدا نيز) اعمال ايشان را به باد داد.

آيا بيماردالن پنداشتند که خدا هرگز بدخواهيهاي آنها (نسبت به مؤمنان) را افشاء نخواهد کرد؟
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ۚ

ۚ

اگر ميخواستيم( ،ماهيت) آنها را به تو مينمايانديم تا از (ظاهر) سيمايشان( ،باطن) آنها را بشناسي و مسلماً تو از لحن
سخنشان آنها را ميشناسي و خدا عملکردتان را ميداند.

و مسلماً شما را به بوته ابتالء خواهيم انداخت تا مجاهدان و پايداران شما را بشناسيم و خبر آزمونتان را (در کوره ابتالء)
۲۰

بروز دهيم.


مسلماً آنها که با وجود روشن شدن راه هدايت برايشان( ،حقايق را لجبازانه) انکار کردند و (مردم را) از راه خدا (در گرايش
به اسالم) بازداشتند و به مخالفت با پيامبر برخاستند( ،مطمئن باشند) هرگز زياني به خدا نخواهند رساند و (خدا) اعمال

ايشان را به باد خواهد داد.

اي کساني که ايمان آوردهايد ،از خدا و فرستاده (او) اطاعت کنيد و اعمالتان را (با نافرماني) تباه نسازيد.

مسلماً کساني که کفر ورزيده و (مردم را) از راه خدا (ترک بُتپرستي و گرايش به تسليم و توحيد) بازداشتند ،سپس مُردند،
۲۰
در حالي که در کفر (مضاعف) بودند ،خدا هرگز آنان را نميبخشد.

پس شما (اي ايمان آورندگان ،در برابر تهديدها و توطئههاي آنها) سُست نشويد که (از ترس جنگ بخواهيد) تقاضاي صلح کنيد!
۲۸
در حالي که شما برتريد و خدا با شماست و از (نتايج) اعمالتان نميکاهد.

ۚ
(اگر انگيزههاي مادي مانع ميشود ،بدانيد) زندگي اين دنيا جز بازيچه و مشغوليتي بيش نيست و اگر ايمان (صادقانه) آورده و
خويشتنداري پيشه کنيد( ،خدا) پاداشتان را ميدهد و از شما اموالتان را (در ازاي ايمان و تقوا) طلب نميکند.

اگر (قرار بود) اموالتان را بخواهد و به جـِد مطالبه کند ،شما بُخل ميورزيد و بدخواهيهايتان (تنگنظري و منفي
بافيهايتان) برمَال ميشود.

20

قرآن حکيم

ۖ

ۚ

ۚ
اينک شما مردماني هستيد که براي خرج کردن در راه خدا (تدارک مالي مبارزه) دعوت شدهايد ،ولي برخي از شما بُخل
ميورزند و هر کس بُخل ورزد ،جز اين نيست که بر (رشد و کمال) خويش بُخل ورزيده و خدا بينياز مطلق است و
شما هستيد که نيازمنديد؛ و اگر هم (به فرمان انفاق براي جهاد) پشت کرديد( ،به طور طبيعي در تنازع بقاء و رقابت آدميان) ،قوم
ديگري را جايگزين شما خواهد کرد تا مثل شما (بخيل و بُزدل و بيعُرضه) نباشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱ممکن است در زمان ما کساني که با تاريخ اسالم و فرهنگ قرآن آشنائي کامل ندارند ،عنوان «کـافران» را معـادل مـردم نابـاور بـه ديـن،



الئيکها و دگرانديشان امروز تصور کنند .در حالي که اين عنوان ،پيش از آنکه جنبه نظري و عقيدتي داشته باشد ،جنبه عملي داشته و به
مخالفت و دشمني جدي آنها براي مبارزه با آئين يکتاپرستي و دفاع از رسومات جاهلي در پرستش بُـتهـا ارتبـاط دارد ،بنـابراين «الـذين
کفروا» را بايد جبهه دشمن و کافر حربي نه حزبي! و فکري تلقي کرد.
 – ۲هدايت و ضاللت را اغلب راهنمائي و گمراهي ترجمه ميکنند ،اما هدايت« ،ايصال بالمقصود» يعني رهبري و رساندن شـخص بـه هـدف
ايماني  ،و اضالل ،به حال خود رها کردن او در بيراهه و در نتيجه به تباهي کشيده شدن طبيعي تالشهايش ميباشد.
 – ۹صفت «صالح» در «عملوا الصالحات» داللت بر کاري اصالحي در ارتباط با مفاسد جامعه ميکند و عيناً بـا احسـان يکـي نيسـت و ترجمـه
نيکوکاري و شايستهکاري ،هر چند مناسب است ،امـا دقيـق نيسـت .واژه احسـان نگـاهي از زاويـه زينـائي و نيکـوئي عمـل اسـت ،و واژه
صالحات بيشتر جنبه اجتماعي داشته و از زاويه اصالح مفاسد نگاه ميکند .در اين آيه عمل صالح مؤمنان در برابر ممانعت از آزادي عقيده
و بازداشتن مؤمنان از راه خدا آمده است .عمل صالح کاري مثبت ،اصالحي و آشتيگرايانه است و بازداشتن مردم از انتخاب راه زنـدگي
کاري منفي و تخريبي.
 – ۵معناي «مَثـَلْ»  ،تفهيم مطلب از طريق ارائه دليل و حجت يا نمونه و شبيه است تـا عبرتـي در ايـن تطبيـق حاصـل گـردد .مثـالهـا عاقبـت و
سرانجام کارها را تشريح و تبيين ميکنند.
 – ۵واژه «ثـَخـِنَ» عالوه بر اين سوره ،در آيه  ۰۰وسوره انفال نيز آمده است .در زبان عربي وقتي مايعي (مثـل شـيره) غلـيظ شـود و از جريـان
بماند ،همين واژه را براي آن به کار ميبرند .در جنگ نيز ،ضربه کاري به دشمن متجاوز وارد کردن ،و به خاک کشاندش براي زمينگير
ساختن و ممانعت از گسترش تجاوز را «اِثخان» ميگويند ،نه اطفاء آتش خشم از طريق خونريزي و کشتار.
 – ۰در اين آيه به وضوح نشان داده ميشود که هدف از شدت عمل به خرج دادن در جبهه جنگ و ضربه کاري به متجاوزين وارد کردن ،نه
تحميل اسالم و توسعه متصرفات و قتل و غارت غير مسلمانان ،بلکه خاتمه دادن به جنگ و خاموش کردن آتش آن است .اسير گرفتن نيز
نه براي بردهگيري ،بلکه براي آزاد کردن آنان از موضع قدرت براي عبرت آنان بوده است ،و يا فديه بـه معنـاي مبادلـه اسـيران يـا آزادي
اسير با دريافت غرامت از کسان او.
 – ۰در جمله «فانتصر منهم» ،انتصار را انتقام گرفتن ترجمه کردهاند ،انتصار از نصر (ياري) ميباشد که چون با حرف «مِن» متعدي شده ،معناي
نجات و غلبه ميدهد ،يعني خدا ميتوانست خودش شما را از شرّ آنها خالص کند.
 – ۸تا اينجا چندين بار روابط متقابله و نسبت مستقيم اعمال بندگان با عکسالعمل نظامات ربوبي را در آيات قبلي و اين آيه مشاهده کـرديم.
در حقيقت اصالح امور ،موفقيت و پيروزي تماماً نتيجه مستقيم عملکرد خود بندگان در پرتو قوانين حاکم بر جوامع انسـاني اسـت کـه بـه
اراده خداوند مقرر گرديده است .پيروي از حق ،انطباق با نظامات جهان و پيروي از باطل ،دنبالهروي از فرهنگ خرافي غير معقول حـاکم
بر جوامع است.
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 – ۳ممکن است چنين احساسي به ذهن خواننده خطور کند که چرا بايد عدم تمايل قلبي ،يعني کراهت کافران موجب چنين سرنوشت شومي
شده باشد!؟ اما واقعيت اين است که تمايل يا کراهت قلبي تعيين کننده همه رفتارهاي بعدي ما در زندگي است ،و ريشه هـر کـرداري بـه
حُب و بغض قلبي برميگردد .درست است که در اينجا از کراهت کافران از آنچه خدا نازل کـرده ،يعنـي قـرآن ،سـخن مـيگويـد ،ولـي
شومي سرنوشت آنان نه فقط به دليل اين احساس قلبي ،بلکه به خاطر ضدّيتهاي بعدي و اعمال جنايتآميزي است که عليه مؤمنـون ،بـه
جرم انکار بتپرستي ،مرتکب شدند .نتيجه جانبي آن اين است که اگر مردماني دينباور نباشند اما ستمگر و متجاوز به حقوق ديگران نيـز
نباشند ،دليلي ندارد دنياشان آباد نبوده و عذاب شوند .پيامبر اسالم فرمود :مملکت با ستم باقي نميماند ولي با کفر ميماند.
 – ۱۷در سرزميني که به دليل بيسوادي عمومي ،کتابخانه و کتاب تاريخي وجود نداشت تا مردم از سرنوشت تمدنهاي گذشته مطلع گردند،
تنها راه شناخت آثار نسلهاي گذشته و عبرتآموزي ،سـِير در زمين يعني جهانگردي برحسب امکانات سفر و سياحت بوده است.
 – ۱۱در قرآن جمعاً  ۳بار توصيه به «انظروا» شده است که  ۰بار آن به "نگاه تاريخي" داشتن و از "فلسـفه تـاريخ" آگـاه شـدن ،عنايـت دارد.



مثل« :فانظروا کيف کان عاقبة المکذبين» (يا مجرمين ،مفسدين ،الذين من قبل) .منظور از نظاره ،نگاه عميق و عبرتآموز است؛ نـه همـين
تماشاي تفريحي آثار باستاني در سفرهاي سياحتي!  ۹مورد ديگر درباره :نظاره تحوالت شيميائي در مراحل رسيدن ميـوه و شـيرين شـدن
آن (انعام  ،)۳۳سير در زمين براي شناخت آثار اوليه پيدايش حيات در روي کره زمين (تحقيقات زمينشناسي روي فسيلهـا و گونـههـاي
اوليه حيات) (عنکبوت  ،)۲۷و باالخره نظاره دقيق ،بـه طـور کلـي  ،بـه هـر آنچـه از آيـات خـدا در زمـين و آسـمان اسـت (يـونس .)۱۷۱
 – ۱۲اصل کلمه «قريه» جمع شدن است .مثل جمع شدن آب در حوض .به مردماني که در يک محل جمع ميشوند ،و نيز به مکـان جمـع
شدن آنان ،قريه ميگويند .اصطالح تمدنها ميتواند بيانگر معناي اين کلمه باشد ،هر چند در شهر نباشد.

ي» ميباشد .مخالفت با هدايت الهي معنايش ترجيح تشخيص شخصي و تمايالت نفساني ميباشد.
ي» مقابل «هُد ٰ
 – ۱۹کلمه «هِو ٰ
 – ۱۵کساني که در اين زمان و مکان اين آيات را ميخوانند ،از تمثيالت؛ نهرهاي آبي کـه زالل (و نـه گنديـده) اسـت و نهرهـائي از شـير و
شراب و شهد گل (عسل) شگفتزده مي شوند که چگونه ممکن است اين نوشيدنيها در نهرها جاري باشد!؟ اما نبايد فراموش کنـيم کـه
اين وعدهها در قالب زبان و فرهنگ معاصرين پيامبر و در حد درک و فهم و تمنيات مادي آنان به تمثيل کشيده شده اسـت .بـراي عـرب
صحرانشيني که از آب باران مانده در برکهها مينوشيد ،آب زاللي که رنگش دگرگون نشده باشد خيالانگيز و رويائي بـود .در سـرزمين
خشک و بيآب و علفي که گل و گياهي نداشت تا زنبوري پرورش يابد يا دامي فربه شود ،عسل و شير بسيار کمياب بود .بنـابراين بـراي
مردمي که مثل ما کاميونهاي استيل حامل شير و مخازن عظيم شراب و عسل را نديده بودند ،اشاره به "نهر" نشانه فراواني و جريان و دوام
آنها را دارد .خواننده امروزي بايد از ظرف ادبيات و فرهنگ زمانه ،خود را فراتر آورد و به جاي قالب و ظرف زباني ،به محتواي کـالم و
پيام آن توجه کند .اين آيه که در سال  ۱۱بعثت (مطابق جداول کتاب سير تحول قرآن) نازل شده ،گويا آخرين آيهاي است که از چنـين
وعده و وعيدهائي به زبان معاصرين هنوز ناآگاه از نتايج و آثار عميقتر ابدي ايمان اسـت و بـه تـدريج کـه دلهـاي مؤمنـان بـا حقـايق و
بشارتهاي برتر آشنا ميشود ،به همان نسبت از وعدههاي مادي کاسته ميگردد و آيات دوران مدينه سياق سخن تغيير ميکند.
 – ۱۵مُهر زدن ،همچون مهر و امضاي پايان نامهها ،نشانه خاتمه آن است .مطبوعات به اوراقي ميگويند که کلمات آن بـا کليشـه سُـربي مهـر
ثابت خورده است .طبيعت آدمي نيز به صفات ثابت و شکلگرفته او گفته ميشود .اما دل آدمي بايد مرکز آمد و رفت اطالعات ،تجزيه و
تحليل و ارزيابي و قبول يا ردّ آنها باشد .اصطالح "طبع قلب" در مواردي به کار برده مي شود که شخص دچار دگماتيسم و تعصب شده،
هيچ فکر تازهاي را نپذيرد .نسبت دادن اين فعل به خدا ،به دليل وابستگي همه فعل و انفعـاالت و نظـامهـاي مـؤثر جهـان بـه اراده اوسـت،
وگرنه ابتداي آيه حکايت از حقگريزي و تمسخر خودشان ميکند.
 – ۱۰فعل «اهتداء» ،در باب افتعال آمده که داللت بر آمادگي و پذيرش ميکند .مثل :اشتعال ،انقالب ،اکتساب.
 – ۱۰تقوا همان نيروي تسلط بر نفس و کنترل غرائز و تمايالت نفس است .کساني که هدايت پذير باشند ،همين تمايل ،به توفيق الهي آنهـا را
در کنترل هواي نفسشان موفق ميدارد .يعني خدا توانائي ترمز را به آنان ميبخشد (اتيهم تقويهم).
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 – ۱۸اشراط جمع شرط است و آن عالمت و نشانه چيزي است که عقبتر قرار دارد؛ همچون دماغه کشتي که ابتدا از افق دور ديده ميشود،
يا خط و ستون مقدم سپاه .شُرطه (پليس) نيز به نهادي گفته ميشود که با عالمتها يا آژيرش شناخته ميشود .اعيان و اشراف شهر را که با
خانه و زندگي مجلل و نشانههاي ثروتشان زودتر از بقيه مردم شناخته ميشوند ،اشراط مينامند.
 – ۱۳متقلب اسم مکان تقلب به معناي آمد و رفت و تحرکات روزانه زندگي و مثوي محل آرام و قرار شب همچون خانه و مکان استراحت يا
جايگاه ابدي گناهکاران است .کاربرد کلمه «مثوي» در قرآن  ،از  ۱۵باري که در اين کتاب آمده ۱۷ ،مورد آن به جهـنم اختصـاص يافتـه
است.
 – ۲۷منظور از فساد ،ضد صالح است .مصلحت جامعه در گرو مقابله با متجاوزان است ،ايجاد فسـاد در زمـين چيـزي جـز ذلـت و اسـارت و
عقبافتادگي نيست.
 – ۲۱فعل تدبّر از ريشه «دَبَرَ» (پشت) ترک ظاهربيني و نگاه به عمق و پشت ظواهر است و داللت بر دقت نظر و بررسي انديشمندانه ميکند.



« - ۲۲سَوّلت» از مصدر «تسويل» ،نوعي خودفريبي نفس و خوب جلوه دادن کار زشتي است که عقل از آن پرهيز دارد .در مـاجراي انـداختن
يوسف در عمق چاه و به دروغ وانمود کردن کشته شدنشن توسط گرگ ،حضرت يعقوب از همين کلمه براي وصف زشـتي کـاري کـه
برادران يوسف با خودفريبي نيکو ديده بودند استفاده کرده است :قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (يوسف )۱۸
 – ۲۹زدن فرشتگان به رويها و پشتها (وجوه و ادبار) عالوه بر اين آيه ،در آيه  ۵۷سوره انفال نيز آمده است .در فرهنگ قرآن ،وجوه ،نماد
توجه و روي آوردن به چيزي و ادبار ،پشت کردن و بيرغبتي به آن است ،وگرنه چهره و پشت آدمي گناهي ندارنـد کـه مضـروب واقـع
شوند! تشبيه امور معنوي و مجازي به امور مادي و حقيقي در همه زبانها امري عادي است.
 – ۲۵نسبت دادن خشم و خشنودي (سخط و رضوان) به خدا حالت تمثيلي داشته و براي درک و فهم آدميان ،متناسب با نظامات تربيتي آنـان
بيان شده است ،وگرنه خدا منزه از آن است که يکسره با اعمال بندگانش خشمگين يا خشنود گردد! پيروي از سخط خدا ،همان پيروي از
شيطان و نفس متمايل به بدي است و رضواناهلل هماهنگ کردن خود با نظامات الهي.
 – ۲۵اصطالح «حبط اعمال» که  ۱۰بار در قرآن تکرار شده ،داللت بر باطل و بياثر شدن اعمال ميکند .هر کسي هر عملي ميکند ،به خـاطر
نتيجه و فايدهاي است که از آن اراده کرده ،عمل شرط الزم است ،اما کافي نيست ،مگر آنکه متناسب با مقصود و منطبق با قواعدي باشـد
که الزمه دستيابي به آن است .همچنانکه در تجارت اگر از قواعد علم اقتصاد و تجربيات کسب شده اسـتفاده نکنـيم ،همـه تالشـهايمـان
«حبط» ميشود و سود مورد انتظار به باد ميرود.
 – ۲۰منظور از ابتالء ،امتحان ،فتنه و تمحيص که در قرآن آمده ،تشخيص نمره قبولي افراد نيست ،رشـد و کمـال ايجـاب مـيکنـد آدمـي در
چالش سختيها قرار گيرد و نيروهاي بالقوه خداداد را در اين مبارزه به فعليت درآورد( .ر .ک .به مقاالت :فتنـه ،ابـتالء ،امتحـان از همـين
قلم)
 – ۲۰کفار مبالغه کفر است ،يعني يکسره غرق انکار ارزشهاي خدائي بودن و پوشاندن هر حقيقتي در تمام مدت عمر .مسلماً کسي کـه همـه
روزنههاي ايمان و اميد به خدا را بر قلب خويش بسته ،راهي براي نور رحمت و بخشش براي خود باقي نگذاشته است.
 – ۲۸همواره وقتي دشمن نيرومند و بسيار ،و پيروزي دور از دسترس باشد ،شکستهاي مقطعي با تلفات و صدمات زياد ،روح يأس و نوميدي
القاء ميکند و بنبستهاي مبارزه ممکن است مجاهدان را به بيحاصلي ادامه مقاومت و به باد رفتن تالشهاي گذشته بکشاند .تأکيـد بـر
اين که خدا با شماست و از اعمالتان نميکاهد ،از بقاي محصول تالشها ،هر چند همچون آتش زير خاکستر ،خبر ميدهد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۲

۱

ما (از طريق صلح حديبيه) مسلماً براي تو (گره مشکالت با دشمن را) گشوديم ،گشايشي آشکار.

۹

تا خدا گناهان گذشته تو و (آثار بلند مدت) آينده آنرا ببخشد و نعمتش را بر تو تمام گرداند و به راه مستقيمي
۵
رهبريات کند.

۵

و تو را به ياري خويش به پيروزي فراگيري برساند.

ۗ

ۚ

اوست آنکه در دلهاي مؤمنان آرامش نهاد تا (با توکل به خدا و مقاومت در برابر دشمن) ايماني بر ايمان خويش بيفزايند و
۰
(يقين کنند) سپاهيان آسمانها و زمين (نيروهاي غالب در جهان) منحصراً از آن ِخداست و خدا دانائي فرزانه است.

ۚ
(هدف از اين ابتالئات در نبرد حق و باطل ،همين است) که خدا مردان و زنان باايمان را (به لطف مجاهدت و مقاومتشان) براي
هميشه به باغهائي از بهشت درآورد که نهرها(ي خرميبخش) از زير آن جاري است؛ و بديهايشان را (به آثار مثبت
مجاهدتشان) بپوشاند که چنين توفيقي نزد خدا رستگاري بس بزرگي است.

ۚ

ۖ

ۖ
۰

و تا (در جهت مقابل) مردان و زنان منافق (به ظاهر مسلمان بيعمل) و مردان و زنان مشرک (بتپرست) را ،که نگرشي
۸
ناشايسته به خدا دارند ،به عذاب (محروميت از همراهي با حق) برساند .حوادث بد زمانه نيز (برخالف تصورشان) بر سر
خودشان فرود خواهد آمد ،و نيز غضب خدا و دوري از رحمت او ،و (همچنين) دوزخ را که بد سرانجامي است( ،در
نظامات علت و معلولي خود) براي آنها فراهم کرده است.
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ۚ
و (دشمنان حق بدانند) همه سپاهيان آسمانها و زمين (نيروهاي ابطال کننده ناراستيها درجهان) از آن ِخداست و خدا
۳
شکستناپذير حکيم است.

(اما اي پيامبر ،در برابر اين جهل و جورها) ما تو را فرستادهايم تا نمونه(۱۷عملي مکتب) ،بشارت دهنده (به مؤمنان) و هشدار
دهنده (از عواقب انحرافات) باشي.



تا شما (اي مؤمنان در پيروي از او) به خدا و رسولش ايمان (راستين) بياوريد و (دين خدا را) ياري کنيد و بزرگش داريد و
۱۱
(خدا را) صبح و شام (يکسره ،با اعمالتان) به پاکي بستائيد.

ۖ

ۚ

آنها که با تو (در دفاع از دين و آئين) بيعت ميکنند ،در حقيقت با خدا بيعت ميکنند؛ دست (تأييد) خدا باالي دست
آنهاست .پس هر که پيمان شکند ،تنها به زيان خويش پيمان شکسته و هر که به آنچه با خدا پيمان بسته وفا کند ،پس
به زودي پاداش بزرگي خواهد داشت.

ۚ
ۚ

ۚ

به زودي (هنگام بازگشت شما از حديبيه به مدينه) ،آن باديه نشينان جا مانده از جهاد (محافظه کاراني که از پيوستن به مؤمنين در
اين سفر خطرناک امتناع کرده بودند ،در مقام توجيه) خواهند گفت( :نگهداري از) اموال و اهل (خانه)مان ما را مشغول کرده
بود( ،اي پيامبر ،از خدا) براي ما طلب آمرزش کن( .بدان که آنها) چيزي را به زبان ميآورند که در دلشان نيست! بگو:
چه کسي در برابر خدا ،اگر اراده زيان يا نفعي به شما کند ،ميتواند مانع باشد؟ (او از رياکاريهايتان غافل نيست) بلکه

خدا از هر آنچه ميکنيد با خبر است.

(همراهي نکردنتان در اين سفر ،نه به دليل گرفتاري خانوادگي) بلکه ناشي از اين گمان بود که پيامبر و مؤمنان (همراه او در اين
سفر خطرناک) هرگز نزد خانوادههاي خويش باز نخواهند گشت و اين (انديشه گريز از خطر ،با خودفريبي) در دلهاي شما
آراسته شد (خوب و منطقي جلوه کرد) و گمان بدبينانهاي (به سرانجام اين سفر) برديد و مردمي زيان ديده شديد.
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(نه تنها شما ،بلکه) هر کس به خدا و رسولش ايمان نياورد (با نظامات هدايتي آفريدگار ضدّيت کند) ما نيز براي
انکارکنندگان (در فرايند قوانين علت و معلولي) آتش سوزاني آماده کردهايم.

ۚ

ۚ

فرمانروائي آسمانها و زمين منحصراً از آن ِ خداست؛ هر که را بخواهد (طبق نظامات خود شايسته بداند) ميآمرزد و هر
که را بخواهد (سزاوار ببيند) مجازات ميکند و خدا بخشنده مهربان است.

ۖ
ۖ

ۚ



ۚ

به زودي (در سفري آسان براي فتح خيبر که با چشماندازي روشن از پيروزي مسلم) عازم گرفتن غنائم ميشويد ،همين
کنارکشيدگان (از خطر) خواهند گفت :بگذاريد ما هم به دنبالتان بيائيم! (اينها با چنين فرصتطلبيهائي) ميخواهند کالم
۱۲
خدا را مبدل سازند .بگو شما هرگز (در نبردي واقعي و خطرخيز) در پي ما نخواهيد آمد ،خدا پيش از اين چنين گفته
۱۹
است  ،آنگاه خواهند گفت( :اينطور نيست) بلکه شما نسبت به (سهيم شدن) ما حسادت ميورزيد( .اين اتهام واقعيت ندارد)
بلکه آنها جز اندکي( ،دليل منطقي اين محروميت را) درک نميکنند.

ۖ
ۖ
۱۵

به اين باديه نشينان کنار کشيده (از قبول خطر و فداکاري) بگو( :اگر واقعاً در ادعاي خود صداقت داريد) به زودي به مقابله با
گروهي جنگاور فرا خوانده ميشويد تا با آنها پيکار کنيد ،مگر آنکه تسليم شوند .پس اگر اطاعت کرديد ،خدا
پاداش نيکوئي به شما خواهد داد و اگر روي برتابيد ،همچنانکه در گذشته چنين ميکرديد ،به عذابي سخت
گرفتارتان خواهد کرد.

ۗ
ۖ
بر نابينا و لنگ و بيمار سختگيري و فشاري نيست (که در سفرهاي جنگي شرکت کنند) و هر کس از خدا و فرستادهاش
اطاعت نمايد ،او را به باغهائي از بهشت درآورد که نهرها از زير آن جاري است و هر کس روي گرداند به عذابي
دردناک گرفتار خواهد شد.

همانا خدا از مؤمنان ،آنگاه که زير آن تک درخت (در حديبيه) با تو بيعت کردند ،خشنود شد و دانست آنچه (از نيّت
خير) در دلشان بود ،پس بر آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزي زودرسي (در خيبر) نصيبشان ساخت.
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ۗ
(و همچنين) غنيمتهاي فراواني که به دست ميآورند و خدا شکستناپذير و فرزانه است.

خدا به شما وعده غنيمتهاي فراواني داد که به آنها دست مييابيد و آن (مورد اخير را) زودتر مقدورتان ساخت و
دست مردمان (دشمن) را از (تجاوز بر) شما بازداشت تا براي مؤمنان نشانهاي از (نصرت) خدا باشد و شما را در راهي
راست رهبري کند (توفيق پيمودن راه حق را عنايت کند).



ۚ

و (پيروزيهاي) ديگري که هنوز بر آنها دست نيافتهايد که (البته) خدا بر آنها احاطه دارد و خدا بر هر کاري تواناست.

و اگر هم کافران (مشرکان قريش) با شما ميجنگيدند ،قطعاً (از ترس روياروئي جدي با شما) پشت کرده و يار و ياوري
براي خود نمييافتند.

ۖ
(اين) سنت خداست که از گذشته (تاريخ) درباره بندگانش جاري بوده و سنت خدا (نظامات او در جوامع بشري) را تبديلي
نخواهي يافت.

ۚ
۱۵

اوست که دستِ (تجاوز و کشتار) آنها را از شما ،و دست شما را (نيز) از آنها در دل مکه کوتاه کرد ،بعد از آنکه شما
۱۰
را بر آنها پيروز ساخت و خدا به آنچه ميکنيد بس آگاه است.

ۚ
ۖ
ۚ
اينها همان کساني بودند که کفر ورزيدند (منکر حقايق ايماني شده) ،شما را از (ورود به) مسجدالحرام باز داشتند و نيز
۱۰
قرباني(هاي شما را) از رسيدن به محلش (در قربانگاه مني) مانع شدند .و اگر نبود (وجود) مردان و زنان مؤمني (در شهر
مکه) که شما آنها را نميشناسيد و (در صورت بروز جنگ) ،ناخواسته (خونشان پايمال ميکرديد) و ناآگاهانه (مرتکب ظلمي
ميشديد که) عيب و ايراد آن بر شما وارد ميشد (خداوند مانع اين درگيري نميشد ،اما هدف از پيشگيري جنگ اين بود) که
خدا هر که را ميخواهد (و شايسته ميداند) در رحمت خويش وارد کند (فرصت پيوستن به مسلمانان را فراهم سازد) .و اگر
۱۸
(مؤمنان و کافران در شهر مکه) از هم قابل تفکيک بودند ،کافران آنها را به عذابي سخت گرفتار ميکرديم.
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ۚ
۱۳

آنگاه که حق ستيزان (مکه در جريان صلح حديبيه) آتش غيرتورزي را (براي بازداري مسلمانان از ورود به مکه) در دل خود
۲۷
افروختند( ،آنهم غيرتي جاهالنه همچون) حمايت(هاي تعصبآميز از خودي در دوران) جاهليت .پس خدا (نيز در مقابل)
۲۱
آرامش را بر رسولش و بر مؤمنين نازل کرد و آنها را به (رعايت) نيروي مؤثر تقوا (کنترل نفس) پايبند ساخت که (به
راستي) سزاوارتر (از ديگران) به آن و اهل (و خو گرفته به) آن بودند و خدا به هر چيزي داناست.

ۖ


ۖ
۲۲

هر آينه خدا روياي رسولش را (که خواب ديده بود با مسلمانان به طواف مکه نازل ميشوند) تحقق صادقانه بخشيد( .با اين
بشارت که در آينده نزديک) بيترديد به خواست خدا وارد مسجدالحرام خواهيد شد و در نهايت امنيت (با انجام مناسک
حج) موهاي خود را تراشيده و (ناخنهاي خود را) کوتاه خواهيد کرد و هيچ ترسي (از دشمن) نخواهيد داشت؛ پس (يقين
کنيد که) خدا چيزهائي (در منافع بلند مدت صلح حديبيه ،که شما از آن ناراضي بوديد) ميدانست که شما نميدانستيد و عالوه
بر آن ،پيروزي نزديکي (در فتح خيبر) براي شما رقم زد.

ۚ
اوست که رسولش را با (کتاب) هدايت و آئين حق فرستاد تا (با پشتيباني خود ،حقانيت برتر) آن را بر همه آئينها آشکار
۲۹
سازد و گواه بودن خدا بر اين امر کافي است.

ۚ
ۖ

ۖ
ۚ

ۚ

ۗ
محمد فرستاده خدا و همراهانش در برابر حقستيزان سخت مقاوم و بايکديگر مهربانند ،آنها را در حالت فروتني
ۖ
۲۰
و خضوع (خاکساري در راه خدا) ميبيني .نشان (شايستگي) آنان در چهرههاشان (يا شخصيت و رويکردهايشان) از اثر
سجود (در خدمت خدا و خلق بودن) پيداست .اين چنين است توصيف آنها در تورات و انجيل( ،مثال آنها در عالم گياهان)
همچون کشت و زرعي است که نهال خويش از خاک خارج کرده و با سخت و سطبر ساختنش بر ساقه خويش
استوار (خودکفا) ايستاده است( .چنين نهال برومندي) زارعان را به شگفتي (از رشد و بالندگي) آورد تا (موجب گردد)
۲۰
حقستيزان (اِنکارگر) به خشم آيند .خدا به مؤمنان نيکوکار از آنها ،وعده آمرزش و پاداشي بسيار بزرگ داده است.
۲۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۵
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 – ۱ضمير «ما» در اين آيه داللت بر نقش خدا ،فرشتگان و بندگان مجاهدش در تحقق اين پيروزي (در پيـروي از نظامـات الهـي) مـيکنـد؛ و
گرنه مشيت خدا چنين نيست که رسوالن خود را بدون تالش خودِ آنها و پيروانشان به پيروزي برساند (براي توضيح بيشتر به نوشته« :من،
ما ،و او در کالم خدا» از همين قلم مراجعه نمائيد) .نقش پيامبر و مؤمنين روشن است ،نقش نيروهاي غيبي (جنـود السـموات و االرض) را
در آيات  ۵و  ۰همين سوره نشان داده است .پيوستن همه اين عوامل در ذيل مشيت خدا عنوان «ما» را تشکيل ميدهد .و گرنـه مـيفرمـود:
اني فتحت لک فتحاً! البته برخي مفسرين محترم به قياس بشري ،آنچنان که پادشاهان معموال با ضمير "ما" سخن ميگوينـد تـا اقتدارشـان
بيشتر جلوه کند ،گفته اند خدا نيز هر کجا قصد قدرت نمائي داشته از ضمير جمع و هر گاه اراده لطـف و رحمـت داشـته از ضـمير فـردي
استفاده کرده است .اما اين برداشت را مواردي که برخالف اين استدالل عمل شده ابطال ميکند .مثل :عذابي ،غضبي ،لعنتـي ،کيـدي و...
اتفاقا مسئله از جهاتي کامال برعکس است؛ قرآن همواره مردمان عادي و پيروان رسوالن را بندگان "من" (عبادي) خطاب کرده است ،اما
در کليه مواردي که مخاطب آيه خود پيامبران يا برگزيدگان ممتاز و متقي امت بودهاند ،آنان را بندگان "ما" (عبادنا ،عبدنا) خوانده است.



گويا درک جامع و گسترده و همه جانبه پروردگار که مستلزم بصيرت يافتن بر نقـش فرشـتگان ،تقـدير و قضـا و مشـيت (قـوانين علـت و
معلولي) و نقش انسان ميباشد جز براي انبياء و انسانهاي متعالي ممکن نشده است.
 – ۲براي پيروزي واژههاي مختلفي همچون :غلبه ،ظفر ،ظاهر (چيره) ،فتح و ...در قرآن آمده است که هر کدام مفهوم ويژه خود را دارند .اما
معناي اصلي فتح گشايش است .خداوند فتاح يعني گشاينده گِره مشکالت است ،کليد را نيز که قفل را ميگشايد مفتاح مينامند .پيروزي
در جنگ را هم که سد و مانع و مزاحمت را دفع و رفع ميکند فتح مي گويند ،امـا در ايـن سـوره صـلح حديبيـه را ،کـه کليـد بسـياري از
محدوديت هاي مسلمانان در آن تنگناي سخت بود ،فتح ناميده است ،آنهم «فتح المبين»! کاش اين سياست پيامبر عبرتي براي سياستمداران
سخت سر و خشونت طلب و تنگ نظر روزگار ما گردد.
 – ۹منظور از گناهان آينده ،با توجه به آيه  ۵انفطار (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ وَأَخَرَتْ) و آيه  ۱۹قيامة (يُنَبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَمَ وَأَخَـرَ) بـه نظـر
ميرسد آثار زنجيره اي و بلند مدت اعمال نيک و بد آدمي در نسلها و عصرهاي بعدي است که به حسـاب او واريـز مـيگـردد (پنـاه بـر
خدا)! اما نسبت دادن ذنب (گناه) به پيامبر جاي تأمل و بررسي دارد .در مقام تشبيه ،پيامبران را ميتوان فرزندان بـال و رشـد يافتـه جوامـع
بشري شمرد .اما انتظار والدين از فرزندان ،به نسبت سن و سال و رشد و بلوغ آنها کامال تفاوت ميکند؛ از اطفال خردسال انتظار چنـداني
ندارند و همه شيطنتها و خطاهاي آنان را به ديده اغماض مينگرند ،اين انتظار به تدريج با رشد سني آنان بيشتر ميشود .آنگاه که به سن
بلوغ ميرسند و پا به دانشگاه يا تجربه کاري مي گذارنـد ،نـه تنهـا توقـع خـالف و خطاکـاري از آنهـا ندارنـد ،بلکـه بـه کـمتـوجهيهـا و
کملطفي هاي آنان و نقصان خدمات و محبتهايشان نيز ايراد ميگيرند .انتظار خداوند از پيامبران به مراتب بيش از سـاير بنـدگان اسـت.
بنا براين هر چند آنان هرگز نافرماني و گناه دانسته و عمدي نميکردند ،اما به مصداق« :حسنات االبرار سيئات المقربين» (نيکوکـاريهـاي
نيکان براي مقربان گناه محسوب ميشود) ،هرگونه ترک اوليٰ (ترجيح کار آسانتر) تعجيل و يا بي توجهي مختصر آنـان ذنـب محسـوب
ميشده است و اين مطلب به وفور در قرآن در مورد بيشتر پيامبران ديده ميشود .و اصوال لحن قرآن درباره انبياء ،بيش از تمجيد و تجليل
و تعظيم ،حالت تذکر ،تنبيه ،و حتي در مواردي توبيخ دارد! در مورد رسول مکرم اسالم ۖ عالوه بر اين سوره ،در هفت سوره ديگـر بـه آن
رسول به رغم مقام عظيمش امر به استغفار شده است (محمد  ،۱۳مؤمنين  ،۱۱۸تحـريم  ،۸نسـاء  ،۱۷۰غـافر  ،۵۵و نصـر  .)۹عـالوه بـر آن،
هشدارهاي ديگر نظير :عفي اهلل عنک (توبه  )۵۹يا ايها النبي لم تحرم ما احل اهلل لک (تحريم  ،)۱فال تکن من الجاهلين (انعام  )۹۵اتـق اهلل
(احزاب  )۱و ...داللت بر توجه ويژه خداوند به آن حضرت براي رشد و کمال و پاکي بيشتر ميکند.
 – ۵آيا پيامبر اسالم قبال هدايت نشده بود که پس از  ۱۳سال از آغاز رسالت ،بعد از اين واقعه به صراط مستقيم هدايت گردد!؟ اما اگر هدايت
را به جاي رهنمائي ،رهبري بگيريم .به خصوص با توجه به نکره آمدن «صراطاً مستقيماً» ،وصول به مراحـل بسـيار تکامـل يافتـهتـري را در
مي يابيم که آن حضرت پس از تجربه موفق اين ابتالء به آن نائل گرديد.
 – ۵معناي عزيز ،در جمله «نصراً عزيزاً» نوعي شکست ناپذيري و پيروزي تضمين شده است.
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« – ۰جنود» جمع جُند همان لشگر و سپاه است ،اما در آسمان و زمين سپاهي آنچنان که تصور ميکنـيم وجـود نـدارد .از آنجـائي کـه ارتـش
همواره حاضر آماده بـراي مقابلـه بـا تجـاوز دشـمن اسـت ،در نظامـات خـدائي نيـز ،نيروهـائي (فرشـتگاني) وجـود دارنـد کـه (همچـون
مکانيسمهاي دفاعي بدن در برابر ميکربها يا مواد غذائي فاسد) در برابر انحراف از قوانين واکنش شديد نشان ميدهند.
 – ۰منظور از منافق در اين آيه ،مسلمانان شناسنامه اي دوروئي است که به ظاهر براي استفاده از منافع جامعه ايمـاني اظهـار اسـالم کـرده ولـي
عمال و قلباً متمايل به باطل بودند.
" – ۸سوء ظن به خدا"! نوعي "بد خداشناسي" و ديد مشرکانه داشتن به آفريدگار است ،حضرت علـي (در نهـج البالغـه نامـه  ۵۹بنـد )۲۸
(ع)

فرمود :سه صفت از سوء ظن (بد خداشناسي) ناشي ميشود :ترس ،بُخل ،و حسد .خداشناس واقعي نه از کسـي مـيترسـد ،نـه خِســّت بـه
خرج ميدهد ،و نه به ديگري حسادت ميکند( .براي توضيحات بيشتر به سلسله مقاالتي تحت عنوان "بـد خداشناسـي" (در  ۸قسـمت) از
همين قلم مراجعه کنيد)



 – ۳برخي ابر قدرتها ،نيرومنديشان ناشي از ستمکاري و سرکوب و ثروتاندوزي است ،اما عزّت خدا با حکمت و فرزانگي قرين است.
« – ۱۷شاهد» بودن پيامبر ب ر اُمت ،نه به معناي حاضر و نـاظر بـودن او بـر احـواالت معاصـرين و آينـدگان و اطـالع از اعمـال آنهاسـت ،بلکـه
حضورش در صحنه مسئوليتها و الگو و اسوه بودنش براي «مشاهده» پيروان است .او در واقع مثال و مدل مکتب بود.
 – ۱۱منظور از «تسبيح» ،همانطور که بارها گفته شده ،انجا م عمل اصالحي مثبت و مفيد و بـه تعبيـري هماهنـگ شـدن بـا ارکسـتر جهـاني در
نواختن ساز مورد نياز است ،نوعي پيوستن به سمفوني خلقت با نگاه به دفتر نُت و دست رهبر ارکستر.
 – ۱۲کالم خدا ،همان سخن و مقررات و ضوابط اوست .با چنين ضوابطي معنا ندارد کساني فرصتطلبانه هر گاه منافعشان ايجاب کرد همراه
ديگران شوند و در موارد ديگر از انجام وظيفه شانه خالي کنند.
 – ۱۹وصف آشکارتر اين خصلت را در آيه  ۵۲سوره توبه ببينيد" :اگر منافعي فوري و سفري نزديک در پيش بود ،حتما به دنبالت ميآمدند،
اما تحمل سختي براي آنها دشوار است و لذا سوگند ميخورند اگر ميتوانستيم همراه تو براي نبرد از شهر خارج ميشديم .اينها خودشان
را بدبخت ميکنند و خدا هم ميداند که دروغ ميگويند.
 – ۱۵منظور از اعراب (باديه نشينان) که در اين سوره و سوره حجرات به دفعات تکرار شـده اسـت ،بـيش از باديـه نشـيني ،دوري از تمـدن و
تربيت و آموزش و پرورش ايماني است .زندگي در صحرا و محروم بودن از مناسبات فرهنگساز ،نـوعي تنـگنظـري و خودخـواهي بـه
همراه ميآورد.
 – ۱۵البته منطقه «حديبيه» که صلحنامه ميان مشرکين و مسلمانان در آن مکان امضاء شد ،حدود  ۲۷کيلومتري مکه واقع است ،ولي با توجه به
سابقه نزديک به  ۲۷سال دشمني قريش با پيامبرۖ و پيروانش ،و جنگ هاي بدر و احد و احزاب ،که جمع کثيـري از دو طـرف کشـته شـده
بودند ،حرکتِ با حداقل تجهيزات جنگي مسلمانان تا آستانه مکـه در حديبيـه ،عمـال بـه قلـب دشـمن (بطـن مکـه) وارد شـدن و ريسـک
شجاعانهاي بوده است.
 – ۱۰منظور از جمله« :مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکُمْ عَلَيْهِمْ»  ،پيروزي نظامي نبود ،بلکه مرعوب شدن دشمن در برابر چنين تهور و توکل و تن دادن آنان
به رسميت شناختن اسالم و امضاي صلحنامهاي ،که باب ارتباط مسلمانان با ساير قبائل را ميگشود ،خود پيروزي بزرگي محسوب ميشد.
 – ۱۰حاجيان قربانيهاي خود را در روز دهم ذيحجه پس از پايان مراسم در منطقه «مني» ذبح ميکنند ،ولي از آنجائي که مشرکان مانع ورود
مسلمانان به مکه شدند ،به دستور پيامبر مجبور شدند در همان محل آنها را قرباني کنند.
 – ۱۸وقتي جنگي درگير ميشود ،به اصطالح تـَر و خشک با هم ميسوزند و خون بيگناهـاني بـه زمـين ريختـه مـيشـود .آگـاهي از چنـين
مصيبتي ،سرداران متعهد و مسئول و با وجدان را به احتياط و تأمل در فرمان حمله وا ميدارد.
« - ۱۳حميت» ،حمايتي با دفاع از خودي (صرفنظر از حق و باطل بودن) و بازداشتن و طرد و دفع غيرخودي است که همچون «حمام» از ريشه
مشترک «حمي» (حرارت شديد) منشعب شده و داللت بر حرارت خشم و غضبِ غريزي در تعصب و غيرتورزي جاهالنه ميکند.
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 – ۲۷از مشخصات زندگي قبيله اي در دوران جاهليت و در فقدان قوانين اجتماعي ،غيرتورزيهاي تعصبآميز و تند و تيـز در «حمايـت» از
عضو قبيله (حتي اگر مرتکب قتل شده بود) در برابر قبائل ديگر بود .اين خشم و خروش آتشين را «حميت» (حمايـت و دفـاع از خـودي،
اثبات بزرگي و برتري) ميناميدند.
 – ۲۱معناي «کلمه» (در کلمة التقوي) عامل مؤثر است .کلمه از ريشه «کـَلمْ» ،در اصل به معناي تأثير است .به زخـم ناشـي از تـأثير شمشـير و
نيزه ،کـَلمْ و به آنچه با چشم يا گوش درک ميشود و در شنونده تأثير ميگذارد کالم ميگويند .در قرآن حضرت عيسـي را کلمـه خـدا
(کلمة من اهلل) ناميده است ،زيرا تحت تأثير القاي نيروي فرشتهاي حاملـه شـد و تـأثيري عظـيم در تـاريخ بنـياسـرائيل گذاشـت .خداونـد
ابراهيم(ع) را نيز با «کلماتي» مبتال ساخت .در اينجا نيز کلمات همـان امتحانـات صـبر ،ايثـار ،مجاهـدت ،مهربـاني و ...مـيباشـد کـه تمامـاً
تأثيرگذار و سازنده روح آدمي هستند.
 – ۲۲صداقت انطباق ايمان با عمل و وعده ،با وفاي به آن است .خداوند وعدهاي را در رؤيا به رسولش داده بود که عمال با محقق ساختن آن،
به وعده خود صادقانه وفا کرد.



 – ۲۹مفسرين و مترجمين ،تا جائي که نگارنده بررسي کرده ،جمله« :لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِينِ کُلِهِ ۚ» را غلبه دادن ،پيروز کردن و چيره ساختن اسالم
بر ساير اديان و آئينها معنا کردهاند که تعبير خشني از آن ميشود .اما نـه عمـال و در عـالم واقـع ،ديـن يهـود و مسـيحي و سـاير آئـينهـا
برافتاده اند و نه چنين تعبيري با روح قرآن ،که  ۱۰بار بر مصدق بودن قرآن نسبت به توارت و انجيل و حتي نگهبـان (مهـيمن) بـودن آنهـا
تأييد کرده سازگار است .اما اصل و ريشه کلمه «لِيُظْهِرَهُ» ،ظـَهرْ به معناي پشت اسـت ،پشـتيباني و يـاري را «مظـاهره» و پشـتيبان را «ظهيـر»
مينامند .کلمه «ظهور» نيز از همين ريشه است که آشکار شدن ،بروز و برتري يافتن و باال آمدن را ميرساند و نام «ظـاهر» نيـز از نـامهـاي
نيکوي خداست (هواالول واالخر والظاهر والباطن).
با توجه به اين مقدمات و مالحظات ،به نظر ميرسد جمله« :لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِينِ کُلِهِ ۚ» ،پشتيباني پروردگار از ايـن آئـين ،بـراي آشـکار سـاختن،
کمــال بخشــيدن ،و برتــري دادن آن بــر ســاير آئــين هــا در رهبــري بنــدگان بــه توحيــد و تســليم واقعــي باشــد ،نــه غلبــه بــا زور شمشــير.
 – ۲۵کلمه «اشداء» سخت گير و خشن بودن نيست .اشداء جمع شديد است که مفهوم مقابل آن نرمي و نفوذپذيري است .مؤمنان در برابر
حقستيزان کافر ،سست و سهل انگار نيستند ،بلکه همچون سدّي پوالدين مقاومت ميکنند (مراجعه به مقاله :مهربان با خـودي ...،از همـين
قلم) .چني ن تعريفي با نامهربان و تلخ و ترشرو با دگرانديشان بودن ،کامال مغايرت دارد.
 – ۲۵معناي رکوع در اين آيه الزاماً رکوع نماز نيست ،چراکه مسلماً آنها در حال رکوع نبودند ،معناي اصلي اين کلمه نوعي فروتني و تمکين
در برابر حق ميباشد .خداوند به حضرت مريم فرمان داده است همراه رکوع و سجودکنندگان ،رکوع و سـجود کنـد! در حـالي کـه ايـن
حرکات و نماز جماعت مختص مسلمانان است (رجوع به مقاله نماز و نياز از همين قلم .بخش رکوع و سجود).
 – ۲۰سجود در نماز نيز نماد سجده تکويني همه موجودات جهان در برابر آفريدگار هستي است و معناي اصلي آن خاکساري مطلق و تسـليم
کامل به پروردگار است.
 – ۲۰نيمه اول مثال در عالم گياهان است و نيمه دوم از عالم انسانها و به خشم آوردن کافران! تا خواننده ذهنش از عالم گياه و نهال بالنده ،به
عالم واقع منتقل گردد و در مثال نماند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۖ

ۚ

اي کساني که ايمان آوردهايد ،از خدا و رسولش پيشي نگيريد (تندروي در دين نکنيد) و از (نافرماني) خدا پروا کنيد (و
بدانيد که) خدا مسلماً شنواي داناست.

اي کساني که ايمان آوردهايد ،صدايتان را از صداي پيامبر بلندتر نکنيد و آن طور که با داد زدن يکديگر را صدا
ميزنيد ،پيامبر را صدا نزنيد ،مبادا ندانسته ،بدون آنکه (به عواقب جمعي چنين بياحترامي) آگاه باشيد ،اعمالتان تباه گردد.

ۚ
کساني که صداي خود را نزد فرستاده خدا (به احترام رسالت) پائين ميآورند ،خدا دلهاي آنها را براي تقوا (تسلط بر
۱

نفس)خالص کرده است( .در نتيجه) آمرزش الهي و اجر عظيم ويژه آنان خواهد بود.

۹

۲

(ولي) آنهائي که از فاصله دور بيرون خانه تو را صدا ميزنند ،بيشترشان سنجيده عمل نميکنند (تابع تمايالت خويشند).

ۚ
اگر صبر ميکردند تا تو (در وقت خود) بر آنها درآئي ،مسلماً برايشان بهتر بود و خدا (نسبت به اين ناآگاهي از آداب
اجتماعي و بيتوجهي به حريم خصوصي) بخشنده و مهربان است.

۵

اي کساني که ايمان آوردهايد ،اگر شخص غير متعهدي (نسبت به دستورات الهي) خبري (عليه گروهي) براي شما آورد،
۵
(براي روشن شدن خبر) به دقت بررسي کنيد ،تا مبادا ندانسته به گروهي آسيب برسانيد و بعداً (وقتي معلوم شد خبر واقعيت
نداشته) از کرده خود پشيمان گرديد.
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ۚ
ۚ
و (اين واقعيت مهم را) بدانيد که "رسول خدا" در ميان شماست (با پيام رسان خدا در ارتباطيد ،نه فردي عادي) و اگر (قرار
باشد) او در بسياري از کارها از شما اطاعت کند (تابع تمايالت شخصي شما باشد) خودتان به سختي ميافتيد .اما خدا ايمان
را محبوب شما گردانيد و آن را در دلهايتان بياراست (تا به جاي انتظار تأمين خواستههايتان ،انگيزههاي ايماني پيدا کنيد) و
۰

خدا کفر و فسوق (خروج از نظام شريعت) و نافرماني را (از نظر فطري) ناخوشايندتان ساخته است (تا از آن دوري کنيد).
کساني که (به نداي فطرتشان پاسخ دهند) راه کمال يافتهاند.

ۚ

(اين) فزون موهبتي از جانب خداست (نسبت به ساير موجودات که فاقد استعداد ايمان هستند) و نعمتي است و خدا دانائي
۰

حکيم است.

ۖ
ۖ

ۚ

و (حال که فطرتاً دوستدار ايمان و مخالف کفر هستيد) اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ هم پرداختند ،ميانشان آشتي دهيد و
اگر يکي از آندو بر ديگري تجاوز کرد ،با گروه متجاوز بجنگيد تا به فرمان خدا (صلح و آشتي) برگردد .پس اگر
۸
برگشت ،آنگاه ميان آنها صلحي عادالنه برقرار کنيد و به حقوق پايمال شده رسيدگي کنيد که خداوند دادگران را
دوست دارد.

ۚ
جز اين نيست که مؤمنان برادر يکديگرند ،پس (الزم است) ميان دو برادر خويش آشتي دهيد و (در اين اختالفات) از خدا
پروا کنيد ،باشد مورد رحمت قرار گيريد.

ۖ

ۚ

ۖ
۳

اي کساني که ايمان آوردهايد ،هرگز نبايد گروهي (از مردان) گروهي ديگر را مورد تمسخر قرار دهد ،چه بسا (گروه

مورد تمسخر) بر آنان برتري داشته باشد و نه هيچ زني (حق دارد) زني ديگر را (به تمسخر بگيرد) ،چه بسا بر آنان برتري
داشته باشد .و از يکديگر عيبجوئي نکنيد و به القاب (زشت) يکديگر را خطاب نکنيد (برچسب روي کسي نزنيد) .چه
۱۷
زشت است پس از (آراسته شدن به زيور) ايمان ،زير پا نهادن معيارهاي اخالقي و آنان که (از چنين شيوههاي مغاير با ايمان)
توبه نکنند ،هم اينان ستمگر (واقعي) اند.
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ۖ
ۚ

ۚ

ۚ
۱۱

اي کساني که ايمان آوردهايد ،از بسياري گمانها بپرهيزيد که برخي از گمانها(ي منفي) گناه است ،و (براي کشف

معايب) تجسّس نکنيد و به غيبت يکديگر نپردازيد .آيا هيچ يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را
۱۲
بخورد!؟ مسلماً از اين کار کراهت داريد ،پس از خدا پروا داشته باشيد و (براي غيبتهاي گذشته توبه کنيد که) خدا توبه
پذير مهربان است.

ۚ


ۚ

اي مردم ،ما شما را از يک مرد و زني (پدر و مادري) آفريديم و به صورت ملتها يا قبيلههائي در آورديم تا يکديگر را
بشناسيد (مبادالت فرهنگي پيدا کنيد .اما بدانيد که) مسلماً گراميترين شما نزد خدا پرهيزکارترين شماست (برتريهاي نژادي
و ديگر برتريها باطل است) و خدا قطعا بسيار داناي باخبر (از جزئيات رفتار شما) است.

ۖ

ۖ

ٰكِنْ
ۚ

۱۹

باديه نشينان (ايمان نياموخته و تربيت نشده) گفتند :ايمان آورديم! بگو( :شما هنوز) ايمان نياوردهايد .بلکه بگوئيد اسالم
آوردهايم (دست از جنگ و دشمني برداشته ،تسليم حق شدهايم) ،زيرا هنوز ايمان در دلهاي شما نفوذ نکرده است (ايمان همان
اخالقيات ذکر شده در آيات قبل است که نياز به تمرين و تکرار و تدريج دارد) و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنيد (مطمئن
باشيد) ذرهاي از اعمال شما نخواهد کاست (چيزي از دست نميدهيد) که خدا آمرزگاري است مهربان.

ۚ
جز اين نيست که مؤمنان (واقعي) کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان آورده و (در مراحل عملي بعدي) دو دلي به
خرج ندادند و (آنگاه) با اموال و جانهاي خويش در راه خدا به جهاد پرداختند .آنها همان راستان حقيقياند.

ۚ
(اي پيامبر ،به آنها) بگو( :با اين ادعاهاي ايماني) ميخواهيد دينداري خود را به اطالع خدا برسانيد؟ در حاليکه خدا هر آنچه
را که در آسمانها و زمين است ميداند ،و خدا به هر چيزي داناست (نياز به تظاهر شما ندارد).

ۖ

ۖ

بر تو منّت مينهند که اسالم آوردهاند! بگو :منّت اسالمتان را بر من منهيد .بلکه اگر (در ادعاي ايمانتان) صادق هستيد
(بايد فهميده باشيد) اين خداست که به خاطر راهبريتان به سوي ايمان بر شما منت (نعمت گران) نهاده است.
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ۚ
خدا اسرار آسمانها و زمين را ميداند (چگونه از دل شما بيخبر باشد) و خدا به آنچه ميکنيد بيناست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱معناي اصلي و ريشه اي امتحان ،قرار دادن سنگ نقره يا برخي فلزات قيمتي در آتش است تا ناخالصـيهـاي آن ذوب گـردد .محنـت ،بـه
گداختن نقره و پاک کردن آن از آلودگي ميگويند .آدمي نيز در کوره ابتالئات زندگي و در بوته آزمايشات ،آبديده ميشـود و گـوهر
وجودش خالص ميگردد ،بنابراين امتحان کردن دل هاي مؤمنين ،به اين معناست که خدا ناخالصي را از قلوبشان زدوده است.
 – ۲حجرات جمع حجره است و حجره از ريشه «حَجَرْ» (سنگ) مشتق شده است .از آنجائي که آدمي از گذشته تـاريخ بـراي پنـاه از گرمـا و
سرما و باران ،با سنگ چين کردن زميني ،حريمي خصوصي براي خود يا چارپايانش بنا ميکرد ،اين کلمه به نوعي معنـاي پناهگـاه ،محـل



امن ،ملک شخصي پيدا کرده است که ديگران حق ورود به آنرا ندارند .در زبان عرب ،به کاسه چشـم کـه محـافظ آنسـت و بـه گوشـت
اطراف ناخن نيز حجره ميگويند .در اين آيه ميتوان حجرات را خانههاي خصوصي مردم ناميد.
 – ۹منظور از «اکثرهم ال يعقلون» اين نيست که آنها عقل ندارند يا نميفهمند ،معناي عقل حفظ تجربه و عمل به آن است .عاقل کسـي اسـت
که سنجيده و مطابق دانش خود عمل ميکند ،کساني که به آداب اجتماعي اهميت نميدهند و تابع تمـايالت شخصـي خويشـند ،عاقالنـه
عمل نميکنند.
 – ۵فاسق کسي است که حريم و حدود قوانين الهي را نقض کرده باشد ،به معناي امروزي نوعي قانون شکني و زير پا گذاشتن مقـررات معنـا
ميدهد.
«– ۵تبيين» کردن (در آيه :فَتَبَيَنُوا) روشن و واضح کردن مسئله با تحقيق و بررسي دقيق است.
 – ۰در اين آيه ،ايمان از نظر فطري و ساختار وجودي آدمي ،محبوب دل و منطبق با ذات و ضمير او معرفي شده و در جهت مقابل ،سـه چيـز
مکروه دل و مغاير رشد آدمي شناخته شده است .اين آيه متضاد ايمان را از سه زاويه نشـان ميدهـد -۱ :کفـر (پوشـاندن حـق) -۲ ،فسـوق
(خروج از نظامات حق) و  -۹عصيان (نافرماني کردن از حق) .يعني بي ايماني ،از نديده گرفتن و پوشاندن حق آغاز و بـه خـروج از آن ،و
نهايتاً به مقابله و نافرماني از حق منتهي ميگردد.
 – ۰صفت حکمت داللت بر محکم و بيعيب و نقص بودن آفرينش خدا ميکند .او که به نياز بندگانش "عليم" است ،به مقتضـاي اختيـار و
ارادهاي که به انسان عنايت کرده ،خوشايندي ارزش هاي ايماني و ناخوشايندي مخالف آنرا در دلش به وديعه گذاشته است.
 – ۸در آيه فوق ،دو واژه« :عدل» و «قسط» ،که هر دو در فارسي دادگري ترجمه ميشود ،آمده است .برحسب آنچـه لغـتشناسـان گفتـهانـد؛
قسط عمدتاً جنبه کميتي دارد و اغلب در اختالفات مالي و تضييع حقوق مادي به کار ميرود ،در حالي که عدل ،عالوه بـر ايـن موضـوع،
جنبه ک يفيتي نيز داشته و به رفتار و مناسبات غير مادي انساني نيز ارتباط پيدا ميکند .پس ابتدا بايد صـلحي (آتـش بسـي) ميـان دو طـرف
برقرار کرد .آنگاه در آرامش آشتي به خسارات وارده بر هر يک از طرفين رسيدگي کرد.
 – ۳کلمه قوم در زبان عربي به گروهي از مردان گفته ميشود ،بنا براين هم مفهوم گروه در آن نهفته است و هم مذکر بودن .به همين دليل در
دنباله آيه زنان را نيز اضافه کرده است ،اما زنان (حداقل در آن دوران) تشکل گروهي نداشتند.
 – ۱۷در مورد فسق ،در پاورقي  ۲توضيح داده شد .در اينجا «االسْمُ الْفُسُوقُ» آمده است .معناي اسـم همـان ويژگـي ،ماهيـت و صـفت اسـت.
همچنانکه اسماءالحسني داللت بر ويژگيها و صفات نيکوي خدا ميکند .پس اسم الفسوق يعني شخصيت منحرف و غيراخالقي داشتن و
ضدّ ارزش رفتار کردن.
 – ۱۱از آنجائي که هر عمل آدمي از احساسي دروني ناشي ميشود ،سوءظن و بدگماني بيپايه نسبت به ديگران ،ممکن است منجر به رفتاري
ناشايسته گردد .حداقل اين است که مانع حُسن روابط و دوستي با آنان ميگردد.
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 – ۱۲اين تشبيه بسيار شگفت و آموزنده است .گوئي غيبت کننده مي خواهد با ترور شخصيتي برادر ديني خويش ،و تغذيه از بد نام کردن او،
شخصيت خود را باال ببرد و فربه سازد .کسي که غيبت ميکند ،کمبود شخصيت دارد و چون نميتواند با کسب شايستگيها باال برود ،بـا
پائين آوردن ديگري خود را باال ميکشد.
 – ۱۹منظور از اعـراب ،نـه نـژاد عـرب ،بلکـه باديـه نشـيناني اسـت کـه بـه دليـل دوري از شـهر و زنـدگي اجتمـاعي ،در تنهـائي و تعصـب و
تنگنظري هاي خود هنوز توفيق تربيت و رشد اخالقي پيدا نکرده بودند.
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ۚ
۱

قاف ،سوگند به اين قرآن عالي مرتبه (که رستاخيز آمدني است)،

و (با اين حال) منکران از اينکه هشدار دهندهاي از ميان خودشان (از وقوع آن خبر دهد) تعجب ميکنند و ميگويند :اين
چيز عجيبي است (که مردگان زنده شوند).

ۖ
آيا (واقعاً) وقتي مُرديم و (پس از مدتي پوسيده و) خاک شديم( ،بار ديگر زنده ميشويم؟) چنين بازگشتي دور (از عقل و
منطق) است!

ۖ
ما آنچه را زمين از (اجساد) آنها ميکاهد ميدانيم (به تحوالت فيزيکي و شيميائي پوسيده شدن آگاهيم) و نزد ما کتابي
۲
است حفظ کننده (همه اطالعات اعمالشان).

بلکه (اينها بهانه است ،واقعيت اين است که) آنها حقيقت را – چون برايشان عرضه شد – انکار کردند ،در نتيجه در
وضعيتي سردرگـُم قرار گرفتهاند.

آيا (براي درک نظام مند بودن جهان و منطق رستاخيز) به آسمان برفرازشان (طبقات هفت گانه جوّ زمين) نمينگرند که چگونه
۵
۹
آن را برافراشتيم و زيبائي و زينتش بخشيديم و هيچ شکافي (براي نفوذ عناصر مضرّ حيات) در آن نيست؟

۵

و زمين را (نيز) گسترديم و در آن کوههاي نگه دارندهاي (همچون لنگر کشتي) پي افکنديم و از هر گونه (گل و گياه)

زيباي فرحبخش در آن رويانديم.

(به عنوان) بصيرتي و يادآوري (بيداري بخشي) براي هر بندهٔ بازآينده (به سوي خدا).
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و از آسمان ،آبي پر برکت فرو فرستاديم که به لطف آن ،باغهائي و (مزارعي از) دانههاي دروکردني رويانديم.

و درختان قد برافراشته خرما با خوشههائي برهم چيده شده.

ۚ

ۖ

(همه اينها) به خاطر روزي بندگان است و ما (اين چنين) به وسيله آب ،سرزمين مردهاي را زنده کرديم ،خروج (شما از

خاک = رستاخيز نيز) اين چنين است.

۰


۰

پيش از اينان نيز قوم نوح و اصحاب «رس» و قوم ثمود (پيامبرانشان را) تکذيب کردند.

و (نيز قوم) عاد و فرعون و همشهريان لوط.

۸

ۚ
۳

و (همچنين) اصحاب «ايکه» و قوم «تـُبّع» .همه اينها پيامبران (خود) را تکذيب کردند .در نتيجه ،بيم دادن من (درباره

عوارض اعمالشان) تحقق يافت.

ۚ
۱۷

مگر ما در آفرينش نخستين درمانديم که آنها در (امکان) آفرينش جديد در پرده ابهاماند؟

ۖ
همانا ما (خودمان) انسان را آفريدهايم و از آنچه نفسش به او وسوسه ميکند آگاهيم و به او از رگ قلب نزديکتريم.
۱۱

آنگاه که دو (فرشته ،نيروي) ضبط کننده ِ نگهبان (همچون ضبط صوت و دوربين نصب شده) از راست و چپ (رفتارش را)

ضبط ميکنند.

هيچ سخني به زبان نميآورد ،مگر آنکه مراقبي آماده آن را ضبط ميکند.

ۖ
و (هنگامي که) بيهوشي مرگ ،به حق فرا ميرسد (به او گفته ميشود) اين همان چيزي است که از آن ميگريختي.
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ۚ
۱۲

و در صور دميده ميشود ،اين است روز بيم داده شده،

۱۹

۱۵

و هر نفسي (در آن روز) به همراه (فرشتهاي) راننده و (فرشتهاي) گواه (بر اعمالش) ميآيد.

(به او گفته ميشود) تو يکسره (در مدت عمر دنيائي) غافل از اين (مکانيسم ثبت و ضبط اعمال) بودي ،اينک پرده (غفلت) از
۱۵
برابر ديدگانت برداشتهايم و امروز چشمانت تيزبين شده است.



(فرشته) همراهش گويد :اين است آنچه (از نامه اعمال او) نزد من آماده است.

۱۰

(به آن دو فرشته خطاب ميرسد) هر ناسپاس حقستيز را در دوزخ افکنيد.

هر مانع هميشگي براي (هر کار) خير ،متجاوز (به حقوق مردم) و مردد بدگمان را.

آنکه با خدا معبود ديگري قرار ميدهد ،پس او را در عذاب سخت بيفکنيد.

(شيطان يا دوست دنيائياش) گويد :پروردگارا ،من او را به سرکشي وادار نکردم ،بلکه او خود در گمراهي دوري بود.

(خدا) گويد :نزد من ستيزه مکنيد (ديگري را مقصر ندانيد که) من پيش از اين به شما هشدار داده بودم.

سخن من (در کيفر مجرمان) تغيير ناپذير است و من هرگز ستم کننده به بندگان نيستم (آنها بازتاب اعمال خودشان را ميبينند).

۱۰

روزي که به دوزخ گوئيم :آيا پُر شدي؟ و گويد :آيا بيش از اين هم هست؟
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۱۸

و آن روز بهشت ،بي هيچ فاصلهاي به پرهيزکاران نزديک ميشود.

(به آنها گفته ميشود) اين همان (پاداشي) است که به هر بازگشتکننده (به درگاه خدا ،پس از هر دوري ِگناه) و محافظ (نفس
خويش) ،وعده داده ميشد،

۲۷

۱۳

همان که در نهان از خداي رحمتگستر بيم داشته و با دلي يکسره بازآينده (در محشر) حاضر شود.



ۖ
(به آنها گفته ميشود) به سالمت به آن (بهشت) درآئيد ،اين است روز جاودانگي.

براي آنهاست در آنجا آنچه خواهند و افزون بر آن (نيز) نزد ماست.

۲۱

و چه بسيار نسلهاي پيشين را ،که قدرتمندتر از اينان بوده و در شهرهائي راه (نفوذ قدرت) گسترانده بودند ،هالک
کرديم (نظامشان منقرض ساختيم) .آيا (به هنگام عذاب) راه گريزي (براي آنها) وجود داشت؟

بيگمان در اين (تجربيات عبرتآميز تاريخي) بس يادآوري (و بيدارباشي) است براي هر که دلي (عبرتبين) داشته باشد يا
گوش دل بسپارد در حالي که (در صحنه حق عمال) شاهد و حاضر باشد.

و هر آينه ما آسمانها و زمين و (فضاي) مابين آن دو را در شش دوران آفريديم و (در آفرينش اين جهان بيپيکران) هيچ
خستگي و ماللي بر ما راه نيافت.

پس ( با توجه به مشيت خدا در اختيار و مهلت بخشيدن به بندگان) بر آنچه (منکران) ميگويند شکيبا باش و (با نگاهي فراتر از
۲۲

مناسبات موقت دنيائي) پروردگارت را قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب تسبيح کن.

۲۹

و (نيز) پاسي از شب را تسبيحش کن و (همچنين) در پي سجدهها.
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۲۵

و گوش به زنگ روزي باش که (فرشته) ندا دهنده از مکاني نزديک ندا(ي برپائي قيامت) را ميدهد.

ۚ
روزي که بانگ سخت (رستاخيز) را به حق ميشنوند؛ اين است روز خروج (از خاک).

مائيم که حيات ميبخشيم و ميميرانيم و سرانجام (همه پديدهها و تحوالت) به سوي ماست.

ۚ



۲۵

روزي که زمين به سرعت از آنان شکافته ميگردد (از زمين سر بر ميآورند) ،چنين گردآوري براي ما آسان است.

ۖ

ۖ
۲۰

۲۰

ما به آنچه (از شرک و کفر) ميگويند داناتريم ،تو نيز تحميلکننده (ايمان) بر آنها نيستي ،پس آنرا که از هشدارهاي
من بيم دارد ،با قرآن (به حقايق هستي) يادآوري کن.
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱حرف «ق» ،عالوه بر اين سوره ،يکي از حروف مقطعه پنجگانه سوره شورا (حم عسق) را تشکيل ميدهد .ميگوينـد حـروف مقطعـه هـر
سوره عصاره و چکيده و کد مطالب آن سوره است .با نگاهي تحقيقي ميتوان دريافت که «قرآن» کـه «وحـي» پروردگارسـت ،در توجـه
دادن بندگان به «قيامت» محور اساسي هر دو سوره ميباشد که در اولين آيات (مقدمه و فهرست) هر دو سوره و آخرين آيات (جمعبندي
و نتيجهگيري) آن دو آماده است (ر ک :حروف مقطعه قرآن – از همين قلم)

سوره ق آيه اول :ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ....أَإِذَا مِتْنَا وَکُنَا تُرَابًا ۖ ٰذَلِکَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
ً

ً آيه آخر .... :فَذَکِرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

سوره شورا آيه اول :کَذَٰلِکَ يُوحِي إِلَيْکَ...
ً

ً آيه ما قبل آخر :وَکَذَٰلِکَ أَوْحَيْنَا إِلَيْکَ...

 – ۲منظور از «کتاب» در اين آيه ،شکل ثبت و ضبط شده گفتار و کردار آدميان و مخزن اطالعات هستي است .واژه مصطلح کتـاب در ميـان
ما نيز مجموعه اوراقي است که مطالبي در آن ثبت شده است .از اين نظر فيلم عکاسي ،نوار صوتي ،سـي دي ،دي وي دي و همـه وسـائل
الکترونيکِ ذخيره کننده اطالعات نيز کتاب هستند.
 – ۹زينت بخشيدن به آسمان ،همان پديده تجزيه نور خورشيد در برخورد به جوّ زمين و طيف رنگي است که آسمان الجوردي و شفق سرخ
و تأللو ستارگان را (به دليل عبور اشعه نوري از هواي موّاج) پديد آورده است ،وراي جوّ زمين ،آسمان سـياه و سـتارگان همچـون ذرات
گچ پاشيده شده بر تخته سياه ثابت و يکنواختند.
 – ۵طبقات هفتگانه جوّ زمين حيات زميني را در برابر ميليونها سنگ ريز و درشت سرگرداني که هر روز به آن برخورد مـيکننـد و در برابـر
امواج و اشعههاي مرگبار خورشيدي و کيهاني محافظت مي کند و هيچ اليه آن پـاره و شـکافته نيسـت تـا راه ورودي بـراي عناصـر مضـرّ
حيات باشد .مگر انسانها با بيتوجهي صنعتي خود موجب آن شده باشند!
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« – ۵رواسي» جمع «راسيه» به معناي لنگر است که موجب توقف کشتي در بندر ميگردد .کوهها نيز به دليل غير مسطح بودن زير و روي آنها،
قارههاي زمين را روي قشر مذاب زمين نگه ميدارند و مانع حرکت آنها ميگردند .اين اصطالح  ۱۷بار در قرآن تکرار شده است :رعد ،۹
حجر  ،۱۳نازعات  ،۹۲نحل  ،۱۵انبياء  ،۹۱نمل  ،۰۱لقمان  ،۱۷فصلت  ،۱۷ق  ،۰و مرسالت .۲۰
 – ۰تصور بيشتر مردم اين است که رستاخيز امري روحاني و مستلزم بازگشت روح به کالبد ميباشد .اما قـرآن بـا متوجـه سـاختن بنـدگان بـه
تجديد حيات طبيعت در بهاران اصرار دارد رستاخيز را امري طبيعي و مادي معرفي کند و خاک را به عنوان مخزن اطالعات عمر گذشـته
بشناساند .به آيات  ۱۳و  ۲۵سوره روم ،و آيه  ۱۱سوره زخرف نگاه کنيد.
 – ۰عالوه بر اين سوره ،در آيه  ۹۸سوره فرقان به «اصحاب الرس» اشاره شده است .گفته مـيشـود معنـاي رس چـاه اسـت و اصـحاب الـرس
مردماني بودند که پيرامون چاه آبي ،يا وابسته به نظام آبياري از طريق حفر چاه يا قنوات زندگي ميکردند .بر اساس برخي روايات ،گفتـه
شده اين مردمان در فارس ميزيستند .اينکه قرآن نام «قوم» بر آنها ننهاده و عنوان اصحاب را به کار برده ،شايد عنايتي به تکيهگاه زنـدگي



آنها باشد (واهلل اعلم) .مثل :اصحاب االيکه (ساکنان بيشه و جنگل) ،اصحاب الحجر (سـاکنان منطقـه کوهسـتاني) ،اصـحاب مـدين (شـهر
نشينان) ،اصحاب االعراف (در بلندا نشينان) و...
 – ۸در قرآن  ۱۲بار مردمان معاصر لوط(ع) را قوم لوط (يا قومه) ناميده است .تنها در اين سوره است که به طور استثنا آنها را با عنوان «اخوان
لوط» معرفي کرده است .به گفته محقق مصري «رشاد خليفه» ،کشف کننده کـد رياضـي  ۱۳در مـورد حـروف مقطعـه ،اگـر در ايـن آيـه
همچون ساير موارد قرآن عنوان «قوم لوط» به کار ميرفت ،مضرب  ۱۳اين سوره مختل ميگشت و قرار دادن ايـن اسـتثناء عالمتـي بـراي
جلب اذهان به علت اين تفاوت است .اخوان ناميدن اين قوم ،شايد نشانه روابط متحدانه و همدسـتي (بـرادروار) آنهـا در قصـد تجـاوز بـه
مهمانان لوط و عمل شنيع آنان باشد (واهلل اعلم).
 – ۳عالوه بر اين سوره ،در سورههاي حجر  ،۰۸شعراء  ،۱۰۰و ص  ۱۹هم به اين مردمان اشاره شده است .آنها را نيز همچون «اصحاب الرس»،
به جاي کلمه «قوم» با کلمه «اصحاب» شناسانده که نوعي مالزمت و اتکاء آنها را به «ايکه» (بيشه ،منطقه سبز و خرم و پربرکت) نشان دهد.
 – ۱۷کلمه «لـَبسْ» از لباس يعني پوشش است ،گوئي عقل و خرد آنها در پرده و پوششي از شک و ترديد ناشي از فرهنـگ خرافـي پوشـانده
شده بود.
 – ۱۱دو اصطالح :يمين و شمال (يا ميمنه و مشئمه) به نظر ميآيد بيش از توجه دادن به جهات چپ و راست ،کارهـاي خـوب و بـد را نشـان
ميدهد .اين دو گيرنده ،هر نيک و بدي را ثبت و ضبط ميکنند.
 – ۱۲کلمه «صور» را که  ۱۷بار در قرآن تکرار شده است ،شيپور ناميده و چنين گفته اند کـه همچـون شـيپور بيـدارباش در سـربازخانههـا ،يـا
فراخوان به جنگ ،يا اعالن خطر ،تمثيلي است که براي اعالن لحظه پايان و مرگ همه موجودات و يا لحظه رستاخيز مجدد .اين شيپور را
که توسط فرشتهاي در آن دميده ميشود «صور اسرافيل» مينامند .جالب اينکه عالوه بر قرآن و مسلمانان ،در تورات و انجيـل يهوديـان و
مسيحيان نيز به چنين شيپوري اشاره شده و در بسياري از نقاشيها و مجسمههاي اروپائي اين شيپور عيناً ديده مـيشـود؛ و شـگفتانگيزتـر
اين که در تصاويري که دانشمندان نجومي ارائه دادهاند ،شکل جهان اوليه ،پس از انفجار اوليه (مِـه بانـگ –  )Big Bangعينـاً بـه شـکل
شيپور توسعه يافته است!! ر.ک .به دي وي دي فيلم مستندي تحت عنوان «آفرينش گيتي» براساس تحقيقات دکتر کريم رستگار تهيه شده
است .از نظر لغتشناسي نيز توجه به معناي صور رهگشا ميباشد .صور با تصوير و صورة و مصـور همريشـه مـيباشـد .يکـي از نـامهـاي
نيکوي خدا «مصور» است که اشاره به آفرينش بينهايت صورتي است که به هستي بخشـيده .منظـور از صـورت ،نـه چهـره آدمـي ،بلکـه
هويت و موجوديتي است که او پديد آورده و عارفان ما به اين معناي مجازي توجهات ويژه کردهاند .پس دميدن در صور همان آفـرينش
مجدد صورتهاي هستي ،از ذره تا کهکشان است (واهلل اعلم).
 – ۱۹سائق ،اسم فاعل ،يعني سوق دهنده است .در دنيا امکان گريز از چنگال قانون بعضاً فراهم ميشود و کمتـر خطاکـاري بـه پـاي خـود بـه
دادگاه ميرود ،ولي در روز جزا عامل بيروني و نيروئي مستقل از اراده و خواست آدمي او را به صحنه سرنوشت ميراند و سوق ميدهد!
 – ۱۵اشاره به فرشته شاهد و ناظر بيروني ،عالوه بر اين آيه ،در اين سورهها نيز آمده است :طارق  ،۵انفطار  ،۱۷انعام .۰۱

43

قرآن حکيم

« – ۱۵حديد» آهن است .به شمشير نيز به خاطر استحکام و تيزي آن و يا به دليل ساخته شدنش از اين فلز حديد ميگويند .عالوه بر تيـزي در
بينش ،به تيزي زبان (زخم زبانها) نيز قرآن در احزاب ( ۱۳السنه حداد) اشاره کرده است.
« – ۱۰کفـّار» مبالغه و شدت کفر را ميرساند و «عنيد» شدت عناد و تکبر و خودپسندي را.
 – ۱۰اين گفتگو کالمي تکويني (نه محاورهاي عادي) است و داللت بر بيحد بودن ظرفيت دوزخ است .چنين گفتگوهائي ميان پروردگار و
موجودات (به ظاهر بيجان و جماد) در قرآن فراوان است که در ادبيات ما نيز به وفور يافت ميگردد.
 – ۱۸تصور عمومي بر اين است که پرهيزکاران به بهشت نزديک ميشوند ،اما تعبير اين آيه گوياي ايـن حقيقـت اسـت کـه بهشـت همچـون
حاالت شعف و شادي به شايستگانش روي ميآورد!
« - ۱۳خشيّت» برحسب مواردي که در قرآن به کار رفته است ،به نوعي بيم و نگرانـي کـه ناشـي از درک و فهـم نسـبت بـه آخـرت خطيـر و
مسئوليت در برابر سرنوشت ابدي است داللت ميکند و نسبت مستقيم با علم دارد .در آيه  ۲۸سوره فاطر تأکيد ميکنـد کـه تنهـا بنـدگان
دانشمند خدا از او خشيت دارند.



« – ۲۷منيب» اسم فاعل «انابه» يعني بازگشت مکرر به خدا ،پس از انجام هر خالف و خطائي است و تکرار اين توجه و توبه ،داللت بر مراقبت
مستمر از گفتار و کردار خود ميکند که بيداري نفس محسوب ميگردد.
 – ۲۱نقب زدن ،سوارخ کردن ديوار و مانع براي عبور از آن است .منظور از «نَقَبُوا فِي الْبِلَادِ» چه بسا گسترش قلمرو و بسط شـهرها و جمعيـت
باشد يا قدرت تحرک و رفت و آمد.
 – ۲۲تسبيح پروردگار قبل از طلوع و قبل از غروب خورشيد را ،که مدت روشنائي روز است ،هم ميتوان اشارهاي به تالش و تکاپوي مثبـت
و اصالح کننده عيوب و نواقص جامعه (معناي عملي تسبيح) در طول روز دانست ،و هم نشاني است از آمد و رفـت خورشـيد کـه بيـانگر
تناوب ظهور و افول حق و باطل در جوامع است .ارتباط نماز و طبيعت را ميتوان در آيات  ۰۸تا  ۸۱سوره اسراء ديد.
« – ۲۹ادبار السجود» را نافلههاي مستحبي بعد از نماز مغرب تعبير کردهاند .اما اگر از منظر لغوي به اين توصيه بنگريم ،سجود نهايـت تسـليم و
خاکسپاري دل است و تسبيح عملي ،کار اصالحي و پاکسازي عيب و نقصي فردي يا اجتماعي ،به تناسـب نيـاز زمانـه .پـس در پـي هـر
تسليم و تقربي قلبي ،الزم است عمالً به تسبيح پرداخت .ايمان و عمل همچون پاي چپ و راست در تداوم هم پيش ميروند.
 – ۲۵صداهاي عادي به نسبتي که از مرکز ارتعاش دور ميشوند ،از بُردشان کاسته ميگردد و شدت و ضعف صدا همواره با ميـزان فاصـله از
منبع آن معلوم ميشود؛ ولي صيحه قيامت چون فراگير و ذاتي است ،براي همه نزديک به شمار ميرود.
 – ۲۵شکافته شدن زمين از انسانها (تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ) ممکن است اشاره به تفکيک سلولها و ذرات وجود آدمي از اجزاء و عناصر خاک
باشد وگرنه پس از هزاران سال ،چيزي از اجساد دفن شده در زمين وجود ندارد که با پس رفتن خاک سر برآورند.
 – ۲۰به کار بردن فعل «اعلم» (داناتريم) به جاي «نعلم» (ميدانيم) متضمن اطمينان خاطري به پيامبر و بينياز شمردن خدا از حساب نگهداري و
مراقبت مؤمنان از عملکرد کافران (در قياس با امور دنيائي) است.
 – ۲۰جبار نبودن پيامبر ،نفي تحميل اجباري دين و تأکيدي بر «ال اکراه في الدين» ميباشد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

قسم به پراکنده کنندهها (يا بادهاي افشاننده) به شکل و ترتيب خاص.

پس از آن ،بردارندههاي بار سنگين (حامل بخار آب و ابرهاي متراکم).

پس از آن ،روان شوندگان به آساني (بادهاي ماليم حامل ابرها).

سپس (قسم به) توزيع و تقسيم کنندگان بهرهها و حصهها (يا امور دنيا).

به قطع و يقين آنچه وعده داده ميشويد (يا شدهاند) راست است.

۱

و اينکه يقيناً جزا يا کيفر و پاداش (قيامت) واقع شدني است (يا واقعيت دارد و واقع شده است).

۲

سوگند به آسمان داراي (ماهيت) محکم و زيبا،

که شما نيز در گفتار گوناگونيد.

۹

آنکه واژگونه ميانديشد ،به آن (وعده قيامت) بياعتنائي (بياعتقادي) نشان ميدهد.
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۵

کسانيکه (بدون علم و دانش) بر اساس ظنّ و گمان خود نسنجيده سخن ميگويند ،به هالکت (از آثار گفتارشان) افتادند.

۵

همان کساني که در غفلت جهل فرو رفتهاند.

(به حالت انکار) ميپرسند :روز جزا کي ميرسد!؟



همان روزي است که بر آتش عرضه ميگردند،

(به آنها گفته ميشود) بچشيد عذاب (فتنه آتش افروزيهاي) خود را ،اين عذابي است که (لجبازانه از پيامبران در تحقق آن)

شتاب ميکرديد.

(اما) پروا پيشگان (کنترل کنندگان غرائز نفساني) در باغهائي و چشمه ساراني (از بهشت) مقيماند.

ۚ
دريافت کنندهاند آنچه پروردگارشان به آنها عطا کرده است ،زيرا در گذشته (عمر دنيائي) نيکوکار بودهاند.

کمتر شبي بر آنها ميگذشت که (در نيمههاي شب) به نماز و مناجات نايستند،

و سحرگاه به استغفار ميپرداختند،

و در اموالشان براي درخواست کننده و محروم حقي (معين) بود.

و در زمين نشانههائي است براي اهل يقين (آنها که به دنبال دانش و فهميدناند).
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ۚ
و در نفسهاي خودتان نيز ،آيا با ديد بصيرت نمينگريد؟

و در آسمان است رزق شما (نور و گرماي خورشيد ،اکسيژن هوا و باران حياتبخش) و نيز آنچه به شما وعده داده ميشود.

۰

۰

پس سوگند به گرداننده آسمانها و زمين که آن (وعده) حق است ،درست همچنان که سخن ميگوئيد.



آيا داستان (شگفت انگيز) مهمانان گرامي ابراهيم به تو رسيده است؟

ۖ
۸

آنگاه که بر او وارد شدند و سالم کردند و ابراهيم سالمي (گرمتر) کرد (در حالي که) مردماني ناشناس بودند.

۱۷

۳

سپس پنهاني (بدون آنکه مهمانان بفهمند و مانع پذيرائي شوند) نزد همسرش رفت و گوسالهاي فربه آورد.

۱۱

آنگاه (طعام را) نزديکشان قرار داد و (پس از مدتي) گفت :آيا ميل نميفرمائيد؟

ۖ

۱۲

ۖ
۱۵

۱۹

(چون غذائي نخوردند) از آنها بيمناک شد ،گفتند :نترس (ما انسان نيستيم ،فرشتهايم) و او را به پسري دانا بشارت دادند.

آنگاه همسرش (که از پشت پرده اين سخنان را ميشنيد ،با فريادي از تعجب ،به مجلس) روي آورد و (از شرم و شگفتي) به
۱۵
صورت خود زد و گفت :پير زني نازا و فرزند!؟

ۖ
۱۰

فرشتگان گفتند :آري اين چنين! پروردگارت گفته است ،بيترديد او همان فرزانه بس داناست.

(ابراهيم) گفت :چيست برنامه (مهم) شما ،اي فرستادگان؟
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گفتند :ما براي (مجازات) مردماني مجرم (از حق بريده) فرستاده شدهايم.

تا بر آنها سنگهائي از گِل (تودههاي مذاب آتشفشاني) بباريم.

که در حساب پروردگارت مختص (متناسب) مجرمين است.

آنگاه مؤمناني را که در آن (شهر) بودند (از خطر) خارج ساختيم.



و (هر چند) جز يک خانه از تسليم شدگان در آن (شهر) نيافتيم.

و در (بقاياي) آن (شهر) نشانهاي روشن براي کساني که از عذاب دردناک (خدا) بيم دارند (براي آيندگان) باقي گذاشيتم.

و در (تجربه تاريخي) موسي (نيز نشانهاي باقي گذاشتيم) آنگاه که او را با دليلي (معجزهاي) روشن به سوي فرعون فرستاديم.

ولي فرعون با تکيه بر ارکان (قدرتش ،از پذيرش حق) روي برتافت و گفت( :موسي) جادوگر است و يا ديوانه!

پس وي و سپاهش را (به عقوبت عملشان) گرفتار ساختيم و به دريا افکنديم ،او (فرعون) سزاوار مالمت بود.

و نيز در (ماجراي قوم) عاد (بس عبرتهاست) آن زمان که تندبادي نابود کننده بر آنها فرستاديم.

(آنچنان که) بر هر چه ميوزيد ،جز (آثاري) پوسيده از آن باقي نميگذاشت.

و نيز در (ماجراي قوم) ثمود (بس نشانههاست) آن زمان که (به عنوان اتمام حجت) به آنها گفته شد :تا سرآمدي (عمر باقيمانده
خود) بهره ببريد.
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پس (با وجود اين مهلت و مدت براي تغيير رفتار )،از فرمان پروردگارشان سرپيچي کردند؛ در نتيجه (به خاطر بازتاب
اعمالشان) صاعقهاي آنها را فرا گرفت ،در حالي با چشمان باز آنرا ميديدند (و نميتوانستند کاري کنند).

به گونهاي که نه قدرت برخاستن (گريز) داشتند و نه ميتوانستند (يکديگر را) ياري رسانند.

ۖ
و (همچنين) قوم نوح را در گذشته (پيش از اقوام فوق ،هالک کرديم .زيرا) آنها مردماني برون رفته از حق (نقض کننده احکام
الهي) بودند.



۱۰

و آسمان را به نيروئي بنا کرديم و (دائماً) آن را گسترش ميدهيم.

۱۸

و زمين را گسترانديم و چه خوب آن را (براي زيست موجودات) آماده کرديم.

۱۳

و از هر چيز زوج آفريديم ،باشد تا متذکر شويد.

ۖ
پس از (شرّ شيطان و عوارض گناهان خود) به سوي (مغفرت و رحمت) خدا بگريزيد که من از جانب او براي (سعادت) شما
هشداردهندهاي آشکارم.

ۖ
و در کنار خداي يکتا معبود ديگري قرار ندهيد (مرتکب شرک نشويد) که من از طرف او براي (سعادت) شما
هشداردهندهاي آشکارم.

اين چنين است که بر پيشينيان آنان نيز فرستادهاي نيامد .جز آنکه گفتند :جادوگر است يا ديوانه!

ۚ
آيا (بر چنين انکاري) به يکديگر سفارش کرده بودند( ،يا آنکه) نه ،ذاتاً مردماني سرکش بودند؟
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پس ،از (چنين مردم سرکشي) روي برتاب که (به خاطر اين عمل) بر تو انتقادي نخواهد بود.

و تذکر بده که (البته) تذکر ،مؤمنان را سود بخشد.

من ،جن (انسانهاي غريبه براي شما) و اِنس (آدميان آشنا ،مأنوس و معاصر شما) را نيافريدم ،جز براي آن که فقط مرا عبادت
۲۷
کنند (پذيراي صفات و کماالت رحماني ،نه شيطاني ،باشند).



من از آنها (همچون بُتها که در آستانهشان قرباني ميکنند) نه هيچ رزقي ميخواهم و نه ميخواهم خوراکم دهند.

مسلماً خداي يکتا ،خود روزي رسان (همه موجودات) و داراي قوتي استوار است.

پس براي اين ستمگران عوارضي از گناه (عذاب) خواهد بود ،همچنانکه براي مردمان مشابه ايشان (در گذشته تاريخ) بوده
است ،پس (لجبازانه) طلب شتاب آن نکنند!

پس واي بر انکار کنندگان (منکران ارتباط عمل امروز با سرنوشت فردا) از روزي که به آن بيم داده ميشوند!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ تا آيه  ۰اين سوره توسط مرحوم مهندس مهدي بازرگان در کتاب «پا به پاي وحي» ،جلد اول شرح داده شده که در اين ترجمه از آن متن،
استفاده شده است.
 – ۱حيات بعدي اسامي مختلف در قرآن دارد از جمله :آخرت ،قيامت ،بعثت ،يوم الفصل ،يوم الحسرة ،يوم التغابن ،يوم الجمع ،يوم الحشـر...
اما در اين سوره آنرا «يوم الدين» ناميده است .معناي ريشهاي دين ،جزا و نتيجه عمل است .اين نام نشانه بازتاب و بازگشت مکتسبات نيک
و بد زندگي دنيائي به خود انسان در آخرت است ،يعني دنيا مزرعه آخرت است ،و هر چه امروز بکاري فردا درو ميکني.
« – ۲حُبُک» جمع حباک و حبيکه است .از مشتقات اين کلمه دو مفهوم :استحکام و زيبـائي را مـيتـوان دريافـت .از جملـه بـه پارچـهاي کـه
محکم و زيبا بافته شده باشد و هر چيزي که در ساختش استحکام و زيبائي باشد اطالق ميگردد .همچنين در معنـاي حبـک نـوعي مـواج
بودن و طيف گونگي هم از برخي کاربردهاي آن فهميده ميشود .مثل امواج و شيارهائي که در آب يـا ماسـه صـحرا در اثـر بـاد بوجـود
ميآيد ،يا چين و شکن موي و شيار گيسوي بافته و امثال آن .ويژگيهائي هم که قرآن از هفت آسمان جوّ زمين ارائه داده اسـت ،عمـدتاً
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بر همين دو نقش :استحکام و زيبائي تصريح کرده است (صافات  ،۰فصلت  ،۱۲ملک  ،۵حجر  ،۱۰ق  .)۰هفت طبقه بودن آسمان با توجه
به معناي نمادين هفت ،که داللت بر کثرت ميکند ،بنظر ميرسد نشانهاي از مختلف بودن گفتار آدميان باشد (واهلل اعلم).
 – ۹معناي «افک» همان واژگونگي و به انحراف  ۱۸۷درجهاي کشيده شدن است و چون بـا حـرف اضـافه «عـن» بيايـد (يُؤْفَـکُ عَنْـهُ) معنـاي
بياعتقادي و دور شدن از يک انديشه ميدهد (مثل :قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِکَنَا عَنْ آلِهَتِنَا -احقاف .)۲۲
« – ۵خرص» سخن گفتن از روي ظنّ و گمان و حدس و تخمين است که هيچکدام براي رسيدن به حق کافي نيست .از پنج باري که اين واژه
در قرآن آمده ،سه بار آن همراه پيروي از ظنّ (يتبعون الظن) و يکبار نيز همراه سخن گفتن بدون علم و آگاهي (زخرف  )۲۷آمده است.
 – ۵فعل «ساهون» عالوه بر اين آيه ،در آيه  ۵سوره ماعون نيز بکار رفته که نوعي بيتوجهي و غفلت از نماز را نشان ميدهد (فَوَيْـلٌ لِلْمُصَـلِينَ
الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) .غمرات از غمره ،همان فرو رفتن در گردابهاي جهل و بيخبري است.
 – ۰در آسمان بودن آنچه در آينده وعده داده ميشويم را برخي به بهشت نسبت دادهاند ،ولي وسعت و قلمرو بهشت به تصريح قـرآن تمـامي
آسمانها (کل جهان هستي) است .شايد منظور وقوع قيامت باشد که تحقق آن ناشي از تحوالت کيهاني بخصوص خورشيد باشد!


 – ۰در اين آيه براي اثبات «يوم الدين» به برهان "نطق و تکلم" استناد کرده است! ما هر گاه اراده کنـيم سـخن بگـوئيم ،بـه مغـز خـود فرمـان
ميدهيم از بايگاني عظيم اطالعاتش مطلب مورد نياز ما را بيرون بکشد ،آنگاه به ابزار گويائي خود از جمله لب و دهان و زبـان گرفتـه تـا
ماهيچههائي که هواي ريه را از تارهاي صوتي عبور ميدهند و عضالت صورت که به اداي صوت ما مـدد مـيرسـانند فرمـان ميـدهيم در
خدمت انتقال سخني که اراده کردهايم درآيند! و همه اين فعل و انفعاالت که سريعتر از سرعت برق انجام ميشود ،نشانهاي است از «يوم
الدين» .منکران ميپندارند چگونه ممکن است تمامي گفتار و کردار يک عمر ما ثبت و ضبط شده و روزي عرضه گردد؟ آنها غافلند که
ناطقه ما هم به سادگي از صبح تا شب چنين ميکند و اين آسانترين نشانه و صادقترين گواه است که ميتوان از مخزن علم و اطالعـات
الهي عملکرد يک عمر انسان را در لحظهاي به او عرضه کرد.
 – ۸در اين آيه سالم مهمان با فتحه ،تنوين گرفته است و سالم ابراهيم با ضمه فاعلي ،که از نظر قواعد زباني داللـت بـر درودي صـميميتـر و
برتر ميکند .هر انساني جواب سالم نزديکانش را ميدهد ،ولي از غريبه استقبال کردن با روي خوش و پاسخي مهربانانـه و صـميمي دادن
داللت بر مهمان دوستي و دل پر مهر و محبت ميکند.
 – ۳در اين آيه به جاي «ذهَبَ» فعل «راغ» را بکار برده است که با توجه به دو مورد ديگري که اين کلمه در قرآن تکـرار شـده اسـت ،معنـاي
مخفيانه رفتن ميدهد .در دو آيه ديگر ،پنهاني رفتن حضرت ابراهيم را به بُتخانه براي شکستن بتها ،بـدون توجـه مـردم ،بـا فعـل «راغ»
وصف کرده است.
 – ۱۷گوساله براي مردمان قرنها و هزارههاي پيش که با دامداري و کشاورزي زندگي ميکردند ،از کودکانشان عزيزتر بود و به او وابستهتر
بودند .براي مهمان گوسالهاي ذبح کردن ،آنهم فربهترين! داللت بر عاليترين مهماننوازي و کريمانهترين نيکي بالعوض ميکند .در اين
آيه به کميت طعام (گوساله فربه) اشاره شده است و در تکرار همين داستان در آيه  ۰۳سوره هود ،به کباب کردن آن (کميـت پـذيرائي).
يعني گوشت گوساله تازهاي براي آنان کباب کرد (جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ).
 – ۱۱ممکن است در ظاهر اين سئوال به ذهن خطور کند که چرا قرآن به اين جزئيات و آداب تشريفات بياهميت اشاره ميکند؟ بايد دانست
هيچ لفظي در قرآن بيجهت نيامده و هيچ کلمهاي خالي از حکمت نيست .در اين آيه ذکر نزديـک بـردن طعـام بـه مهمـان نشـانه تمايـل
صاحبخانه به مصرف شدن غذاست ،نه مانند برخي سفرههاي تزئيني نـوروز کـه دور از دسـترس مهمانـان و صـرفاً بـراي تشـريفات چيـده
ميشود.
 – ۱۲جمله «أَلَا تَأْکُلُونَ» که نوعي تعارف و اصرار به خوردن است ،تأکيدي است بر تمايل ابراهيم به غذا خوردن مهمانان.
 – ۱۹طبق رسم آن روزگار وقتي کسي غذاي صاحبخانه را نميخورد ،نشـانه دشـمني و قصـد سـوء تلقـي مـيشـد .امـا آنهـا فرشـته بودنـد و
نميتوانستند چيزي بخورند.
 – ۱۵منظور اسمعيل(ع) است که فرزندي بسيار دانا (عليم) و بسيار مسلط بر نفس (حليم) بود.
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 – ۱۵آيه  ۰۲سوره هود اين سخن را با تفصيل بيشتري بيان کرده است.

 – ۱۰براي کلمه حکيم معادل فارسي دقيقي وجود ندارد ،حکيم کسي است که کارش محکم و بيعيب و نقص باشد ،همچون ظرف محکـم
و نشکن!
 – ۱۰تئوري "انبساط عالم" براي نخستين بار در نيمه نخست قرن بيستم ( )۱۳۲۳توسط ادوين هابـل ( )Edvin Hubbleدانشـمند آمريکـائي از
رصدخانه کوه ويلسون در کاليفرنيا کشف شد .او با مطالعه روي طيف نوري ستارگان و ميل کردن آن به قرمز ،متوجه شـد کـه سـتارههـا
مرتب از يکديگر دور ميشوند و به اين ترتيب يکي از بزرگ ترين اکتشافات تاريخ نجوم را به نام خود ثبت کـرد ،آيـه فـوق در  ۱۵قـرن
قبل در جامعهاي قبيلهاي و بيسواد ،به صراحت اعالم ميدارد جهان از نيروئي بنا شده و دائماً در حال گسترش است!
 – ۱۸ميليون ها سال بر زمين گذشت در حاليکه همه سطح آن را درياها فرا گرفته بود .تا به تدريج خشکيها پديد آمد و طي فرايندي طوالني
به تدريج خاک زمين در  ۵مرحله (فصلت  )۱۷تغذيه شيميائي و آماده پذيرائي از حيات گرديد.



 – ۱۳همانطور که قبال ذکر شد ،نقش جنسيت در روند تکامل حيات در روي کره زمين و آفرينش انسان بسيار کارسـاز بـوده اسـت .در عمـر
حدود  ۵ .۰ميليارد ساله زمين ،از ظهور اولين نشانههاي حيات  ۹ .۰ميليارد سال ميگذرد که بيش از نيمي از اين مـدت (حـدود  ۲ميليـارد
سال) تقسيم سلول ها و توليد مثل به روش غير جنسي انجام ميشده و حيات بودن تقسيم جنسي ادامه داشته است .تحقيقات ژنتيکـي نشـان
ميدهد که شـروع تقسـيم جنسـي بـا بـه وجـود آمـدن کرومـوزوم  Xبـوده و پـس از حـدود  ۹۷۷ميليـون سـال بـا تغييـر فعاليـت يکـي از
کروموزومهاي  ،Xکروموزوم ( Yماده) پديد آمده است .کروموزوم  Yنيز در  ۵دوران تغييراتي پيدا کرده است کـه از آخـرين تغييـرات
آن که به انسان مربوط ميشود ،فقط  ۲۷ميليون سال ميگذرد (نسبت  ۱به  ۲۹۷عمر زمين).
 – ۲۷عبادت را به غلط بندگي يا پرستش ترجمه ميکنند .معناي لغوي عبادت ،هموار کردن نفس خود براي کسب و جذب صـفات و اسـماء
الهي است .يعني شخصيت خدائي پيدا کردن و به کمال رسيدن .هدف از آفرينش همين است که آدمي در دوراهي :شيطان و رحمن ،بـه
نيروي تقوا ،خود را از جاذبه شيطاني رهانيده و به سمت رحمن سوق پيدا کند .در اين چالش و نبرد دروني حق و باطل اسـت کـه آدمـي
ساخته و پرداخته ميشود.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

سوگند به (کوه) طور.

و به کتاب نوشته شده ِ (اعمال).

در طومار (مانندي) گسترده.

۱

و سوگند به خانه آبادان (کعبه)

۲

و سقف (آسمان) برافراشته.

۹

و درياي گداخته (يا مملو).

که عذاب پروردگارت حتماً واقع ميشود.

و بازدارندهاي براي آن نيست.

۵

روزي که آسمان (جوّ زمين) جريان (دوراني) شديد و سريع خواهد يافت.

53

قرآن حکيم

و کوهها(ي ثابت و محکم) به حرکتي شگفت درخواهد آمد.

پس واي در آن روز به حال تکذيب کنندگان.

۵

هم آنان که به بيهودگي غرق بازياند.



روزي که به اجبار و فشار به سوي آتش دوزخ رانده ميشوند؛

و (به آنان گفته ميشود ):اين همان آتشي است که همواره آن را دروغ ميشمرديد.

۰

آيا (باز هم ميگوئيد) اين جادوست ،يا شما درست نميبينيد؟

ۖ
(اينک) به آن درآييد که چه شکيبائي کنيد يا نکنيد ،بر شما يکسان است؛ جز اين نيست که در (بازتاب) آنچه (در
زندگي) ميکرديد کيفر ميبينيد.

(و اما) پرهيزکاران در باغهائي و نعمتهائي (ويژه) هستند.

شادمانند به آنچه پروردگارشان به آنان بخشيده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است.

(نداشان دهند) به گوارائي بخوريد و بياشاميد به پاداش اعمالي (که در عمر خويش) ميکرديد.

ۖ
تکيه زده بر تختهائي رديف شده؛ و با سپيد رويان غزال چشم تزويجشان کردهايم.

54

سوره طور ()۵۵

ۚ
و مؤمناني که فرزندانشان در ايمان از آنان پيروي کردند ،آنها را (نيز در بهشت) به ايشان ملحق خواهيم کرد و از
(پاداش) عملشان ذرهاي نميکاهيم (زيرا) هر کس در گرو دستاورد خويش است (پارتي بازي در کار نيست).

و آنان را به هر نوع ميوه و گوشتي که بخواهند ،برخوردار خواهيم کرد.



۰

و در آنجا جامهائي از يکديگر بستانند که نه موجب بيهودگي است و نه گناه (منيّت).

و در گِردشان نوجواناني ،همچون مرواريد در صدف (براي خدمت) در رفت و آمدند.

به يکديگر روي آورده ،همي پرسند (که شما چگونه بهشتي شديد)؟

۸

(در پاسخ) گويند :ما پيش از اين (در زندگي دنيائي) در ميان کسانمان دلسوز بوديم.

۳

در عوض ،خدا هم به ما نعمت رهائي داد و ما را از عذاب نافذ محفوظ داشت.

ۖ
ما قبال (در زندگي دنيا) تنها او را (به ربوبيّت) ميخوانديم؛ به راستي که او همان خداي نيکوکار و مهربان است.

پس (مردم را به اين حقايق) يادآوري کن که تو (به لطف) نعمت پروردگارت (در پيامبري و ابالغ وحي ،برخالف گفتار منکران)

نه کاهني و نه مجنون.

يا (غير از اين اتهامات) ميگويند :شاعري است که منتظريم دوران فريبش سرآيد (روزگار مُشتش را باز کند).
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بگو منتظر باشيد که من نيز با شما از منتظرانم (تا معلوم شود کدام بر حق و کدام باطليم).

ۚ
آيا خيالهاي باطلشان به اين (برچسب زدنها) حکم ميکند ،يا (نه اساساً) مردماني سرکشاند!؟

ۚ
يا اينکه ميگويند :قرآن را از خود در آورده است؛ (چنين نيست) بلکه نميخواهند ايمان بياورند (اينها بهانه است).



اگر راست ميگويند (که پيامبر آيات را از خود ميآورد) آنها نيز سخني تازه مانند آن بياورند.

مگر از هيچ آفريده شدهاند ،يا خود آفريننده (خويش)اند (که خدا را بنده نيستند)!؟

ۚ
مگر آسمانها و زمين را آنها آفريدهاند؟ (نه) بلکه يقين آوري نميکنند (تالش براي شناخت نميکنند تا مطمئن شوند).

محمد را انکار
ۖ
مگر خزاين (رحمت) پروردگارت در اختيار آنهاست و يا (بر همه چيز) سيطره دارند (که رحمت پيامبري
ميکنند و بهتر ميدانند وحي به آنها نازل ميشد).

ۖ
۱۷

مگر نردباني دارند که به وسيله آن (گفتار فرشتگان وحي را) ميشنوند!؟ پس هر که شنيده است ،دليلي روشن بياورد.

۱۱

يا دختران (فرشتگان) از آن خدا و پسران از آن شمايند؟

مگر از آنان پاداش (رسالت) خواستهاي که احساس سنگيني و اکراه از پرداختنش ميکنند؟

يا از عالم غيب آگاهند و (خبرهاي نهان را) يادداشت ميکنند (که ميپندارند هيچ خبري در فردا نيست)!؟
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ۖ
۱۲

نقشهاي (براي نابودي حق) دارند؟ ولي انکارورزان ،خود محکوم تدابير (باطل خود) هستند.

ۚ
يا (تصور ميکنند) معبودي غير خداي يگانه دارند؟ منزه است خدا از آنچه (در قدرت و تدبير با او) شريک ميپندارند.

(اين انکارورزان) اگر هم پارهاي از آسمان را (به صورت گدازههاي عذاب آور آتشفشاني) در حال سقوط ببينند( ،باز هم با
انکار عذاب) ميگويند :اين ابري است متراکم (از باران مورد انتظار).



پس آنها را (به حال خود) رها کن تا با روز (موعود)شان که با صاعقه (نفخه صور) مدهوش شوند ،گرفتار آيند.

روزي که تدابير باطلشان به دادشان نخواهد رسيد و (از هيچ سو) مورد ياري قرار نخواهند گرفت.

و ستمگران (در دنيا نيز) در بند عذاب ديگري گرفتار خواهند شد ،ولي بيشترشان نميدانند.

ۖ
۱۹

براي (تحقق) حکم پروردگارت پايداري کن که تو زير نظر مائي و چون (براي هر کاري) برخيزي ،پروردگارت را
تسبيح گوي.

و نيز (در پاسي) از شب و به هنگام افول ستارگان (با اداي نماز) او را تسبيح کن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱منظور از «وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ» طبق آيه  ۳۰سوره آلعمران (إِنَ أَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَاسِ لَلَذِي بِبَکَةَ مُبَارَکًا) و به دليل مناسک "عمره" کـه عمـر
ساليانه به آن ميدهد و «معمور» (عمر يافته) ناميده شده ،همان کعبه بايد باشد.
 – ۲منظور از «وَالسَقْفِ الْمَرْفُوعِ» طبق آيه  ۹۲سوره انبياء (وَجَعَلْنَا السَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا) همان آسمان زمين ،يعني طبقات مختلف جوّ است که
(به خصوص آخرين طبقه مغناطيسي آن) تا حداقل ده برابر شعاع زمين ارتفاع يافته است.
 – ۹کلمه «مَسْجُورِ» (در :وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) را که معناي برافروخته شدن آتش و پرشدن دارد ،در مقايسه بـا آيـه  ۰سـوره تکـوير (وَإِذَا الْبِحَـارُ
سُجِرَتْ) بهتر ميتوان فهميد .وقتي خورشيد منفجر شده و زمين در ميان حرارت  ۹۷۷۷درجهاي هاله سرخ آن قـرار گيـرد و مـواد درونـي
زمين ،با ذوب شدن پوسته آن فوران کند ،مسلماً آب درياها نيز ،که از اکسيژن و ئيدروژن تشکيل شده ،تجزيه شده و مشتعل ميگردد.
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 – ۵در آستانه قيامت ،با موج انفجاري عظيم خورشيد ،که کل منظومه شمسي را تحت تأثير قرار خواهد داد ،طبقات جوّ ،از جاذبه زميني کنده
شده و در گردباد و طوفاني عظيم برچيده خواهد شد .در معناي کلمه «مور» ،عالوه بر سرعت و شدت ،حالت دوراني مثل گردبـاد وجـود
دارد.
 – ۵معناي کلمه «خوض» که مشتقات مختلف آن  ۱۲بار در قرآن تکرار شده ،نـوعي "فـرو رفـتن و غـرق شـدن" در کـاري باطـل اسـت کـه
سرگرم شدن به آن ،آدمي را به غفلت از امور مهمتر و وظائف اصلي خود ميکشاند .اين واژه  ۵بار در قرآن بـا فعـل «يلعبـون» (بـه بـازي
مشغول شدن) آمده است.
 – ۰به آيه  ۱۵سوره حجر نگاه کنيد" :گويند قطعاً چشمبندي شدهايم ،بلکه ما مردمي جادو زده شدهايم).
 – ۰در اين آيه گرفتن جام شرابهاي بهشتي را با فعل «يتنازعون» وصف کرده است که از ريشه «نزع» به معناي کندن يا خارج کردن چيـزي
از جاي خويش (مثل نزاع دو نفر باهم) است و اين حالت با "اخذ" کردن ،که گرفتن عادي است ،تفاوت دارد .در باب تفاعـل (مناسـبات



دو طرفه) آمدن فعل يتنازعون شايد بيانگر اين معنا باشد که مؤمنين در بهشت مبادالتي معنوي با يکديگر دارند" .نزاع"هاي دنيائي چون بر
سر قدرت و ثروت است معنائي منفي دارد ،اما از آنجائيکه نزاع مؤمنين با يکديگر در دنيا مسابقه و مسارعه در کار خير است ،در آخـرت
نيز پاداش چنين تأثيرات متقابله مثبتي را در ربودن جامهاي شراب بهشتي از يکديگر دريافت ميدارند .
 – ۸در قرآن  ۸بار از مشفقين (يا مشفقون) سخن گفته است .در معناي واژه "شفق" نوعي بيم و نگراني نهفته است که ناشي از تعلق خـاطر بـه
چيزي دوست داشتني و ترس محروم شدن از آن است .مثل شفقت مادر نسبت به فرزند که يکسره نگـران سـالمتي و سـعادت اوسـت .در
آيه شريفه  ۲۰اين سوره شفقت مؤمنين را در زندگي دنيائي نسبت به اهلشان وصف ميکند که داللت بر نوعي دلسوزي و مهر و محبـت
به ديگران ميکند.
 – ۳معناي «منت» (در :فَمَنَ اللَهُ عَلَيْنَا) منّت گذاري و به رُخ کشيدن ،آنچنان که بين آدميان معمول است ،نميباشد .معناي «منّ» ،نعمت گـران
بها و سنگين خداست .اما نعمتي که موجب نجات و رهائي از "اسارت" و نوعي گرفتاري باشد .در آيه  ۵سوره محمد آزاد کردن اسـيران
جنگي ،بدون فديه را با کلمه "منت" بيان کرده است (...فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَا مَنًا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءً .)...در آيه  ۲۰سوره طور منظور از منت خـدا،
همان آزاد کردن مؤمنين از عذاب اليم است.
« - ۱۷سُلـَمْ» نردبان است که با آن به باالي بام ميروند .وسيله صعود است نه ابزار استماع اخبـار و کسـب اطالعـات! بـاال رفـتن مـانع ديـد را
برطرف ميکند ،صوت همه جا پخش ميشود .امروز دکلهاي مخابراتي که به شکل نردبان و پله پله ساخته ميشوند ،هم نقـش فرسـتنده
را ايفا ميکنند و هم گيرنده؛ و ميدانيم بخش عمدهاي از اطالعات نجومي را دانشمندان از طريـق همـين گيرنـدههـاي امـواج در اشـکال
مختلف آن کسب کردهاند .از پيدايش جهان در لحظه «مه بانگ» (انفجار بزرگ) گرفته تا شگفتيهاي کهکشانها .آيا به نظر شـما الفـاظ
آيه مورد نظر براي امروز ما پيام وسيعتري از گذشته ندارد؟
 – ۱۱برحسب آيات فراواني از قرآن ،مشرکان فرشتگان را دختران خدا مي پنداشتند که اداره امور عالم به آنها سپرده شـده اسـت ،در حاليکـه
خود بداليل تاريخي نسبت به دختر ،ديد منفي داشتند و بسر را ترجيح ميدادند.
 – ۱۲معناي «کيد» طرحها و نقشههائي است که عليه دشمن به کار گرفته ميشود .کيد کافران از آنجائي که مبتني بر باطل است ،به خودشـان
برميگردد و نتيجه معکوس در نظام حق محور الهي ميگيرند.
 – ۱۹جمله «فانک با عيننا» را تو زير نظر ما هستي ترجمه کردهايم .تحت نظر کسي بودن داللت بر توجه و مراقبت و حمايت ميکند .نظر خدا
همان نصرت و رحمت اوست.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۱

سوگند به ستاره آنگاه که فرود آيد( .خورشيدي که خاموش گردد).

(که) دوست و همنشين شما نه گمراه شد و نه به بيراهه رفت.

۲

و نه از پيش خود (با نظر شخصي) سخن ميگويد.

۹

آن (پديده) چيزي جز وحي (الهي) که به او الهام ميشود نيست.

(فرشتهاي) پر توان تعليمش داده است.

(فرشتهاي که) صاحب عقل و بصيرت و (بر کار خود) مسلط و استوار گشته است.

و او در افق بلند قرار دارد.

پس از اين (مرحله دريافت وحي و آموزش حاصله از نيروئي پر توان ،به خدا يا به جبرئيل) نزديک شد و به سرچشمه معنويت
۵
دسترسي يافت (با آن حقيقت يا خدا برخورد نزديک کرد و با آن ارتباط و پيوستگي پيدا کرد).

اين (نزديکي رسول) به اندازه دو کمان (يا دو زراع) و بلکه کمتر از آن بود.
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پس (از تعليم گرفتن و نزديک شدن و وابستگي يافتن ،خداوند) به بندهاش آنچه را که بايد وحي کند (يا آنگونه که بايد) وحي
کرد.

دل او آنچه ديد ،خطا نديد (صداقت و واقعيت داشت و دروغ و عوضي نبود).



آيا با او درباره چيزي که «ميبيند» بگو مگو و جدل ميکنيد؟ (اين کار تصور و توهم و تعقل
نيست که جاي ترديد و پرسش داشته باشد).

و به قطع و يقين (نه تنها يک بار ،بلکه) بار ديگر ،در نزولي ديگر هم آن (حقيقت و واقعيت يا جبرئيل) را ديده است.

(در کجا ديده است؟) در «سدرة المنتهي»  -درخت سدري که در نهايت وجود دارد.

که جايگاه بهشت همان جاست( ،منزلگاه بهشتيان در آنجا يا در کنار آن است).

آنگاه که آن (درخت) سدر را ميپوشاند ،هر آنچه ميپوشاند.

چشم (دل پيامبر) منحرف نشد و تجاوز (از حدود خود و حقيقت) نکرد.

به يقين برخي ازنشانههاي بزرگ خداوندگارش را ديد.

آيا شما (آثار بُتهاي) «الت» و «عزي» را ديدهايد؟

و (همچنين) سومياش «منات»!؟ (که چه بياثرند).
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آيا (با اينحال ادعا ميکنيد) پسر از آن ِ شما و دختر از آن خداست!؟

۵

در اين صورت ،اين تقسيمي ناعادالنه (در نظام ارزشي خودتان) است.

ۚ
ۖ



اين (عناوين) جز نامهائي (بي مسما و صفاتي خيالي) که خود و پدرانتان (از روي اوهام و تصورات براي معبودهاي دروغين) قائل
شدهايد ،نيستند و خدا هيچ دليل و اعتباري بر آنها نازل نکرده ،آنها فقط پيرو گمان و خواستههاي دل خويشاند
(حقيقتي را پيروي نميکنند) ،در حاليکه (موجبات) هدايت آنها از طرف پروردگارشان بر آنان رسيده است.

مگر به اختيار انسان است که هر چه دلش بخواهد همان (درست و تحقق يافتني) باشد؟

(چنين نيست ،امور) دنيا و آخرت در اختيار خداست.

۰

(آري) فرشتگاني بسيار در آسمانها وجود دارند ،اما شفاعت (امداد غيبي) آنها سودي نخواهد داشت ،جز به «اذن» خدا،
۸
۰
براي کسي که او خواسته و پسنديده باشد (منطبق با نظامات او باشد).

همانا کساني (مشرکيني) که به آخرت باور ندارند ،فرشتگان را مؤنث مينامند (آنان را دختران خدا تصور ميکنند).

ۖ

ۖ

آنها هيچ علمي بر اين ادعا ندارند ،فقط دنباله روي از گمان خود ميکنند و مسلماً گمان براي درک حقيقت کافي نيست.

پس تو با کسي که از ياد ما روي برتافته و جز زندگي دنيا (و لذات و بهرهمنديهاي آن) چيزي نميخواهد کاري نداشته باش.

۳

ۚ
حداکثر درک و فهمشان همين است! (نگران هم نباش) مسلماً پروردگار تو به (عملکرد) کساني که از راه او منحرف
شدهاند ،و (همچنين) راه يافتگان ،آگاهتر است (کسي از حيطه علم و قدرت او بيرون نميرود).
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هر چه در آسمانها و زمين است متعلق به خداست؛ تا (به تناسب عملکرد هر کسي در آخرت) بدکاران را در برابر
۱۷
رفتارشان کيفر دهد و نيکوکاران را به بهترين نحو پاداش دهد.

ۚ

ۚ
ۖ

ۖ



(نيکوکاران) همان کسان(اند) که از گناهان بزرگ و زشت کاري کناره ميگيرند ،مگر لغزشهاي کوچک ،که
پروردگار تو آمرزشي فراگير دارد (زيرا) از هر کس به احوال شما آگاهتر است ،از همان زمان که شما را از خاک
پديد آورد و زماني که به صورت جنين در شکم مادرانتان بوديد؛ پس خودستائي مکنيد( ،اگر پروا داشته باشيد) او به
حال پرهيزکاران داناتر است.

آيا به آنکه (از حق) روي گردانده توجه کردهاي؟

۱۱

(همانکه فقط) مختصري ميبخشد و (ديگر) نَم پس نميدهد.

مگر علم غيب دارد و (آينده را) ميبيند؟ (که گمان ميکند با رياکاري بدون عمل به سعادت ميرسد؟)

يا از آنچه در کتاب آسماني موسي آمده خبر دار نشده است،

و (تعليمات) ابراهيم ،که حق (بندگي ما) را به تمامي ادا کرد.

که هيچ کس بار گناه ديگري را برعهده نخواهد گرفت،

و اينکه براي انسان هيچ دستاوردي جز ثمره تالش او (در آخرت) نخواهد بود؟
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و اينکه نتيجه اعمال او به زودي به او نشان داده خواهد شد؟

سپس (در آن روز) پاداشش را به تمامي خواهند گرفت،

و اينکه فرجام (همه امور) به سوي پروردگار توست.


و اوست که ميخنداند و ميگرياند،

و اوست که مرگ و حيات ميدهد،

و اينکه هم اوست که زوج نر و ماده (را) آفريد،

از نطفهاي که (در رحم) ريخته ميشود.

و اينکه آفرينش جهان ديگر (آخرت) نيز بر عهده اوست،

و اينکه او بينياز ميگرداند و سرمايه (زندگي) ميبخشد.
۱۲

و اينکه هم اوست گرداننده (ستاره) شعري (درخشانترين ستاره شب به چشم ناظرين).

و اينکه او قوم پيشين عاد را هالک کرد.

و قوم ثمود را ،که (هيچ کس از آنها را) باقي نگذاشت.
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ۖ
و قبل از آن نيز ،قوم نوح را ،که ستمکارتر و سرکشتر (از بقيه) بودند،

و شهرهاي زير و رو شده (قوم لوط) را در هم کوبيد،

و پوشاند بر آنها آنچه پوشاند (از گدازههاي آتشفشاني).

پس (اي انسان) به کدامين نعمت پروردگارت ترديد روا ميداري!؟

اين (پيامبر نيز) هشدار دهندهاي است از (جمله) هشدار دهندگان پيشين.

آن نزديک شونده (رستاخيز) بسيار نزديک شده است.

جز خدا کسي آشکار کننده (پرده بردارنده از راز) آن نيست.

آيا از اين سخن تعجب ميکنيد؟

و (غافل از سرنوشت خويش) ميخنديد ،و (بر حال خود) نميگرييد!؟

و سربلند از غفلت و سرگرمي هستيد؟

۩
پس (جا دارد اينک) بر خداي سجده بريد و (تنها او را) بندگي کنيد۩.
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٭ تا آيه  ۲۹اين سوره قبال توسط مرحوم مهندس مهدي بازرگان در کتاب «پا به پاي وحي» جلد دوم شرح داده شده است که در اين ترجمه
در مواردي از آن متن ،با تغييراتي استفاده شده است.
 – ۱مفسرين کلمه «هوي» در آيه« :والنجم اذا هوي» را :فرود ،افول و غروب گرفتهاند ،اما فرود آمدن ستاره از نظر عملي از کجا و به
کجاست!؟ و افول آن به چه معناست؟ طلوع و غروب نيز امري نسبي و از منظر ستارههاي ديگر است ،غروب ستاره براي خودش معنا
ندارد .غروب ستارههاي فروزان (خورشيدها) مرگ و فرو رفتن آنها در کانون جاذبهاي خودشان ميباشد.
کتابهاي لغت کلمه «هوي» را به دو معناي متضاد :صعود و سقوط ذکر کردهاند ،هم باال رفتن را هوي ميگويند و هم فرود آمدن را.
اتفاقاً در همين سوره بيش از هر سورهاي ( ۵بار) کلمه هوي به کار رفته است که شناخت اين موارد به فهم دقيقتر اين کلمه کمک
ميکند؛ عالوه بر اولين آيه «والنجم اذا هوي» ،در دو آيه  ۹و  ۲۹از هواي نفس و در يک آيه از زير و رو شدن شهرهاي قوم لوط
«والمؤتفکه اهوي» سخن به ميان آمده است:



«هواي» نفس يک انبساط خاطر (صعود يا  Highشدن ،به اصطالح اهل اعتياد) موقتي است که به هنگام ارتکاب شهوات براي شخص
گناهکار پديد ميآيد که «سقوط» از مقام انساني شمرده ميشود .زير و رو شدن شهر توسط زلزله نيز همين دو حالت را دارد؛ متالشي
شدن خانهها و سقوط و فرو رفتن آن در دل زمين (فجعلنا عاليها سافلها = ما قسمت فوقاني آنرا به زير برديم – حجر .)۰۵
هواي نجوم نيز همين معنا را دارد؛ ستارههاي درخشان در پايان دوره حيات خود ،هنگامي که سوخت ئيدروژن دروني آن به اتمام
ميرسد ،به دليل تمام شدن فعل و انفعال هستهاي دروني (نيروي گريز از مرکز) و غلبه نيروي جاذبه (جذب به مرکز) در ابتدا به انقباضي
شديد و سپس به انبساطي بيش از يکصد برابر دچار ميشوند که درخشش فوقالعاده آنها تا مدتها فضاي گستردهاي از کهکشان را روشن
ميکند .ستاره شناسان اين پديده را سوپر نـُوا (ابر نو اختر) مينامند.
اما ارتباط اين سوگند ،که نشانهاي است از درخشش عظيم يک ستاره ،با نبوت پيامبر عظيمالشأن اسالم را ،چه بسا در شباهت دو پديده
مادي و معنوي يافت ،آن پيامبر نيز همچون ستارهاي درخشان در عالم انسانيت پديدار گشت و نور وجودش ،که از وحي الهي پرتو گرفته
بود ،جهاني را روشن کرد (واهلل اعلم).
ي» ميل به هوسراني و دنياطلبي نيست؛ بلکه در بيشترين کاربرد کلمه هوي يا اهواء (جمع
 – ۲منظور از «هواي نفس» در «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَ ٰ
آن) در قرآن ،منظور نظريات شخصي متکي بر تمايالت و استنباطهاي فردي به جاي پيروي از کالم خداست.
 – ۹کلمه «وحي» که  ۰۸بار در قرآن تکرار شده است ،به نوعي سخن گفتن و انتقال پيام به شيوهاي غير متعارف داللت ميکند .در قرآن
آمده است ،زکريا(ع) که با مالقات فرشتگان و بشارت تولد يحيي دچار لکنت زبان و ناتواني از سخن گفتن شده بود ،از طريق ايما و اشاره
با حرکات دست و پا مردم را از محراب عبادت توصيه به تسبيح شبانه روزي خدا کرد (مريم  )۱۱چنين حالتي را قرآن وحي ناميده است،
وحي انساني به انسانهاي ديگر به شيوه غير متعارف .سخن گفتن پنهاني و توطئه گرانه شيطان صفتان عليه پيامبران را نيز ،که غير صريح و
منافقانه است ،قرآن وحي ناميده است (انعام  ۱۱۲و )۱۲۱
خدا عالوه بر پيامبران ،به زنبور عسل (نحل  ،)۰۸طبقات جوّ زمين (فصلت  ،)۱۲زمين (زلزال  ،)۵حواريون حضرت عيسي (مائده  ،)۱۱۱و مادر
موسي (اعراف  )۱۰۷نيز وحي کرده است.
ي» از ريشه «دَلوْ» به معناي ظرفي که با آن از چاه آب ميکشند ميباشد .در اين تعبير بسيار لطيف ،پيامبر
ي» در «ثُمَ دَنَا فَتَدَلَ ٰ
 – ۵کلمه «فتدلـّ ٰ
همچون تشنهائي در صحرائي سوزان ،دلو نياز خود را با ريسمان تقرّب به سوي آب حيات افکنده و با ظرف پُر باال آمده است!
 – ۵مشرکين با وجود اعتقاد به اهلل ،امور عالم انسانها را سپرده شده به فرشتگاني ،که آنها را دختران خدا تصور ميکردند ،ميپنداشتند؛ و بر
اين باور بودند که آدميان از طريق شفاعت و توسل به بُت ها ،که نماد فرشتگان بودند بايد به خدا تقرب بجويند و حاجات خود را طلب
کنند .قرآن اين اعتقاد را در آيات بسياري از جمله :نساء  ،۱۱۰اسراء  ،۵۷صافات  ،۱۵۷و زخرف  ۱۳ياد کرده است.
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« - ۰اذن اهلل» که معموال «اجازه خدا» ترجمه ميشود ،همان نظامات و سنتهائي است که به رهرو حق ،چراغ سبز و اجازه عبور ميدهد.
بنابراين اذن دو طرف دارد؛ حرکت مثبت از يکطرف ،راه باز کردن و اجازه عبور از طرف ديگر.
 - ۰معناي «من يشاء» که «به هر که خواهد» ترجمه ميشود ممکن است با «دلبخواه» مصطلح در زبان فارسي اشتباه شود ،اما مشيت خدا همان
نظامات و قوانين اوست که هر کس خود را با آن هماهنگ سازد سود ميبرد .در مدرسه نيز معلمان هر کس را بخواهند قبول يا ردّ
ميکنند ،اما نه به دلخواه ،بلکه بر اساس لياقتها.
 – ۸جلب رضايت خدا ،همان منطبق شدن با نظامات ،فرامين و احکام اوست و گرنه آفريدگار جهان هستي تأثير پذير از افعال نيک و بد ما
نيست تا خوشحال يا خشمگين شود .انسانواره معرفي شدن خدا براي درک و فهم ماست ،وگرنه او منزه و مبراي از اين حاالت است.
 – ۳معناي اعراض روي گرداندن از اشخاص است ،اما وقتي با حرف اضافه «عن» ميآيد ،معناي معترض نشدن و رها کردن او به حال خود
ميدهد .همچنانکه در آيه  ۳۵سوره توبه آمده است« :منافقان شما را ،هنگامي که از جهاد برگشتيد سوگند ميدهند تا از آنان "اعراض"
کنيد ،شما نيز اعراض کنيد( »...سَيَحْلِفُونَ بِاللَهِ لَکُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) اعراض کردن در اين موارد ترک
مذمت و انتقاد است.



 – ۱۷از اين آيه ميتوان فهميد که همه جهان هستي ،زمين و کل کهکشانها ،در قلمرو بالقوه تسلط آدمي قرار دارد تا از طريق دانش و
تکنولوژي بتواند به تدريج مالک بالفعل آن گردد!! با کار مثبت به دستاوردهائي مثبت و با کار منفي به نتايجي منفي برسد .اين حقيقت را
آياتي که قابليت تسخير و بهرهبرداري تمامي آسمانها و زمين را براي انسان بيان ميکند (از جمله :لقمان  ،۲۷جاثيه  ،۱۹و حج .)۰۵
درست است که سياق اين آيات درباره آخرت است ،اما ميدانيم به استناد آيات زيادي از قرآن ،نعمات بهشت و عذاب جهنم نيز
محصول و ميراث عملکرد انسانها در زندگي دنيا ميباشد.
 – ۱۱اصطالح عاميانه "نم پس ندادن" داللت بر خسيس بودن مفرط ميکند .وقتي چاه کن به طبقه سنگي ميرسد که مانع از رسيدن به آب
ميگردد ،در زبان عربي ميگويند :اکدي فالن« :قطع العطاء و بخل» .پس منظور اين است که همان مختصر بخشش را هم براي رياکاري
و رو در بايستي ميداد ادامه نميدهد.
 – ۱۲در مورد ستاره "شعري" که يکي از درخشانترين ستارههاي آسمان در سحرگاهان ميباشد و به دليل روشني فوقالعادهاش "پادشاه
ستارگان" نام گرفته است ،گفتهاند؛ اين ستاره با حجمي  ۲۷برابر خورشيد ،به دليل تشعشع حرارتي پوسته بيروني آن ( ۱۲۷هزار درجه
سانتيگراد) که حدود  ۲۷برابر بيش از حرارت سطحي خورشيد ( ۰۵۷۷درجه) است ،با وجود آنکه فاصلهاش با زمين يک ميليون برابر
بيشتر از فاصله ما با خورشيد است ،اين چنين نوراني مينمايد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۱

قيامت در حال نزديک شدن و ماه (در اثر چنان انقالبي) در شرُف گسيختگي و فروپاشي است.

۲

و (منکران) هر نشانهاي ببينند (باز هم) روي ميگردانند و ميگويند( :اين سخنان) فريبي ديرينه است.

و (آنها حقايق را) دروغ شمردند و از هوسها (و نظريات شخصي) خويش پيروي کردند .در حالي که هر امري در جاي
خود قرار خواهد گرفت (تحقق خواهد يافت).

و هر آينه اخبار (عبرت آوري از اُمتهاي گذشته) که بازدارنده (آنها) از گناه باشد ،براي ايشان آمده است.

(که) حکمتي رسا (و متقاعد کننده بود) ولي هشدار بيمدهندگان (به دليل انکار آنها) سودشان نبخشيد.

(حال که چنين است ،اي پيامبر) از آنان روي برتاب (تا برسند به) روزي که منادي (آنها را) به امري بس نامطبوع فرا ميخواند.

(در آن روز) با ديدگاني فرو افتاده (از وحشت يا شرم گناه) از گورها خارج ميشوند ،گوئي (در ازدحام وکثرت) همچون
ملخهاي پراکندهاند.

با ترس و وحشت به سوي فراخوان (محشر) ميشتابند ،منکران گويند :اين روز سختي (براي ما) خواهد بود.

پيش از اينها (نيز) قوم نوح (اين حقايق را) تکذيب کردند و بنده ما را دروغپرداز شمردند و گفتند :ديوانه است و (و نوح
با دفع و طرد آنها) رانده و مطرود شد.
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(تا جائي که) پروردگارش را ندا داد که :من مغلوب شدهام ،پس تو به دادم برس (کيفرشان ده).

پس (در اجابت دعاي او) درهاي آسمان را به باراني سيلآسا گشوديم.

و از زمين نيز چشمههائي به فوران درآورديم و آبها(ي زمين و آسمان به اين ترتيب) براي امري که مقدر شده بود به هم
پيوستند.



و او (نوح) را بر کشتي ساخته شده از تختهها و ميخهائي سوار کرديم.

(که) زير نظر (مراقبت) ما حرکت ميکرد .اين (نجات) پاداش کسي بود که مورد انکار قرار گرفت.

و آن (طوفان) را (به عنوان) آيهاي (براي آيندگان) بر جاي گذاشتيم ،آيا پَند پذيري هست؟

پس چگونه بود عذاب و هشدار من (آيا ديديد)؟

ما قرآن را براي پند گرفتن آسان ساختيم ،آيا هيچ پَند پذيري هست؟

(قوم) عاد نيز (پيامبر خود را) دروغ پرداز شمردند( .آيا ديديد) چگونه بود عذاب و هشدار (پيشگيرانه) من؟

۹

ما بر آنها تندبادي سرد و سخت در مدتي نحس و طوالني (هفت شبانه روز) فرستاديم.

که مردم را از جاي خود ميکند ،گوئي همچون تنه (تنومند) ريشه کن شده درختان نخل بودند.
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(آيا ديديد) عذاب و هشدار (پيشگيرانه) من چگونه بود؟

ما قرآن را براي پندآموزي (بيداري) آسان کرديم ،آيا پَند پذيري هست؟

(قوم) ثمود نيز هشداردهندگان را دروغپرداز شمردند.


پس گفتند :آيا (منطقي است به جاي خدايان متعدد) از بشري ميان خود پيروي کنيم؟ در اينصورت در گمراهي و
۵
حماقت خواهيم بود.

آيا از ميان ما (آدمهاي صاحب قدرت و ثروت) ،کالم خدا تنها بر او (که فقير و يتيم است) نازل شده؟ نه ،او دروغ پردازي
متکبر (قدرت طلب) بيش نيست.

فردا(ي قيامت) خواهند فهميد دروغ پرداز متکبر (قدرت طلب) کيست؟

ما براي آزمايش آنها ماده شتري (به عنوان معجزه) خواهيم فرستاد ،پس چشم انتظار باش و شکيبائي کن.

و به آنها اعالم کن که (سهميه) آب ميان آنها (و شتر) تقسيم شده است ،هر يک در نوبت (خود) بايد حضور يابند.

ولي آنها (يکي از اشرار) هم فکر خود را خبر کردند و او هم دست به کار شد و (شتر را) گردن زد.

پس (آيا ديديد) عذاب و هشدار (پيشگيرانه) من چگونه بود؟

ما بر آنها خروشي واحد (موج انفجاري آتشفشاني) فرستاديم که در اثر آن همچون علف و چوبهاي خشکي که در
حصار مزرعه به کار ميرود در هم شکسته شدند.
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ما قرآن را براي پندآموزي (بيداري) آسان کرديم ،آيا پَند پذيري هست؟

قوم لوط (نيز) هشدار دهندگان را دروغ پرداز شمردند.

ما بر آنها سنگ ريزههائي (از گدازههاي آتشفشاني) بارانديم ،مگر خانواده لوط را که سحرگاهان نجات داديم.



۵

(اين) نعمتي از جانب ما بود ،ما اين چنين به هر کس شاکر (نعمت خدا) باشد پاداش ميدهيم.

لوط آنها را از خشم ما بيم و هشدار داده بود ،ولي با او به مجادله و نزاع برخاستند.

(حتي) از او نسبت به ميهمانانش طلب کامجوئي کردند( ،و در اثر چنين شهوتراني) ما هم ديدگانشان را محو کرديم؛
(به آنها گفته شد ):پس بچشيد عذاب من و (تحقق) بيم دادنهاي مرا.

و صبحگاهان عذابي پايدار آنان را فرا گرفت.

پس بچشيد عذاب من و ((تحقق) بيم دادنهاي مرا.

ما قرآن را براي پندآموزي (بيداري) آسان کرديم ،آيا پَند گيرندهاي هست؟

هر آينه هشدار دهندگان به سراغ فرعونيان (نيز) آمدند.

(آنها نيز) آيات ما را دربست دروغ شمردند (به تمامه انکار کردند) ،در نتيجه ما نيز (به عواقب و آثار اعمال) گرفتارشان
کرديم ،گرفتن (خداوند) شکست ناپذيري مقتدر.
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آيا منکران (امروزي) شما بر آنها (از نظر قدرت) برتري دارند ،يا براي شما حکم برائتي در کتب آسماني وجود دارد؟

يا ادعا ميکنند ما گروهي متشکل و متحد با يکديگريم (کسي نميتواند ما را شکست دهد).

به زودي اين جمع ،در هم شکسته و فراري خواهند شد.


(چنين نيست که ميپندارند) بلکه وعدهگاهشان ساعت (قيامت) است و ساعت (قيامت) مصيبتي سختتر و تلختر است.

و مسلماً مجرمين (بريدگان از حق) در گمراهي و آتش (اعمالشان) هستند.

۰

روزي که به رو در افتاده (به خاطر رويکردهاي باطلشان) در آتش کشيده ميشوند؛ (به آنها خطاب ميشود ):تماس با آتش
را بچشيد.

مسلماً ما هر چيزي را به اندازه آفريدهايم (عذاب هم قانونمند و به اندازه عمل باطل است).

و (صدور) فرمان ما ،همچون چشم بر هم زدن ،يک (لحظه) بيش نيست.

ما باطلگرايان مشابه شما را نيز در گذشته (در بازتاب اعمالشان) هالک کرديم؛ آيا پَند پذيري هست؟.

هر آنچه کردند ،در کتاب (اعمال ثبت و ضبط شده) است.

هر (کار) کوچک و بزرگي در آن نوشته شده است.
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مطمئناً پرواپيشگان (بر نفس تسلط يافتگان) در (خرمي) باغهائي و (در کنار) نهرهائي (از آثار خير اعمالشان) جاي دارند.

در مجلس راستين ،نزد حاکم مطلق و مقتدر هستي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱فعل «اقْتَرَبَتِ السَاعَةُ» در باب "افتعال" (مثل اشتعال ،انقالب) آمده که داللت بر آمادگي ،پذيرش و قبول ميکند .يعني قيامت به تدريج
در حال آمادگي ،پذيرش تحول و وقوع است .نيمه دوم آيه يعني« :وَانْشَقَ الْقَمَرُ» نيز در باب "انفعال" (فعل پذيري) آمده که داللت بر
مهيا گشتن و تسليم و تابع شدن ميکند .يعني ماه در اثر بروز تحوالت فيزيکي در آستانه قيامت متالشي خواهد شد (تفصيل بيشتر در شرح
سوره قمر صفحات  ۱۱۷تا  ۱۱۲ج  ۹کتاب نظم قرآن).



 – ۲معناي «سِحر» چشمبندي  ،جادو و فريبي است که عقلها را ميپوشاند و انديشه را منحرف ميسازد.
 – ۹برحسب تفصيل آيه  ۰سوره حاقه.
« – ۵سُعُرٍ» از سَعير به معناي آتش دوزخ است ،ولي به گفته برخي مفسرين در اين آيه معناي ديوانه و احمق بودن ميدهد.
« – ۵شکر» مقابل کفر است ،اگر کفر ناديده گرفتن نعمت و انکار نعمت دهنده باشد ،شکر درست مخالف آن است.
ي وُجُوهِهِمْ» ارتباط روي آوردنهاي به باطل و توجه قلبي آنها به هوسهاي دنيائي را با عذاب نشان ميدهد .چرا که هر
 – ۰جمله «عَلَ ٰ
رويکردي نشاني از تمايل قلبي و هدف زندگي هر کس ميباشد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

خداي رحمان (داراي رحمت عام بر همه موجودات).

۱

(او) جمع شدن (ميل ترکيبي عناصر جهان) را تعليم داد (اجزاء هستي را هدايت تکويني کرد).

(سپس در آخرين مرحله تکاملي) انسان را آفريد.

۲

و (توانائي) کشف و شناخت را به او آموخت.

خورشيد و ماه روي حساباند (گردشي منظم دارند).

۹

۵

از ستاره تا کهکشان در سجده (تبعيت از قوانين تکويني جهان) هستند.

و (خدا) آسمان را برافراشت و ميزان (نظم و تعادل) را مقرر داشت،

تا شما (نيز در پندآموزي از طبيعت) در سنجش (از عدالت) تعدي نکنيد؛

۵

و توزين (ارزيابي حقوق ديگران) را بر اساس عدالت جدّي بگيريد و از سنجش مکاهيد (حق ديگران را پايمال نکنيد).
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۰

۰

و (خداوند) زمين را براي حيات (موجودات و انسانها) آرام و قرار داد.

که در آن (هر گونه) ميوه و درختان خرما (با شکوفههاي) پوشش دار است.

و (نيز) حبوبات داراي پوسته (محافظ) و گياهان خوشبو؛



۸

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

۳

انسان را از گِل خشکي همچون سفال آفريد،

و جـِن را از شعلهاي از آتش (انرژي خالص) پديد آورد.

۱۷

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

۱۱

(اوست) گرداننده (تدبير کننده) دو خاور و دو باختر.

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

دو دريا را در پيوستن دائمي (به هم) در هم آميخت.

۱۲

(در عين حال) ميانشان حايلي است که (از آن) تجاوز نميکنند (و در هم يکسان نشوند).
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پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

از هر دو (دريا) ،مرواريد و مرجان به دست ميآيد،

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!


کشتيهاي کوه پيکر بادبان برافراشته در دريا از (حکمت) اوست؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

هر آنکه بر زمين است ،فنا خواهد شد؛

۱۹

و (تنها آثار) روي پروردگار جليل و کريم تو باقي ميماند (اصل بقاي آنچه در مسير خدا باشد).

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

ۚ
هر آنکه در آسمانها و زمين است (همه موجودات عالم) دائماً از او درخواست (طلب نياز) ميکنند و او هر لحظه در انجام
۱۵
کاري است.

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

اي دو گروه وزين (در جهان) ،بزودي به شما خواهم پرداخت.

۱۵
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پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

ۚ
۱۰

اي گروه جن و انس ،اگر توانائي يافتيد از محدودههاي آسمان و زمين گذر کنيد ،پس گذر کنيد؛ اما قادر به عبور
(از خطرات در کمين) نخواهيد بود ،مگر با قدرتي (ناشي از علم و تکنولوژي).


پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

۱۰

(چرا که) بر شما شرارههاي آتش و ذرات باريده ميشود که (در برابر آن) قادر به دفاع نيستيد؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

۱۸

آنگاه که آسمان بشکافد (نظام فعلي دچار گسيختگي گردد) ،همچون گل سرخ (يا روغن گداخته) سرخ فام گردد (اين آغاز

رستاخيز است).

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

در آن روز هيچ انس و جني از گناهش پرسيده نميشود،

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

۱۳

بزهکاران از سيمايشان شناخته شده و از سر و پا گرفته ميشوند؛
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پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

اين همان دوزخي است که بزهکاران دروغش ميشمردند؛

(اما اينک) ميان آتش و آب جوشان ميگردند.


پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

۲۷

و براي هر که از مقام پروردگارش بيم کند دو باغستان است.

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

(با درختاني) پر از شاخسار؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

در آن دو (باغ) دو چشمه جاري است؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

در آن دو از هر گونه ميوه دو نوع است؛
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پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

ۚ
۲۱

بر بسترهائي تکيه زدهاند که آستر آن از حرير است و ميوههاي هر دو باغ در دسترس(شان) است؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

در آن باغها زناني چشم به زير (با عفت) هستند که پيش از آن دست احدي از انس و جن به آنها نرسيده است؛
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

گوئي که ياقوت و مرجانند؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

آيا پاداش نيکي جز نيکي است؟

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

۲۲

و غير از آن دو (بهشت) دو باغستان ديگر است ؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

که (درختانش) در منتهاي سبزي (و خرّمي) است؛
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پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

در آنها دو چشمه جوشان جاري است؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!


و در آن دو ميوه و (به ويژه) درختان خرما و انار هست؛

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

در آنجا نکو خويان خوب رويند.

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

حورياني که در سرا پردهاند ويژه همسران خويش.

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

هيچ انس و جني پيش از اين به آنها دست نيافته است.

پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!
۲۹

بر بالشهائي سبز و بسترهائي زيبا آرميدهاند؛
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پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟!

چه پر برکت است صفات پروردگار جليل و کريمت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱مفسرين و مترجمين ،کلمه «قرآن» را که مصدر قرائت و از ريشه «قـَرَءَ» ميباشد ،همين کتاب ديني مسلمانان گرفتهاند ،در حالي که سياق
آيات سوره رحمن بيان رحمتهاي عام خداوند به همه آفريدهها و همه انسانهاست ،نه اختصاصاً مسلمانان! عالوه بر آن ،مقدم آمدن آيه
«علّم القرآن» بر «خلق االنسان» ،پيشي گرفتن زمان اولي را بر دومي نشان ميدهد.



معناي ريشه اين کلمه ،جمع شدن و انضمام اجزاء يک شئي به يکديگر است و خواندن نيز از آنجائيکه حروف و کلمات در کنار هم قرار
ميگيرند و معنا پيدا ميکنند ،قرائت ناميده شده است .پس معناي اصلي «قرآن» چيزي را جمع کردن و به هم پيوستن است .قرآن ناميدن
کتابي که بر پيامبر اسالمۖ نازل شده است ،يا به دليل آنست که به تدريج جمعآوري و به هم پيوسته شده ،و يا اشارهاي است به اينکه همه
اجزاء و آفريدههاي خداوند آياتي همچون الفباي کتاب هستي هستند که ما را به منظور نويسنده (آفريدگار جهان) آشنا ميکنند.
قرآن ،عادت ماهيانه بانوان را نيز ،که با جمع شدن قطرات خون در رحم تحقق مييابد ،قروء (از ريشه قرائت) ناميده است( .بقره )۲۲۸
با مقدمات فوق ،با توجه به اين اصل پذيرفته شده علمي مورد تأييد قرآن (در آيه  ۹۷سوره انبياء) که جهان در لحظه انفجار بزرگ (بيگ
بنگ) از يک نقطه آغاز گرديد و به تدريج عناصر دنياي فيزيکي شکل گرفته و با ترکيب يکديگر (قرائت تکويني) هزاران هزار موجود
را پديد آوردند ،به نظر ميرسد ،خداوند با الهام ميل ترکيبي و هدايت ذرات اوليه جهان به جمع شدن و پيوستن به يکديگر جهان هستي
را شکل داد و سپس در اوج اين تکامل فيزيکي ،انسان را (با موهبت اختيار) آفريد( .واهلل اعلم)
 -۲بيشتر مفسرين معناي «بيان» (در آيه :علمه البيان) را سخن گفتن و نيروي ناطقه دانستهاند .اما بيان ،اسم مصدر است و معناي کشف و
شناخت و آشکار شدن دارد .نطق فقط حالت خاصي از بيان است که با شرح و توضيح دادن به شناخت منتهي ميگردد .از نامهاي کتابي
که بر پيامبر نازل شده ،يکي هم بيان است (هذا بيان للناس و هدي  -آلعمران  .)۸۹آموختن قدرت بيان به آدمي ،هم با نطق ميسر است،
هم با قلم و هم (در مواردي) با اشاره دست و چشم و ابرو!
 – ۹کلمه «حسبان» از ريشه «حـَسَبَ» سه بار در قرآن تکرار شده است که دو بار آن درباره خورشيد و ماه است و مورد سوم (کهف )۵۷
درباره گردباد و طوفاني است که بر باغ ستمگراني اصابت کرده است (...و يرسل عليها حسباناً من االسماء) .با توجه به اين نکته ،به نظر
ميرسد اشاره اين سوره به حرکت گردشي و دوّار ماه و خورشيد باشد ،نه فقط روي حساب بودن آنان.
 – ۵کلمه «شجره» را مفسرين درخت ترجمه کردهاند .هر چند درخت را در زبان عربي شجر ميگويند و در قرآن نيز به همين معنا هم آمده
است ،اما درخت مصداق و معناي خاصي از کلمه شجر در طبيعت گياهي است و مفهوم اين کلمه به مراتب جامعتر است و بسياري از
امور مادي و غير مادي را نيز که همچون درخت از ريشه ،تنه ،شاخ و برگ و ميوه و محصول تشکيل شده ،شامل ميشود .در قرآن از
شجره طيبه ،خبيثه ،ملعونه ،زقوم نيز ياد کرده است که هيچکدام گياه نيستند.با توجه به اينکه کلمه شجره در آيات  ۵تا  ۸سوره الرحمن
در ميان کلماتي واقع شده که تماماً آياتي در آسمان هستند (شمس ،قمر ،نجم ،شجر و رفعت آسمان) ،به نظر ميرسد کلمه شجر در اينجا
شبکه و مجموعهاي از ستارگان باشد که کهکشان ناميده ميشود .از نظر علمي نيز هر کهکشاني همچون شجر ،يک سيستم و نظام مرتبط
با سلسله مراتب بدنه ،بازو ،و برگ و باروري است.
 – ۵کلمه «اقامه» در «اقيموا الوزن» معناي برپا داشتن (در برابر زمين انداختن) و جدي گرفتن دارد .مثل :اقامه صلوة ،اقامه شهادت ،اقامه وجه
(هدف گيري در زندگي) و...
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 – ۰کلمه «انام» فقط يکبار در قرآن آمده و در لغتنامه المنجد نيز توضيح روشن کنندهاي براي آن نداده است ،گويا اين کلمه اصال غير
عربي بوده و احتماال معناي موجودات و حيات را به طور عام داشته باشد.
 – ۰با توجه به مواردي که کلمه «وضع» در قرآن به کار رفته است ،ميتوان مفهوم کلي آنرا دريافت کرد .ذيال به اين موارد اشاره ميکند:
وضع حمل (زايمان)  ۳بار ،برداشتن با سنگين مسئوليت از پشت (بر زمين نهادن آن)  ۲بار ،گذاشتن اسلحه به زمين (آتش بس)  ۲بار،
کندن لباس (سبک شدن) و برداشتن حجاب (زنان مسن)  ۲بار ،بار اعمال را به زمين گذاشتن (داوري قيامت)  ۲بار ،سنگ روي سنگ
گذاشتن (بنا سازي) ...با توجه به موارد فوق و با توجه به اينکه زمين در ميليونها سال همچون جنگ زير بمباران شهاب سنگها و
ستارههاي دنبالهدار بوده است ،به نظر ميرسد آيه « وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» اشاره به آرام و قرار گرفتن زمين و آمادگي براي پيدايش حيات
و زيست بعدي آدمي پس از آتشفشانها و زلزلهها داشته باشد.
 – ۸تکذيب ،همچون تصديق ،تنها انکار زباني نيست ،کسي که عمال چيزي را که باور کرده و ادعا دارد ولي عمل نميکند ،قرآن تکذيب
کننده مينامد .سوره ماعون نمازگذاراني را که يتيم را ميرانند و انگيزهاي براي سير کردن شکم گرسنگان ندارند و  ...مکذب ناميده
است.



 – ۳بر حسب آيه دهم سوره فصلت ،زمين در دو مرحله و تقدير اقوات (ارزش غذائي و شيميائي خاک) آن در چهار مرحله انجام شده است
که از نظر علمي به مراحل -۱ :دوران شهاب سنگها -۲ ،دوران برخورد دنبالهدارهاي حاوي آب -۹ ،دوران آب فشانها -۵ ،دوران
لجنزارها ،تقسيم شده است .در عصر لجنزارها با افزايش تدريجي آب در سطح زمين و گِل رُسهاي حاصل شده در آبگيرهاي راکد و
متعفن با گازهاي سيانيدي دوره قبل و در اثر پيدايش بازهاي آلي و تأثير گل رس در ايجاد نوکلوتيدها ،اولين هستههاي حياتي با توليد
مثل پديد آمده است.
در قرآن سه بار به «صلصال کالفخار» (خاک رس خشک ،همچون خاکي که در آجرپزي و کوزهگري مورد استفاده قرار ميگيرد) اشاره
شده است که دومورد آن پيدايش اين گل رس را از لجنهاي متعفن قديمي ذکر کرده است :لقد خلقنا االنسان من صلصال من حماءٍ
مسنون (حجر  ۲۰و  )۲۸که عيناً منطبق بر نظريات علمي فوق است.
 – ۱۷مشتقات کلمه «مارج»  ۵بار در قرآن تکرار شده است ۲ ،بار به معناي درهم شدن دو جريان آب در روي زمين (مرج البحرين يلتقيان)۲ ،
بار «مرجان» (مرواريد کوچک) ،و يکبار نيز در وصف ترديد و آشفتگي فکري (بل هم في امرٍ مريج) .به نظر ميرسد منظور از خلقت جن
از مارج ،اختالط و ترکيبي از انرژيهاي خالص (از ترکيب مادي) باشد (واهلل اعلم).
 – ۱۱تثنيه آمدن دو واژه مشرقين و مغربين ،مرتبط با مخاطبينِ دوگونه (جن و انس) اين سوره از ابتدا تا انتهاست .اگر انس را آدميان مأنوس با
مسلمانان زمان نزول قرآن و جن را ،بيگانگان با آنها در ساير نقاط عالم (که بر آنها پوشيده و پنهان = جن) بودند ،بگيريم؛ مسلماً طلوع و
غروب خورشيد براي هر دو گروه يکسان نميباشد .امکان هم دارد به دو حد طلوع و غروب در تابستان و زمستان اشاره باشد (واهلل اعلم).
« – ۱۲بحر» به آب وسيع گفته ميشود .رود نيل را هم قرآن بحر ناميده است؛ پس الزم نيست حتماً دريا مورد نظر باشد .مفسرين براي پيدا
کردن اين دو دريا ،به دنبال تالقي برخي درياها در نقاط مختلف جهان رفتهاند که با هم تفاوت رنگ و نوع امالح دارند ولي در هم
مخلوط نميشوند .علم اقيانوس شناسي نيز برخي از اين جريانات دريائي را مشخص کرده است و حتي عکس هوائي خط فاصل ميان اين
جريان را نيز ميتوان ديد .اما همه اين کشفيات مربوط به زمان ماست و بعيد به نظر ميرسد اعراب از چنين جرياناتي آگاه بوده باشند .اما
اگر به معناي کلمه «بحر» که «آب کثير» است ،و در لغت به هر وسعت و گستردگي اطالق شود ،توجه کنيم ،بدون آنکه خواسته باشيم
عظمت آيات و شگفتي اين جريانات را انکار کنيم ،با توجه به  ۵موردي که در قرآن از اين پديده سخن گفته است (فرقان  ،۵۹فاطر ،۱۲
نمل  ،۰۱و رحمن  )۱۳دو بحر (آب کثيري) که مردم در هر دو ماهيگيري ميکنند ،درو مرجان صيد ميکنند و کشتي ميرانند (و يکي
تلخ و شور و ديگري گوارا و شيرين است) دو سيستم آبهاي روي زمين ،يعني آب شيرين رودخانهها و آب شور درياهاست که ميلياردها
سال است در هم ادغام ميشوند (رودخانهها به درياها ميريزند و درياها نيز در اثر تبخير ،آب رودخانهها را تشکيل ميدهند) .در حاليکه
بسياري از اين جريانات دريائي ،که مثال ميزنند ،هر دو تلخ و شوراند .اگر قرار بود باراني که از ذرات رطوبت اقيانوسها تشکيل ميشود
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عيناً ماهيت و مزه تلخ و شور آنها را (با همه امالحش) با خود حمل ميکرد ،هيچکس هوس نميکرد تشنگي خود را از آن سيراب کند و
گياهان نيز از نمک و امالح دريائي ميخشکيدند!
 – ۱۹مفسرين «وجه ربّ» را اغلب «ذات» پروردگار شمردهاند! در حالي که معناي وجه با ذات تفاوتي بسيار دارد .وجه هر چيزي روي آن
است ،وجه اشياء قسمتي از آن است که مشاهده ميکنيم .ما که ذات خدا را مطلقاً نميشناسيم ،اما در جستجوي صفات و اسماء نيکوي او
(ابتغاء وجه اهلل) به انجام خدمات پايدار (باقيات الصالحات) نائل ميشويم .آيا معناي «و يبقي وجه ربک» غير از اسماء نيکوي اوست؟
«وجه اهلل» که در قرآن  ۵بار تکرار شده (بقره  ،۲۰۲ ،۱۱۸روم  ،۹۳ ،۹۸انسان  )۳همان هدف و نيت خدائي است که در نماز ،انفاق ،زکات
و اطعام گرسنگان به آن توجه داريم .اما سه بار هم در قرآن «وجه ربّ» (عالوه بر وجه اهلل) آمده است (رعد  ،۲۲رحمن  ،۲۰و ليل )۲۷
که در هر سه مورد رب مضاف (ربهم ،ربک) يعني تربيت پذيري و تجلي صفات ربّ در وجود آدمي مورد نظر است .به اين معنا که همه
کساني که روي زميناند ميميرند اما "باقيات الصالحات" و اعمالي که به هدف خدائي انجام شده و در وجود انسان نقش بسته شده باقي
ميماند .همه مدارس دنيائي نيز تعطيل ميشوند ،ولي آنچه در وجود محصلين از "وجه مدرسه" نقش بسته باشد ،باقي ميماند.



 – ۱۵کساني ،همچون مشرکين معاصر نزول قرآن ،خدا را آفريدگاري تصور ميکنند که آدمي را آفريده و او را به حال خود رها ساخته يا به
توسل و شفاعت مقدساني حوالت داده است .اين آيه نشان ميدهد حيات هر لحظهاش معجزه است و ما دائماً برخوردار از فيض و رحمت
او هستيم.
 – ۱۵عنوان «ثقالن» (دو وزين) ظاهراً در وصف دو گروه متفکر و مختار يعني جن و انس (پنهان و آشکار) ميباشد .جمله «سنفرغ لکم» (به
زودي فراغت يافته به شما ميپردازم) را بيشتر مفسران فارغ شدن از کار دنيا به حساب آخرت گرفتهاند .اما ظواهر چنين حکم ميکند که
با انقراض تدريجي نسل بسياري از حيوانات ،در آينده سلطه اين دو وزين بر جهان گسترش فوقالعاده خواهد يافت و از محدوده زمين
خارج خواهند شد (واهلل اعلم).
 – ۱۰مخاطب قرار دادن همه انسانها ،اعم از معاصرين آشنا و شناخته شده عصر نزول قرآن (انس) و انسانهاي ناآشنا و غريبه (جن) در ديگر
نقاط عالم ،يا نسلهاي آينده در عصرهاي بعدي ،براي گذر از مرزهاي دنياي فعلي و گام گذاشتن در آستانه سيارات ديگر ،در روزگاري
که جز پياده يا اسب و شتر تحرکي ممکن نبود ،بسيار شگفتانگيز است و همين نکته داللت بر علم مطلق و آگاهي نازل کننده کتاب بر
آينده بشر در روي کره زمين ميکند.
« - ۱۰شواظ» به شعله شديد و پر التهاب ،همچون زبانههاي خورشيد ،که هيچگونه دود و ناخالصي در آن نباشد ،گفته ميشود؛ و «نحاس» نيز
شرارهها و جرقههائي است که هنگام حديده کردن و کوبيدن پتک بر سندان از مس يا آهن خارج ميشود .توضيحات زير از کتاب با
ارزش "هفت آسمان" (دفتر دوم بازنگري اساسي به اسالم) ميباشد.
"اين آيات با تمثيل بسيار زيبائي بر خطر اشعه الکترومغناطيسي و کيهاني داللت دارند .شعلههاي آتش بيدود ،و نيز حرارت ،بيانگر اشعه
الکترومغناطيس ميباشد و جرقههائي که در حديده کاري بوجود ميآيد ،بيانگر اشعه کيهاني است .چرا که اين جرقهها ،نه شعلههاي
آتش ،که ذرات ريز فلزاند ولي با اينهمه همچون آتش ،نافذ و سوزانندهاند .درست نظير اشعه کيهاني که گر چه از پرتوهاي
الکترومغناطيس متمايز است ،اما شبيه آن نافذ و سوزاننده است".
 – ۱۸از نظر علم ستاره شناسي ،وقتي نظام جاذبهاي حاکم بر يک منظومه ،يا شاخهاي از کهکشان ،با مرگ خورشيد مرکزي آن مختل و
گسيخته گردد ،اليههاي بيروني آن پس از انقباض اوليه ،ناشي از تمام شدن سوخت ئيدروژن دروني ستاره و فعل و انفعاالت هستهاي آن
به شدت منبسط ميگردد .در اثر اين حادثه ،تشعشعات خورشيدي ،به دليل آنکه بايد از حجمي هزاران برابر حجم قبلي عبور کند ،با افت
انرژي در طيف نوري از رنگ زرد به قرمز ميل ميکند .اين مرحله را «غول سرخ» ( )Red Giantمينامند که تصاوير زيادي از آن را
ميتوان به صورت رنگي در سايتهاي نجومي ديد .گـُل سرخ و شکوفه گلي رنگ را در زبان عربي «ورده» مينامند .روغن گداخته نيز
سرخ رنگ ميگردد (ورده کالدهان).
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 – ۱۳گرفتار و درگير شدن از موي پيشاني (ناصيه) و اقدام (قدمها) تمثيلي است براي درک و فهم نهايت تسلط پروردگار بر مجرمان در روز
قيامت ،چرا که گرفتن موي پيشاني کسي و کشيدن او داللت بر ضعف و ذلت او ميکند .گرفتن قدمها نيز نشان ديگري بر عدم قدرت
فرار است .اين وصف البته مثالي براي فهم دنيائي ماست ،و گرنه در قرآن آمده است که پيشاني همه جنبندگان به دست اوست (هود )۵۰؛
پس مراد از به کار بردن کلمه ناصيه ،در حالي که پيشاني مختص انسان و برخي حيوانات است ،تمثيلي از تسلط پروردگار بر عالميان
ميباشد.
اما چرا پيشاني و چرا اقدام!؟ پيشاني سجدهگاه آدميان است؛ در برابر آفريدگار يا در برابر بُتها و قدرتمندان زمانه .و قدمها نيز در مسيري
است که هر انساني ميپويد و گامي است که به سوي هدف خير يا شرّ خود برميدارد .مجرمان در دنيا سر بر آستانه قدرت و ثروت
ميسائيدند و عمال گام در مسير برآورده شدن هوسهاي خود برميداشتند .اين است گرفتار شدن به خاطر يا به نشانه پيشاني و قدمها!
فيوخذ بالنواصي واالقدام



 – ۲۷کلمه «مقام» (در :ومن خاف مقام ربه) را که مصدر ميمي و اسم زمان و مکان است ،بسياري از مفسرين «جايگاه قيام» و محل ايستادن
تفسير کردهاند که اشارهاي است به روز قيامت و برپا شدن .اما مقام ربّ را ميتوان همان منزلت و جاللت ربّ شمرد که بنا به حکمتش به
حساب بندگان رسيدگي ميکند .او در عين آنکه بخشنده و مهربان است ،اما عذاب سختي نيز دارد (نَبِئْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَحِيمُ
حجر  )۵۳همچنانکه معلم مهربان و دلسوز ناشايستگان را رد ميکند .ما وقتي از معلم يا پليس ميترسيم ،نه از شخص آنها ،بلکه از مقام و
موقعيت و نقش آنهاست و در واقع از حسابکشي آنان از خطاهاي خود ميترسيم.
 – ۲۱تکيه زدن «متکئين» تمثيلي است از آسايش و رفاه .حرير نيز نمادي از نرمي و لطافت است .آنها که در دنيا تکيهگاه نيازمندان بودند و
خُلق و خوئي مهربان و لطيف داشتند ،بازتاب ابدي خود را در قالب اين تمثيل قابل فهم ما خاکيان مهجور مييابند!
 – ۲۲به نظر ميرسد آيات  ۵۰تا  ۰۱مربوط به اوصاف بهشت خائفان از مقام ربّ (لمن خاف مقام ربّه) و آيات  ۰۱تا آخر سوره در وصف
بهشت ديگري باشد که در مرتبهاي باالتر است (واهلل اعلم).
 – ۲۹اينک ميتوان مقايسهاي ميان اين دو بهشت کرد ،اوصافي که درباره دومي برشمرده کاملتر و جامعتر است
بهشت دوم

بهشت اول
از نظر سبز و خرمي:

داراي شاخسارها

در نهايت سبز و خرّمي

جريان آب:

دو چشمه جاري

دو چشمه دائماً جوشان

ميوه:

از هر نوع ميوهاي دو زوج

مطلق ميوهها ،بخصوص خرما و انار

تکيه بر فرشهاي ابريشـمي (

تکيه بر بالشهاي سبز و فرشهـاي ديبـا (

تكيه گاهها:

)
همسر:

)

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آنگاه که آن واقعه رُخ دهد.

(که) در وقوعش هيچ دروغي نيست،

۱

فرو رفتن و برآمدني است (انقباظي و انبساطي).

آنگاه که زمين به شدت لرزانده شود.

۲

و کوهها متالشي گردند،

و تبديل به غباري پراکنده شوند،

و در آنروز شما سه دسته خواهيد شد؛

۹

گروه راستان (اهل نيکي) ،چه راستاني (يا چه سرنوشت درخشاني خواهند داشت)!

۵

و گروه تبهکاران ،چه تبهکاراني (يا چه سرنوشت بدي خواهند داشت)!
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و پيشي گيرندگان که (در نيکيها) سبقت گرفتند،

آنان مقرّبان (درگاه) خدايند.

در باغهائي سرشار از نعمت (مقيم خواهند بود)،


گروهي (بسيار) از پيشينيان،
۵

و اندکي از متأخران (نسلهاي اخير).

بر تختهائي مزيّن،
۰

رو به روي هم بر آن (تختها) تکيه زدهاند.

۰

و پيوسته نوجواناني (براي پذيرائي) پيرامونشان گرد ميآيند،

با جامها و تـُنگها و قدحهائي از شراب جاري (از سرچشمه اعمال نيکشان).

که از نوشيدنش نه سر درد ميگيرند و نه دچار مستي (زوال عقل) ميشوند.

و از هر نوع ميوهاي که برگزينند.

و (از) گوشت هر پرندهاي که اشتهاي آنرا داشته باشند،
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۸

و سپيد روياني زيبا چشم،

همچون مرواريدي پوشيده (در صدف).

(همه اين نعمات) پاداشي است براي آنچه (در عمر دنيائي) ميکردند،


۳

در آنجا نه (سخن) بيهودهاي و نه منيتـّي ميشنوند.

۱۷

جز گفتار سراسر سالم (سالمت از هر ياوه و خودخواهي) نميشنوند.

اما اصحاب يمين (راستان) در چه وضعي خواهند بود؟

در سايه درختان پر برگ بي خار (کمال آسايش و امنيت)،

و درختان موز با خوشههاي بر هم نشسته (برخورداري سهل و آسان)،

با سايهاي گسترده (يا پايدار).

و (در کنار) آبشار (ريزش عامل حيات بخش).

و ميوههاي فراوان.

که نه تمام ميشود و نه ممنوع ميگردد.
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۱۱

و همسراني بلند باال (ياراني مهربان و عالي مقام)،

که آنانرا با آفرينشي ويژه پديد آوردهايم.

۱۲

آنها را دوشيزگاني قرار دادهايم (يا مختص و متناسب با مقام همسر خود)،

۱۹

طنازاني هم سن و سال (يا شيرين سخن و هم سنخ).

اصحاب يمين (راستان)،

گروه (بسياري) از پيشينيان،

و گروه (بسياري) از متأخرانند.

و اما اصحاب شمال (تبهکاران  -دست چپيها) در چه وضع وخيمي خواهند بود؟

۱۵

در ميان سوزش و آب داغ،

۱۵

و سايهاي از حرارت شديد،

۱۰

که نه خنک است و نه پناه دهنده.
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۱۰

آنها قبال (در زندگي دنيائي) سرمست عياشي بودند،

۱۸

و بر گناه بزرگ پاي ميفشردند.

و (با انکار) ميگفتند :وقتي مُرديم و پوسيده شديم ،آيا برانگيخته خواهيم شد؟

و حتي نياکان پيشين ما!؟

بگو :مسلما پيشينيان و آيندگان،

همه در وعدهگاه روز معلوم جمع خواهند شد.

آنگاه شما ،اي گمراهان تکذيب کننده،

۱۳

مسلماً از درخت زقوم خواهيد خورد،

و شکمها را از آن پُر خواهيد کرد،

۲۷

سپس بر آن آب داغ خواهيد نوشيد،

۲۱

همچون شتران تشنه لب،
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اين است پذيرائي آنها در روز جزا.

ماييم که شما را آفريدهايم ،پس چرا (بازآفريني در روز رستاخيز را) تصديق۲۲نميکنيد (تجديد آفرينش که آسانتر از ايجاد
آن است)؟

آيا به آنچه که (در رحمها) ميريزيد ،توجه کردهايد؟



آيا شما آن را (به تدريج به صورت انساني کامل) ميآفرينيد ،يا ما (همواره) آفرينندهايم؟

۲۹

ما مرگ را در ميان شما مقدر کردهايم و کسي از (نظامات) ما پيشي نميگيرد،

که امثال شما را جايگزين کنيم و شما را (در آخرت) به گونهاي که از آن بيخبريد( ،در آفرينشي نو) پديد آوريم.

۲۵

شما که از آفرينش نخستين آگاه شدهايد ،پس چرا يادآور (آخرت) نميشويد؟

آيا به آنچه ميکاريد ،توجه کردهايد؟

آيا شما آن را ميرويانيد ،يا ما (همواره) رويانندهايم؟

۲۵

اگر بخواهيم خشک و خاشاکش ميکنيم ،در اينصورت متعجب و نادم (از زحمت بيحاصل) ميشويد.

(و خواهيد گفت) ما مسلماً خسارت ديدگانيم.
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بلکه ما محروم شدگانيم (همه چيز را از دست دادهايم).

آيا به آبي که ميآشاميد ،توجه کردهايد؟

۲۰

آيا شما آن را از ابر(هاي متراکم پر باران) فرو باريديد ،يا ما بارش آورندهايم؟



۲۰

اگر ميخواستيم ،آن را شور و تلخ ميگردانديم ،پس چرا سپاس نميداريد؟

آيا به آتشي که بر ميافروزيد ،توجه کردهايد؟

آيا شما درخت آن را پديد آوردهايد ،يا ما (همواره) پديد آورندهايم؟

۲۳

۲۸

ما آن (آتش) را وسيله يادآوري و استفاده نيازمندان قرار دادهايم؛

پس (با توجه به جلوههاي جالل و کمال نظم و تدبير در طبيعت ،با ايمان و عمل صالح) پروردگار خويش را تسبيح کن.

۹۷

۹۱

پس سوگند به فروپاشي ستارگان؛

و اين سوگندي است که مسلماً اگر ميدانستيد (علم به تحوالت ستارههاي فروزان داشتيد ،ميفهميديد که) سوگندي بس
بزرگ است.

۹۲

که اين قرآني است ارجمند،
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در لوحي محفوظ،

که جز پاک سيرتان به (حقيقت) آن تأمل نميکنند.

نازل شدهاي است از جانب صاحب اختيار جهانيان.
۹۹

(با اين وصف) آيا شما با اين پيام نو ،سهل انگارانه برخورد ميکنيد؟

و تنها بهره خود (از اين کتاب هدايت) را انکار (آن) قرار دادهايد؟

پس چرا آنگاه که (جان) به گلوگاه ميرسد،

و شما در آن هنگام (رسيدن اجل را) نظاره ميکنيد،

در حالي که ما از شما به آن نزديکتريم ،ولي شما نميبينيد (چشم بصيرت باز نميکنيد).

پس اگر (ميپنداريد) که شما کيفري نخواهيد ديد (حساب و کتابي در کار نيست و امور به دست آدميان است)،

پس برگردانيد آن (جان در حال رفتن) را ،اگر راست ميگوئيد.

پس (در روز قيامت) اگر او در زمره مقربان باشد،

رحمت و راحتي و بهشت پر نعمت (نصيب او) است.
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و اگر در زمره راستان (نيکو کاران) باشد،

(بر او خطاب ميشود ):سالم بر تو (اي آنکه) از ياران راست (هستي).

و اما اگر در زمره تکذيب کنندگان گمراه باشد،



با آب داغ پذيرائي (خواهد شد)،

و به دوزخ (در خواهد آمد).

بيترديد اين (گفتار) ،همان حقيقت يقيني (قطعي) است؛

پس ويژگي(هاي) پروردگار بزرگت را تقديس کن (هماهنگ با نظام هستي ،نقش مثبت خويش ايفا کن).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱مفسرين و مترجمين ،تا جائي که نگارنده ديده است ،جمله« :خافضة رافعه» را به پائين آوردن تبهکاران و باال بردن نيکان در قيامت مربوط
دانستهاند ،در حالي که اين آيه در وسط شش آيهاي واقع شده که تماماً به نشانههاي فيزيکي زمين (يا منظومه شمسي و يا کهکشاني) در
آستانه قيامت اشاره دارد .آنچه از نظر علمي مسلم است ،انفجار و مرگ ستارههاي فروزان که ناشي از تمام شدن سوخت ئيدروژن دروني
آنها در تبديل به هليوم است ،موجب انقباض اوليه (خافضه) ستاره ،به دليل غلبه نيروي جاذبه در اثر تقليل يا تعطيل نيروي دافعه و سپس
انبساط عکس العملي شديد پوسته بيروني ستاره به حجم تا هزاران برابر (رافعه) ميباشد .از نظر لغوي نيز معناي «خَنَضَ» پائين آوردن صدا،
فروتني و تواضع ،پائين آمدن نرخها ،کم شدن حرارت ،سبک کردن و ...ميباشد ،و در سه آيه ديگري که اين واژه تکرار شده است در
تشبيه به پرندگاني که بال خود را براي جوجهها جمع ميکنند ،فروتني براي والدين توصيه شده است .بال جمع کردن در برابر بال گشودن
تعبيري از همان انقباض و انبساط خورشيدهاي فروزان در لحظه انفجار است.
 -۲معناي «بَسّ» (َبُسَتِ الْجِبَالُ بَسًا) ريز ريز و کوبيده شدن کوهها ناشي از انبساط همگاني جهان با تغييرات اساسي در نظام جاذبهاي ميان
ستارههاي منظومه شمسي ميباشد.
 – ۹در اين سوره دو بار از اصحاب الميمنه (آيه  )۸و  ۵بار از اصحاب اليمين (آيات  )۳۱ ،۳۷ ،۹۸ ،۲۰ياد شده است که داللت بر گروه
راستان (نيکان) مي کند ،يمين به معناي دست راست يا جهت راست هم در قرآن آمده است ،که نمادي است از نيرومندي و راه درست.
در ضمن آيه  ۹۳سوره مدثر از اصحاب اليمين و آيه  ۱۸سوره بلد نيز از اصحاب الميمنه ياد کردهاند.
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 – ۵عنوان «أَصْحَابُ الْمَشْئمَةِ » دو بار در اين سوره و يک بار نيز در آيه  ۱۳سوره بلد تکرار شده است ،که داللت بر شومي دارد .در ضمن اين
گروه از آدميان به «اصحاب الشمال» (ياران چپ) هم ناميده شدهاند (دو بار در آيه  ۵۱اين سوره) که مقابل «اصحاب اليمين» قرار دارند.
 – ۵در مورد اصحاب يمين ،از کثرت آن در پيشينيان و نسل هاي بعدي ياد کرده است ،اما در مورد مقرّبان ،از کثرت آنها در گذشته و قليل
بودن آنان در نسلهاي بعدي سخن گفته ،تاريخ بشر هم همين را نشان ميدهد که سير نبوت در دوران پيامبر اسالم (خاتم النبيين) متوقف
شده و انسانها با اکتفاي به مباني قرآن ،به پيامبر درون يعني عقالنيت سپرده شدهاند.
« – ۰ارائک» جمع «اريکه» که پنج بار در قرآن تکرار شده است ،وصفي است براي نشيمنگاه مؤمنان در بهشت ،که البته درک و فهم آن
براي ذهنهاي مهجور ما ممکن نيست .علماي لغت اريکه را تختهاي مزيّن در خيمه و اطاق عروس يا سراپرده و فرش عروس معنا
کردهاند که تماماً نشانهاي از نهايت اکرام و جالل است.
 – ۰تشبيه و تمثيلي است از دست به سينه بودن خدمتکاران در انواع پذيرائي از مهمانان .معناي طواف ،در خدمت بودن با جاذبه مهر و محبت
است ،آنچنانکه فرزندان با عشق و عالقه گِرد والدين جمع ميشوند (سوره نور آيه  .)۵۸نه الزاماً مانند طواف کعبه ،گرديدن حول يک
مرکز و محور! شايد اشاره به «وِلْدَانٌ» (نوجوانان) در حالي که پذيرائي کنندگان رستورانها معموال در سنين باالتري هستند ،ذکر همان
خاطره و تصوير جاذبه مهر و محبت مادري باشد که کودکان را جذب خويش ميگرداند( .واهلل اعلم)



 – ۸وصف «حُورٌ عِينٌ» را که سه بار در قرآن تکرار شده (يکبار هم حور) ،مفسرين و مترجمين به همان معناي مصطلح يعني" :زنان سيمين تن
و درشت چشم" گرفتهاند که در چشم و دل اعراب تيره پوست نمادي از زيبائي رويائي محسوب ميشود و در مقام وعده پاداش براي
شايستگان بسيار کارساز بوده و همچنان هم هست؛ اما اوال اين وعده اي يکطرفه براي مردان است ،در حالي که روح قرآن بر تساوي زن و
مرد در ارتباط با خدا داللت دارد .ثانياً مشتقات ديگر کلمه حوري مثل حواريون ،محاوره ،محور و ...نشان ميدهد که عالوه بر وصف
سفيدي در رنگ ،سپيدي و پاک دلي را هم در مورد حواريون شامل ميشود .در کلمه محاوره (از همين ريشه) تبادل و تردد کالم ،و در
محور ،گردش چرخ حول ميلهاي را نشان ميدهد .به نظر ميرسد وصف حُورٌ عِينٌ ،عالوه بر معناي ظاهري ،مفهوم عميقتري نيز در اشاره
به پاکي دل و پاک جامه بودن در زندگي را دارد که آثار آن در آخرت به خود انسان برميگردد (معناي محاوره) .اتفاقاً آخرت را نيز
قرآن با کلمه «حور» که بازگشتي به اصل است بيان کرده است (انشقاق  - ۱۵إِنَهُ ظَنَ أَنْ لَنْ يَحُورَ – او ميپنداشت بازگشتي نيست) .کلمه
عين (در حور عين) معناي چشمه دارد ،شايد در اليهاي عميقتر بتوان گفت حور عين ،چشمه جاري اعمال پاکي است که مؤمنين در
زندگي دنيائي براي آينده خود حفاري کرده و جوشيدن آنرا در آخرت مشاهده ميکنند .آيات  ۵تا  ۳سوره انسان نيز به روشني اين
ارتباط را توضيح ميدهد.
 – ۳کلمه «تأثيم» از ريشه «اثم» را که عموماً "گناه" ترجمه ميکنند ،در اينجا منيّت ترجمه کردهايم .همانطور که قبال نيز گفته شده ،اثم مقابل
بِرّ است .برّ داللت بر وسعت انديشه و عمل؛ و اثم داللت بر تنگ نظري و بسته بودن ميدان عمل دارد .اثيم کسي است که بجاي خدابيني،
خودبين و خودپرست است .براي گناه در قرآن کلمات زيادي همچون ذنب ،جرم ،حوب و ...آمده که هر کدام داللت بر ريشه و عامل
ويژهاي از گناه ميکند .در کلمه اثم آنچه مورد نظر است تنگي در نظر و عمل ميباشد که خود پرستي جلوه ميکند( .مراجعه به مقاله
"گناه شناسي" در کتاب "کلماتي از قرآن" از همين قلم)
 – ۱۷تکرار کلمه سالم در آيه «إِلَا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا» به نظر ميرسد وصفي از نهايت پاکي در همه ابعاد سالمت باشد .سالم نامي از نامهاي
نيکوي خداست (حشر  ،)۲۹بهشت نيز دارالسالم ناميده شده است (يونس  ۲۵و انعام  .)۱۲۰پس آنچه بهشتيان از جانب خدا ،فرشتگان و
مؤمنين ميشنوند ،يکسره سالم است :سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍ رَحِيمٍ (يس )۵۸؛ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ٰذَلِکَ يَوْمُ الْخُلُودِ (ق )۹۵؛ تَحِيَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ
(احزاب )۵۵؛ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَةَ (نحل )۹۲؛ سَلَامٌ عَلَيْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ (رعد )۲۵؛ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْکُمْ
(اعراف )۵۰؛ فَسَلَامٌ لَکَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (واقعه .)۳۱
 – ۱۱معناي فرش در آيه «وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ» گستردن چيزي براي آسايش و قرار گرفتن است .از  ۰موردي که اين کلمه در قرآن تکرار شده،
تنها همين مورد (واقعه  )۹۵اشاره به نقش فرش داشتن همسر دارد و اصطالحاً تغيير همسر را هم تجديد فراش ميگويند .قرآن ،هم زمين
را فرش انسانها (ذاريات  ،۵۸بقره  )۲۲شمرده ،و هم چارپاياني را که ميتوان بر پشت فرش مانند آنان سوار شد .پروانه را هم قرآن ،شايد به
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دليل گسترده و نازک بودن بالها ،فرش ناميده است (قارعه  .)۵در زبان عربي زن و شوهر هر دو فرش يکديگر شمرده ميشوند .همچنانکه
اطاق يا زميني که فرش شده باشد ،گرمابخش و موجب آسايش و راحتي است ،زن و شوهر نيز بايد سنگالخ سختيهاي رفتاري خود را
همچون فرش ،زير پاي همسرشان هموار نمايند تا در کنار آنها آرام و انس و الفت گيرند .در اين سوره از «وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ» سخن گفته که
ترجمه ظاهري آن همسران باال بلند است ،اما در معنائي ژرفتري شايد بتوان همسراني را توصيف کرد که واال مقاماند و عالي مرتبه،
وگرنه قد و باال ارزشي نيست که در مقياس وعدههاي قرآني باشد.
« – ۱۲أَبْکَار» را باکره و دوشيزه ترجمه ميکنند ،که البته در فرهنگ اعراب معاصر پيامبر امتياز بزرگي محسوب ميشده ،در حالي که از ميان
همسران رسول خدا ،تنها عايشه باکره بود و خديجه همسر نخست پيامبر قبال دو بار ازدواج کرده بود و فرزندان بزرگي داشت .مفهوم
عميقتر «أَبْکَار» ،اختصاصي و انحصاري بودن است .يعني پاداش هر کس متناسب با رفتار خودش همچون کاالئي دست نخورده و
مصرف نشده متعلق به خودش است ،چه زن و چه مرد.



 – ۱۹در آيه «عُرُبًا أَتْرَابًا»  ،عـُرُب را که جمع عروبه است ،به زن مهرباني که به شوهرش اظهار محبت و عشق و الفت ميکند نسبت دادهاند؛ و
«أَتْرَابً» جمع ترب را هم سن و سالي و هم سنخي معنا کردهاند .از نظر لغوي ،کلمه عربي داللت بر فصاحت و رواني زبان ميکند .اتراب
نيز همريشه با تراب و متربه (خاک نرم) ميباشد ،چه بسا وصف «عُرُبًا أَتْرَابًا» بيانگر همصحبتي صميمانه و شيرين اهل بهشت با يکديگر
توأم با نرمي خاک وجودي (تواضع) آنان نيز باشد (واهلل اعلم)
 – ۱۵در آيه «فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ» ،سموم از «سُمّ» به معناي سوراخ تنگ است .مثل سوراخ سوزن (اعراف  )۵۷زهر را به دليل قدرت نفوذش در
سلولهاي بدن سم ميگويند« .عذاب سموم» (طور  )۲۰نيز به عذابي گفته ميشود که در عمق وجود گناهکاران نفوذ ميکند .حميم نيز به
آب داغ و جوشان گفته ميشود .عذابهاي آخرت از آنجائي که ذاتي و دروني است سموم شمرده ميشوند.
« – ۱۵يَحْمُومٍ» که از همان ريشه حميم و حمام است ،داللت بر داغ و سوزان بودن ميکند .از آنجائي که همواره پناه بردن به سايه براي فرار
از گرماي شديد خورشيد است ،اگر سايه ،خود داغ و سوزان باشد ،مزيد بر علت خواهد بود .تشعشع حرارتي که از يک جسم داغ ساطع
ميشود سايهاي با خواص ضد سايه محسوب ميشود.
 – ۱۰در وصف «ال بَارِدٍ وَلَا کَرِيمٍ» بارد و خنک بودن سايه قابل فهم است ،ولي کريم بودن آن جاي ابهام دارد .به نظر ميرسد در اين صفت،
معناي معنوي آن مورد نظر باشد .چرا که زير سايه کسي يا چيزي بودن نشاني از حريم و حرمت و حمايت است .پس سايه جهنم نه از نظر
فيزيکي خنکي دارد و نه پناه دهنده و حمايت کننده اهل دوزخ است.
« - ۱۰مُتْرَفِينَ» به گروه مرفهين بي درد و برخورداران اسرافگر از امکانات قدرت و ثروت جوامع اطالق ميگردد.
 – ۱۸کلمه «الْحِنْثِ» که دو بار در قرآن تکرار شده (ص  ۵۵و واقعه  )۵۰به نقض عهد و شکستن پيمان گفته ميشود .اين که حنث عظيم
چيست ،جاي تأمل دارد ،چه بسا مهمترين پيماني که شکسته ميشود ،نقض همان پيمان توحيدي و پرستش خداي يگانه و تمايل به شرک
باشد( .واهلل اعلم)
 – ۱۳عنوان «شجرة زقوم» عالوه بر اين آيه ،دو بار ديگر در قرآن تکرار شده است (صافات  ۰۲و دخان  .)۵۹کتابهاي لغت زقوم را بلعيدن
لقمه بسيار تلخ و کـُشنده ترجمه کردهاند ،اما قرآن هيچ وصفي از آن جز آنکه زقوم طعام گناهکاران خودپرست است و در شکم آنها
همچون آب جوش غليان ميکند (دخان  )۵۹نداده است .در سوره صافات نيز اين شجره را ،که ريشه در قعر جهنم دارد ،فتنهاي براي
ظالمان شمرده که شکوفههاي آن همچون سر ديوان زشت و هراسناک است .ظاهر اين اوصاف ،تصويري است ترسناک متناسب با روح
و روان آدمي ،اما نه معناي «شجر» در قرآن هميشه درخت است ،و نه هر طعامي از راه دهان وارد بطن انسان ميشود .شجره همان
( )Networkو سيستم ارتباطي پيچيدهاي است که همچون درخت ،ريشه (زمينه) ،بدنه (تنه اصلي) ،شاخ و برگ (زير مجموعه و اعضاء) و
ميوه و محصولي دارد .در قرآن از شجره طيبه و شجره خبيثه و شجره ملعونه نيز ياد کرده است که سلسله مراتبي در جريانات فکري،
فرهنگي ،ديني و سياسي در هر جامعهاي را نشان ميدهد .در سورههاي فوقالذکر اين شجره و شبکه را در وصف ظالمان مطرح کرده
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است که زمينه آن عملکردهاي عميقاً جهنمي است و محصول و بازتاب آن در جامعه ظهور شيطان صفتان ميباشد .اين ستمگران
همچنانکه در دنيا آتش افروختند و دلهاي مردم را سوزاندند ،خود به بازتاب اعمالشان گرفتار ميآيند.
 – ۲۷چشيدن از يک غذاي تلخ يا لقمهاي از آن بر گرفتن ،با پر کردن شکم تفاوتي بسيار دارد .ظالمان چون يکسره در زندگي دنيائي ستم
ميکردند ،يکسره عقوبت ستمکاريهاي خود را ميچشند.
 – ۲۱تشبيه به شتران تشنه لب ،مختص جغرافياي عربستان است .اين شتران که روزهاي طوالني بدون قطرهاي آب در صحاري سوزان منطقه
استوائي عربستان طي طريق ميکردند ،همين که به برکه آب گنديده و داغي زير پرتو خورشيد ميرسيدند ،از شدت عطش آنرا به تمامه
مينوشيدند .چنين تشبيهي براي معاصرين پيامبر در عصر نزول قرآن معناي ويژهاي داشته که براي ما در جهان امروز چندان قابل فهم
نيست .نوشيدن آب ،نمادي از پاسخ به تشنگي است و تشنگيهاي انسانها متفاوت است .برخي تشنه مقام ،قدرت ،ثروت ،و شهوتاند؛ و
برخي تشنه خدمت و سعادت .هر کسي در قيامت تشنگي خود را از سرچشمهاي که به دنبالش بوده بايد سيراب کند.



 – ۲۲مشرکين معاصر پيامبر ،با وجود اعتقاد به آفريدگار ،رستاخيز روز قيامت را ،پس از پوسيده شدن مردگان ،باور نميکردند .در اينجا با
استناد به اصل آفرينش و وجود آفريدگار ،که مورد قبول آنان بوده ،باز آفريني را نتيجه ميگيرد و کاري سادهتر ميشمارد.
 – ۲۹مرگ نيز (بر خالف تصور) مخلوق است نه عدم (سوره ملک آيه  )۲و هر مخلوقي قدر و اندازه و نظام دارد .پس مرگ هم مقدر اندازه
گذاري شده (و زماندار) است.
 – ۲۵واژه «ذکر» مقابل «نسيان» (فراموشي) است ،پس معناي "فلو ال تذکرون" ميشود" :چرا از خواب غفلت و فراموشي بيدار نميشويد؟"
 – ۲۵منظور از جمله" :ولو نشاء" که در آيه  ۰۷هم تکرار شده ،مشيّت ،يعني نظاماتي است که آفريدگار جهان در اشياء و امور قرار داده
است و ترجمه متعارف "اگر ميخواستيم" ،ممکن است با مفهوم "دلبخواه" که تابع هوي و هوس است اشتباه شود.
 – ۲۰در مجموعه آيات  ۵۰تا  ۰۹جمعاً به چهار نشانه در -۱ :نطفه – ۲ ،خاک (عالم گياهان) – ۹ ،آيه آب ،و  – ۵آيه آتش اشاره شده است
که اين عناصر چهارگانه را هر زن و مرد ،عالم و عامي ،پير و جوان ،باسواد و بيسواد ،ميتواند درک کند .هر چهار مورد با سئوال
"افرايتم" (آيا توجه کردهايد؟) آغاز ميشود و با نتايج :نحن الخالقون ،نحن الزارعون ،نحن المنزلون ،نحن المنشئون ،که تماماً داللت بر
فعلي مستمر دارد ،ختم ميشود.
 – ۲۰آب درياها همواره تلخ و شور (اجاج) و آب چشمهها و رودخانهها همواره شيرين است ،با اينکه اين دو سيستم آبهاي شور و شيرين
دائماً در هم تداخل ميکنند .آبهاي شيرين از باران و ابرهاي حاصل از تبخير آبهاي شور و تلخ اقيانوسها پديد ميآيند و ميلياردها
سال است که به درياها و اقيانوسها ميريزند ،اما طبق مشيت الهي ماهيت هيچکدام تغيير نميکند.
 – ۲۸درختان ،خود آيهاي براي تذکر و عبرت اهل بصيرتاند .به قول مولوي:
ايـن درختـاننـد همچون خـاکيـان

دسـتها بـر کنــدهاند از خـاکــدان

سوي خلقان صد اشارت ميکنند

وآنکه گوش استش عبارت ميکنند

بـا زبـانِ سبــز و بـا دستِ دراز

از ضميــر خــاک ميگـوينــد راز

در زمستانشان اگرچه داد مرگ

زندهشان کرد از بهار و داد برگ

هـر گلي کاندر درون بـويـا بود

آن گـل از اســرار حـق گويـا بود
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 – ۲۳در معناي «مقوين» گفتهاند :قـَواء بيابان خالي است و مقوين سرما زدگان يا گرسنگان در بياباناند که با آتش ،خود يا غذاي خود را گرم
ميکنند .اما با توجه به ريشه کلمه مقوين که از قوي ميآيد ،آتش يا انرژي حرارتي براي همه انسانها ،در صنعت و زندگي عادي ضروري
است و از اين نظر مقوين را شايد بتوان همه نيازمندان انرژي حرارتي شمرد!
« - ۹۷مواقع» جمع مکسر واقعه است ،که در آيه اول اين سوره (اذا وقعت الواقعه) ،همچنين آيه  ۱۵سوره حاقه (فيومئذٍ وقعت الواقعه) به آن
اشاره شده است« .وَقـَعَ» به معني ثبوت و سقوط است ،مواقعون را (در آيه  ۵۹کهف) ساقط شوندگان ترجمه کردهاند .اما سقوط يک
ستاره فرو زان به کجاست؟ آيا جز به مرکز خود ،در اثر غلبه نيروي جاذبه بر نيروي دافعه ناشي از فعل و انفعاالت هستهاي؟ علم ستاره
شناسي به روشني اين حقيقت را توضيح ميدهد که چگونه اين ستارهها در خود سقوط ميکنند و فرو ميريزند .سوره نجم نيز با سوگند
به همين واقعه فروپاشي ستارگان ،که درخشندگي فوقالعاده (تا هزاران برابر) دارند و سوپر نوا ( )Super Novaناميده ميشوند آغاز شده
است« .والنجم اذا هوي» (سوگند به ستاره آنگاه که سقوط ميکند) .معناي هوي ،در هواي نفس نيز سقوط نفس آدمي به درجات پست
است.
 – ۹۱نجوم جمع نجم ،به ستارههائي اطالق ميگردد که نوراني و فعالاند ،نه سرد و خاموش.



 – ۹۲قرآن مصدر قرائت است .با خداوند از راههاي مختلف ميتوان ارتباط برقرار کرد .کتابي که بر پيامبرۖ نازل گرديد ،امکان ارتباط با او را
از طريق خواندن ،هر گاه ميسر باشد ،معرفي کرده است .منظور از قرائت نيز تنها خواندن الفاظ کتاب نيست ،بلکه خواندن آيات به عنوان
الفباي هستي براي فهميدن منظور نويسنده جهان از آفرينش و نقش درست آفريدههاست.
« - ۹۹مدهنون» با «دُهنْ» به معناي روغن هم ريشهاند .روغنکاري در صنعت براي سهل و راحت کردن حرکت چرخ دندهها کاري معمول
است .به تملقگوئي هم براي جلب ديگران مداهنه ميگويند .اما مداهنه درباره آيات خدا ،جدي نبودن ،سهلانگاري و به سادگي از اداي
وظيفه شانه خالي کردن و انکار آيات است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۖ
هر چه در آسمانها و زمين است (با ايفاي نقش وجودي مثبت خود) خداي را تقديس ميکنند (گواه بيعيب و نقص بودن
نظام اويند)؛ و اوست فرادست و فرزانه.

ۖ

ۖ

فرمانروائي آسمانها و زمين خاص اوست؛ زنده ميکند و ميميراند؛ و او بر هر کاري تواناست (براي هر کاري قدر و
اندازه و نظم قرار داده است).

ۖ
اول و آخر و ظاهر و باطن است؛ و او داناي همه چيز است.

ۚ
ۖ

ۚ
۱

اوست که آسمانها و زمين را طي شش روز (دوران) آفريد؛ آنگاه بر عرش (تدبير) مستقر گشت ؛ هر چه در زمين فرو
رود و يا از آن برون آيد (گياهان ،معادن و آتشفشانها) ،و هر چه از آسمان فرود آيد (برف و باران ،شهاب سنگها و پرتوهاي
کيهاني) يا بر آن صعود کند (بخار آب و گاز) همه را ميداند؛ و هر جا که باشيد ،همراه شماست؛ و خدا به آنچه
ميکنيد ،بيناست.

ۚ
فرمانروائي آسمانها و زمين در انحصار اوست؛ و همه امور تنها به او بازگردانده ميشود.

ۚ
(با تغيير تدريجي فصول) شب را در روز ميکشاند و روز را در شب؛ و او به اسرار سينهها داناست.

ۖ
۲

به خدا و فرستادهاش ايمان آوريد و از اموالي که شما را در (استفاده از) آن جانشين (نسلهاي قبل) کرده است انفاق
کنيد؛ کساني از شما که ايمان آرند و انفاق کنند ،براي آنها پاداشي بزرگ است.
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ۙ
شما را چه ميشود که به خدا ايمان نميآوريد ،در حالي که فرستاده(اش) شما را دعوت ميکند به صاحب اختيارتان
ايمان آوريد؟ و اگر باور داريد (خدا) از شما (به موجب عقل و فطرت) پيمان گرفته است.

ۚ
اوست که آياتي روشنگر بر بنده خويش نازل ميکند تا شما را از تاريکيها(ي جهل) به روشنائي (نور هدايت) رهسپار
گرداند؛ به راستي خدا نسبت به شما بسي رئوف و مهربان است.

ۚ
ۚ

ۚ

ۚ



شما را چه ميشود که در راه خدا انفاق نميکنيد ،در حالي که ميراث آسمانها و زمين در انحصار خداست؟ کساني
از شما که قبل از پيروزي (مکه) انفاق (براي تدارک جهاد) کردند و جنگيدند( ،با پيوستگان بعدي) برابر نيستند؛ درجه آنها
باالتر از کساني است که پس از آن (پيروزي) انفاق کردند و جنگيدند؛ ولي خدا به هر يک (از آنها ،به تناسب تالششان)
۹
پاداشي نيکو وعده داده است؛ و خدا از آنچه ميکنيد دقيقاً باخبر است.

کيست که (با انفاق خود) به خدا وامي نيکو دهد تا براي او چند برابر سازد و براي او پاداشي بزرگوارانه باشد،

ۚ
۵

روزي که مردان و زنان با ايمان را ميبيني که نورشان به پيشاپيش و سمت راستشان ميتابد ( ،و به آنها خطاب ميشود):

بشارت باد بر شما باغهائي از بهشت که نهرها از زير آن جاري است و جاودانه در آن به سر خواهيد برد؛ اين است
همان کاميابي بزرگ.

۵

روزي که مردان و زنان دو رو به مؤمنان گويند :نظري به ما بيفکنيد که از نورتان روشني گيريم؛ به آنها گفته
۰
ميشود( :جاي کسب نور در دنيا بود ،اگر ميتوانيد) به عقب بازگرديد و کسب نور کنيد ؛ آنگاه ميانشان حصاري حايل
۰
گردد که دري دارد؛ درون آن رحمت است و برونش عذاب پيش رو .
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ۖ
(دو رويان) به آنها ميگويند :مگر ما (در دنيا) همراه شما نبوديم؟ پاسخ ميدهند :چرا ،ولي شما خود را به فتنه انداختيد و
امروز و فردا کرديد و در شک افتاديد و آرزوها فريبتان داد ،تا فرمان (مرگ از جانب) خدا فرا رسيد ،در حالي که
شيطان (يا دنياي فريبنده) شما را در برابر خدا فريفت.

ۚ

ۖ

ۖ

امروز نه از شما (دو رويان) و نه از انکارورزان هيچ عوضي پذيرفته نميشود؛ جايگاهتان آتش است که شايسته
شماست؛ و بد سرانجامي است.



ۖ
آيا هنوز هنگام آن فرا نرسيده است که مؤمنان دلهايشان به ياد خدا و کالم حقي که نازل شده ،فروتن شود و همچون
کساني از اهل کتاب در گذشته (تاريخ) نباشند که چون زمان طوالني بر آنها گذشت (خدا به آنها مهلت و مدت گناه داد)
دلهايشان سخت شد و بسياري از آنها منحرف شدند؟

ۚ
آگاه باشيد که خدا زمين را پس از مرگش (در زمستان ،در بهاران) زنده ميکند؛ مسلماً ما نشانهها(ي رستاخيز و قيامت) را
۸
براي شما روشن کردهايم ،بسا که به عبرتها عمل کنيد .

بيگمان مردان و زناني که انفاق ميکنند و (با اين عمل) به خدا وامي نيکو ميدهند( ،خدا اجر آنها را) چند برابر خواهد
۳
کرد و براي آنها پاداشي کريمانه خواهد بود.

ۖ

ۖ
۱۷

کساني که به خدا و فرستادگانش ايمان (واقعي) آوردند ،آنها همان راستاناند ،و شاهدان (الگوهاي ايمان و عمل)؛
پاداش و نورشان نزد پروردگارشان محفوظ است؛ و کساني که انکار ورزيدند و آيات ما را دروغ شمردند ،ياران
دوزخاند.
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ۖ
ۖ
ۚ
آگاه باشيد که زندگي دنيا جز بازي ،سرگرمي ،تجمل ،فخر فروشي بر يکديگر و افزون طلبي در اموال و فرزندان
بيش نيست؛ (زندگي دنيا) در مـَثـَل همچون باراني است که رويش سبزههايش کشاورزان را به شگفت آورد ،سپس به
۱۱
انتهاي دوران سبزي ميرسد  ،و ميبيني که زرد شده است ،آنگاه خس و خاشاکي ميگردد؛ (عمر شما نيز همين طور
ميگذرد) و در آخرت (نصيب گروهي) عذاب شديد است و (گروهي ديگر نصيبشان) آمرزش و خشنودي خدا( ،در هر
حال) زندگي دنيا جز بهرهمندي (موقت از متاع) فريبنده نيست.



ۚ

ۚ
(حال که چنين است ،پس) پيشي بگيريد از يکديگر در نيل به آمرزش پروردگار خويش و بهشتي به پهنه آسمان و زمين
که براي مؤمنان به خدا و پيامبرانش آماده شده است؛ اين فزون بخشي خداست که به هر که خواهد (و شايسته بداند)،
عطا ميکند؛ و خدا بخشايش عظيم دارد.

ۚ
هيچ (حادثه) مصيبتباري در زمين و يا در وجود شما روي نخواهد داد ،مگر آنکه قبل از ايجادش ،در دفتر (علم خدا)

رقم خورده؛ که اين بر خدا آسان است.

ۗ
(اين نکته را توجه داديم) تا بر آنچه از دستتان رفته است ،افسوس نخوريد و بدانچه شما را عطا کرده ،سرمست غرور
مشويد؛ زيرا خدا هيچ متکبر فخر فروشي را دوست ندارد؛

ۗ
همان کساني که (خود) بخل ميورزند و مردم را (نيز) به بخل توصيه ميکنند؛ و هر که (از انفاق) روي برتابد( ،بداند که)

خدا بينياز و شايسته ستايش است.

ۖ
ۚ
هر آينه ما فرستادگان خود را با دالئل روشن فرستاديم و با آنها کتاب (قوانين و نظامات) و ميزان (تشخيص حق از باطل)
۱۲

نازل کرديم تا مردم به عدالت برخيزند؛ و آهن فرو فرستاديم که در آن سختي شديد (براي ساخت اسلحه دفاعي) و
منافعي براي مردم (در صنعت) وجود دارد تا خدا کساني که او و فرستادگانش را در غيب (پنهان بودن خدا از حواس
ظاهري) ياري ميکنند بشناسد؛ که خدا نيرومندي است فرادست.
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ۖ

ۖ

ما نوح و ابراهيم را (به رسالت) فرستاديم و در نسل آنها (موهبت) پيامبري و کتاب را قرار داديم؛ برخي از آنها هدايت
شدند و بسياري از آنها منحرف گشتند.

ۖ
ۖ
سپس در پي آنان ،رسوالن (ديگر)مان (پيامبران بني اسرائيل را) و سپس از پي آنان ،عيسي فرزند مريم را فرستاديم و انجيل
را به او عطا کرديم ،و در دل پيروانش رأفت و مهرباني نهاديم؛ ولي ترک دنيا را ،که بدعت نهادند ،ما بر آنها مقرر
نکرده بوديم( .آنچه خواسته بوديم) جز جلب خشنودي خدا نبود ،ولي آنگونه که شايسته بود ،رعايتش نکردند؛ آنگاه
پاداش مؤمنانشان را عطا کرديم ،ولي بسياري از آنها نافرمان (خارج شده از حريم شريعت) بودند.



ۚ
اي کساني که ايمان آوردهايد ،از خدا پروا کنيد و به پيامبرش (خالصانه) ايمان آوريد تا خدا رحمت خويش را دو
برابر بر شما ارزاني دارد و براي شما نوري قرار دهد تا در پرتو آن گام برداريد و شما را ببخشايد؛ که خدا آمرزگاري
است مهربان؛

ۙ

ۚ

(اين توضيح را داديم) تا اهل کتاب نپندارند که (مؤمنان) به فضل خدا (نبوّت و پيامبري) دسترسي ندارند و اين که (آگاه
باشند) تمامي بخشايش به دست خداست و به هر که خواهد (و شايسته بداند) ،عطا ميکند ،که خدا بخشايش عظيم دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱اصطالح «ثم استوي علي العرش» که  ۰بار در قرآن تکرار شده است ،تعبيري است از به کمال رسيدن خلق و راهاندازي و کارکرد آن .مثل
اتومبيل که پس از ساخت و خروج از کارخانه ،آماده بهرهبرداري ميشود و راننده پشت فرمان قرار ميگيرد (ثم استوي علي العرش) .يا
مثل ميوه که پس از رسيدن قابل مصرف ميگردد .در قرآن سوار کشتي يا چارپايان شدن و مسلط گشتن و راندن آنان را با همين اصطالح
بيان کرده است( .زخرف )۱۹
 -۲هيچکس خانه و زندگي و ثروت و دارائي را با خود به گور نميبرد .در حقيقت هر نسلي وارث نسل قبل است و از امکانات پدران استفاده ميکند.

 -۹چقدر فرق است ميان تنگ نظري و تماميت خواهي ما با بلند نظري و کرامت خدا! ما هر کسي را که کوچکترين اختالفي با ما داشته باشد
دفع و طرد ميکنيم و غير خودي مي ناميم؛ بعد از انقالب هم کساني را که قبال اهل مبارزه نبودند ولي بعداً پيوستند ،با اين برچسب که
شما محافظه کار و ترسو بوديد ،از خود ميرانديم ولي در اين آيه خداوند به پيوستگان بعدي هم وعده نيکو ميدهد و به آنها همين که به
جبهه مخالف نپيوستهاند خوش آمد ميگويد .
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 -۵دويدن نور «يسعي نورهم» ،همان تابش و روشن کردن است .اما تعبير «بين ايديهم» داللت بر نشان دادن راه رشد و پيشرفت آينده (بين
ايديهم) ميکند ،و جمله «بايمانهم» هم روشن کردن سمت راست را نشان ميدهد که نماد خجستگي و راستي است ،وهم نشاني از اَيمان،
يعني پايبندي به پيمانهاي الهي دارد .يعني به دليل همين سوگندها و تعهدات صادقانه است که راه آيندهشان نوراني شده است( .واهلل
اعلم)
 – ۵دو روئي ترجمه نفاق است که تعارض ايمان ادعائي با عمل بعدي را نشان ميدهد.
 – ۰از آنجائي که نور ،راه حرکت و پيشرفت را روشن ميکند ،در اين آيه به اعمال نيکوکاران در دنيا نسبت داده شده است .در واقع نور
عمل هر کسي آثار مثبت زندگي اوست.
 – ۰زده شدن حائل و حصاري ميان مؤمنين و منافقين ،همچون قلعهاي که باطنش (درونش) رحمت ،و ظاهرش عذاب است ،تمثيلي است از
عملکرد منافقين که اعمال دينيشان ظاهري بود و باطناً وارد قلعه ايمان نشدند .نماد قلعه نيز حريم و حدود و مرزهاي الهي است که به
نيروي تقوا بايد ازعبور آن خودداري کرد.



 – ۸معناي عقل" ،حفظ تجربه" است .علم و تجربه از تفکر در امور و پديدهها حاصل ميشود و کاربرد علم و تجربه را عقل ميگويند.
«لعلکم تعقلون» يعني باشد تا از مشاهده رستاخيز طبيعت و علم حاصل کردن از آن ،رستاخيز آخرت را باور کنيد.
 – ۳صفت «کريم» براي اجر بسيار جالب است .شخص کريم به مراتب با کميت و کيفيت بهتر و باالتري کار خير را پاداش ميدهد.
 – ۱۷عنوان «صدقين» ميتواند معرف تصديقکنندگان رسوالن باشد .مثل حواريون حضرت مسيح(ع) ،يا مهاجرين و انصار پيامبر اسالم ۖ يا
کساني که در ايمانشان اخالص و صداقت دارند و به آنچه باور کردهاند صادقانه عمل ميکنند .قرآن حضرت مريم(س) را «صديقه» ناميده
است( .مائده )۰۵
 – ۱۱فعل «يهيج» از ريشه هاج ،داللت بر جنب و جوش و به هيجان آمدن ميکند .مثل تالطم و طوفاني شدن دريا ،تحريک و برانگيخته شدن
انسان در جنگ و غير آن ،همچنين به رشد و شکوفائي رسيدن گياه تا انتهاي هيجان فصل تابستان و ميل به خشکي و پژمردگي عمر خود
گفته ميشود.
 – ۱۲در آغاز جدا شدن کره زمين از خورشيد ،اين سياره فاقد آهن بود ،آهن با بارش سنگوارههاي سرگردان و برخورد ستارههاي دنباله دار
با زمين به اين سياره نازل گرديد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۚ
خدا سخن آن زن را که در مورد همسرش با تو مجادله ميکرد و (از ناسازگاري و بدرفتاري او) به خدا شکايت ميبرد
شنيد .و خدا همواره گفتار شما را ميشنود؛ چرا که او شنوا و بيناست.

ۚ

ۖ
ۚ

کساني از شما که همسران خود را (به عنوان دستاويزي براي متارکه ،با اتکاء به سنتهاي دوران جاهليت) مادر خطاب
۱
ميکنند (بدانند) هرگز آن زنان مادرانشان نخواهند بود ،مادرانشان زنانياند که آنها را زادهاند .و آنها مسلماً سخني
نکوهيده و ناحق به زبان ميآورند؛ و (اگر از کار خويش پشيمان شده و برگردند) مسلماً خدا بس عفو کننده و بخشنده
است.

ۚ

ۚ

کساني که چنين حرفي ميزنند و بعد از گفته خود برميگردند ،قبل از آنکه با زنانشان تماس (جنسي) داشته باشند،
۲
بايد بردهاي را آزاد کنند .اين اندرزي است که به شما داده ميشود و (بدانيد) خدا از تمام کارهائي که ميکنيد با خبر
است.

ۖ
ۚ

ۚ

ۗ

کسي که (بردهاي براي آزاد کردن) نيابد ،قبل از آميزش بايد دو ماه پي در پي روزه بگيرد و هر کس توانائي (جسمي)
چنين کاري هم نداشت .شصت مسکين را سير کند .اين (دستور) از آن جهت است که به خداوند و رسولش (واقعاً و
۹

عمالً) ايمان داشته باشيد .اين حدود (مرزها و نظامات) خداست و براي منکران (ناديده انگاران و نقض کنندگان آن) مجازاتي
۵
دردناک است.
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ۚ

ۚ
۵

بيترديد کساني (مسلمانان بياخالق) که در برابر خدا و فرستادهاش (با نقض اين احکام عمال) موضعگيري و مرزبندي
ميکنند ،همانند پيشينيانشان خوار و ذليل خواهند شد( .زيرا ما) آيات روشنگري نازل کرديم (تا اتمام حجت کرده باشيم)
۵
و براي انکارکنندگان (اين مقررات) مجازاتي ذلتبار است.

ۚ

ۚ

روزي که خدا همه آنها را برميانگيزد ،به آنچه کردهاند ،که خدا حسابش را نگه داشته( ،اما) خودشان از خاطر
بردهاند ،آگاهشان خواهد کرد ،و خدا بر همه چيز شاهد و ناظر است.



ۖ
ۖ
ۚ
آيا متوجه نيستي که خدا هر آنچه را در آسمانها و زمين است ميداند (چگونه ممکن است از اعمال آنها بيخبر باشد؟) هيچ
گفتگوي درگوشي سه نفره نيست ،مگر آنکه او چهارمي آنهاست .نه پنج نفري که او ششمي آنهاست .و نه کمتر و نه
بيشتر از اين ،مگر آنکه هر کجا باشند با آنهاست .سپس روز قيامت آنان را به کارهائي که ميکردند خبر خواهد داد.
مسلماً خدا همه چيز را ميداند.

ۚ
ۖ
آيا به کساني که از سخنان درگوشي (در مجامع عمومي) نهي شدهاند ولي بازهم ،با وجود نهي از آن ،نجوا ميکنند
۰
توجه نکردهاي؟ آنها در مسير خودخواهي  ،تجاوز و نافرماني از رسول نجوا ميکنند( ،با اينحال با دوروئي تمام) وقتي نزد
۰
تو ميآيند (آنچنان غلوآميز) سالم و ستايش ميکنند که خدا هم چنان ستايشي از تو نکرده است .و در دلشان ميگويند
(اگر او پيامبر خداست) پس چرا خدا ما را به خاطر آنچه (در انکار و استهزاء) ميگوئيم مجازات نميکند؟ دوزخي که به
آن در ميآيند بر آنها کافي است که بد سرانجامي است.

ۖ
اي کساني که ايمان آوردهايد( ،اگر هم خواستيد در جمعي با کسي يا کساني) خصوصي صحبت کنيد ،پس مبادا مذاکرات
۸
۰
خصوصيتان بر مبناي خودخواهي  ،تجاوز  ،و نافرماني از رسول باشد( ،بلکه شايسته است) سخنانتان بر مبناي
نيکوکاري و پرواي الهي باشد و پرواي آن خدائي را داشته باشيد که به سوي او بازگردانيده ميشويد.
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ۚ
جز اين نيست که عامل نجوا (هاي خودخواهانه عليه ديگران) شيطان است تا مؤمنان (ديگر در مجلس) را آزرده کند ،هر
۳
چند (اگر مؤمن واقعي باشند) هيچ زياني به آنها نميرساند ،مگر طبق نظامات خدا .پس مؤمنان فقط بايد به خدا توکل
کنند.

ۖ
ۚ



اي کساني که ايمان آوردهايد ،هرگاه از شما خواستند که در مجالس عمومي جاي (را براي تازه واردان) بگشائيد ،پس
(بيدرنگ و تعلل) بگشائيد تا خدا هم (گره) کار شما را بگشايد .و هر گاه گفتند برخيزيد :پس (بيدرنگ) برخيزيد (و
مجلس را ترک کنيد) ،تا خدا (مقام) مؤمنين و دانشمندان شما را به درجاتي بلند سازد و خدا از همه کارهاي شما باخبر
است.

ۚ

ۚ
۱۷

اي کساني که ايمان آوردهايد ،هر گاه خواستيد با رسول خصوصي صحبت کنيد ،قبل از آن (در راه خدا) صدقهاي
بدهيد ،اين کار براي شما بهتر و پاکتر است ،اگر هم چيزي (در بساط خود) نيافتيد ،خدا آمرزنده مهربان است.

ۚ
ۚ
آيا از صدقه دادن قبل از مذاکرات خصوصي نگران شديد؟ حاال که (اين کار را) نکردهايد و خدا هم بخشيده ،پس (به
شکرانهاش و به راستي) نماز را بپا داريد و زکات را بپردازيد و از خدا و رسولش اطاعت کنيد و (بدانيد) خدا از کارهائي

که ميکنيد کامال خبر دارد.

آيا توجه نکردي به کساني که گروهي را که خدا بر آنها خشمگين است به دوستي گرفتند؟ آنها نه از شما هستند و نه
از آنان (به هر دو طرف دروغ ميگويند و دنبال منافع خودشاناند) .آنها دانسته سوگند دروغ ميخورند.

ۖ
خدا عذاب سختي براي آنان آماده کرده است؛ واقعاً کارشان زشت است.
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۱۱

آنها تعهدات ديني خود (ادعاهاي زباني ايماني) خود را سپري قرار دادهاند تا در پناه آن مؤمنين را از حق باز دارند .از
اين روي عذابي ذلتباري (در انتظار) دارند.

ۖ

ۚ

هرگز اموال و فرزندانشان (که آنها را پشتوانه ثروت و قدرت خود ميپندارند) در برابر (عذاب) خدا سودي به حالشان
نخواهد داشت ،آنها همجنس آتشاند و در آن جاودانه خواهند ماند.

ۚ

ۖ



روزي که خدا همه آنها را برميانگيزد ،براي خدا نيز سوگند ياد ميکنند ،همانگونه که (امروز) براي شما سوگند ياد
۱۲
ميکنند و ميپندارند که کسي هستند (قدرتي دارند) ،آگاه باشيد که آنها دروغ پردازند.

ۚ

ۚ

۱۹

شيطان بر آنها مسلط شده در نتيجه ياد خدا را از دلشان برده است .آنها حزب شيطاناند ،آگاه باشيد که حزب
شيطان حتماً زيانکارند.

کساني که در برابر (احکام) خدا و رسولش مرزبندي و موضعگيري ميکنند در زمره ذليلترين افرادند.

ۚ
خدا مقرر داشته که من و فرستادگانم قطعاً پيروز خواهيم بود .مسلماً خدا نيرومندِ شکست ناپذير است.

ۚ
ۚ

ۖ
ۚ

ۚ

تو (اي پيامبر) هيچ قومي را که (واقعاً) به خدا و آخرت ايمان داشته باشند نخواهي يافت که با کساني که با خدا و
فرستادهاش در حال ستيزه هستند دوستي کنند ،هر چند از پدران ،فرزندان ،برادران و خويشانشان باشند .خدا در دل
چنين باورمنداني ايمان را تثبيت کرده و با روحي از جانب خود نيرومندشان ساخته است .و (در آخرت نيز) در باغهائي
که از زير آن نهرها جاري است آنها را جاودانه داخل خواهد کرد .خدا از آنها راضي است و آنها (نيز) از خدا
راضياند .اينها حزب خدا هستند ،بدانيد که حزب خدا رستگارند.
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 -۱در روزگار جاهليت چنين رسم بود که اگر مردي به زن خود ميگفت« :انت کظهر اُمي» (تو همچون پشت مادرم هستي = ما از يک
پشتيم) او را بر خود حرام کرده بود .اين رسم «ظهار» ناميده ميشد که هنگام عصبانيت بر زبان جاري ميگشت.
 -۲در قرآن در موارد متعددي جريمه بيارادگيها را برده آزاد کردن قرار داده است .آيا مکتبي را که به هر بهانهاي ميخواهد بردهها آزاد
شوند و در صدد لغو تدريجي و عملي اين رسم است ،ميتواند مؤيد بردهداري باشد!؟ در ضمن بردههاي آن روزگار ،اسراي جنگي
بودند ،نه نيروي کار که از کشورهاي ديگر دزديده شده باشند .آيا جوامع غربي که ميليونها جوان را از کشورهاي آفريقائي به بردگي
ميدزديدند ،حاضر بودند به هيچ قيمتي آنان يا نسل بعدشان را آزاد کنند؟
 - ۹منظور از عنوان «کافرين» در اين آيه و آيه بعدي ،کافران بتپرست و منکر اسالم نيست .در اينجا معناي اصلي کلمه «کفر» که حقپوشي
و نديده گرفتن آن است مورد نظر ميباشد .هر مسلماني نيز اگر احکام خالق خود را نديده بگيرد ،مرتکب کفر يعني انکار عملي حق شده
(هر چند زباناً ادعاي ايمان کرده است).



 -۵در اينجا مجازات را معادل عذاب گرفتيم .معناي عذاب همان محروميت از نعمت و گرفتار شدن به نتيجه دردآور محروميت است که
برحسب نوع گناه صفات :اليم ،مُهين ،شديد و غيره پيدا ميکند.
 – ۵کلمه «يحادون» در"يحادون اهلل و رسوله" ،از ريشه حد به معناي مرز و محدوده است .محاده نوعي عبور از مرز و ناديده گرفتن محدوده
و مقررات است .يا موضعگيري و مرزبندي کردن در برابر حق – در واقع مسلمانان زباني که پايبند اين احکام اخالقي نباشند ،گوئي
حساب خود را با خدا جدا کرده و با او مرزبندي کردهاند.
 – ۰اغلب مترجمين واژه «اثم» را معادل گناه گرفتهاند .ذنب ،جور و حوب و ...را هم گناه ترجمه ميکنند ،در حاليکه هر کدام از اين واژهها
معناي ويژه خود را دارند .واژه «اثم» معناي مقابل واژه «بـِر» (که در آيه  ۸آمده است) ميباشد .بـِر ،داللت بر گشادگي نيکي و تعميم آن
و وسعت نظر ميکند و «اثم» کامال برعکس است و داللت بر تنگنظري ،خودخواهي و محدوديت ديد آدمي دارد.
 – ۰واژه «تحيت» از حيات ميآيد که مفهوم زنده باد گفتن و ستايش دارد.
 – ۸واژه «عدوان» همريشه با عداوت ،تعدي و عدو ،دشمني و خصومتي است که موجب بيعدالتي و تجاوز به حقوق ديگران ميگردد .وقتي
خوي خودپرستي (اثم) بر کسي حاکم گردد ،او را به دشمني با ديگران و تجاوز به حقوقش ميکشاند (عدوان).
« – ۳اذن» را اجازه ترجمه ميکنند ،ولي معناي آن همان همسو شدن با نظامات الهي است .اذن خدا ،چراغ سبز اوست.
 – ۱۷انفاق و احسان و صدقات تماماً يکي هستند ولي از زواياي مختلف؛ انفاق ،پست و بلنديهاي اقتصادي طبقات جامعه را صاف ميکند و
ثروت را متعادل ميسازد .احسان ،زيبائي عمل در نيکوئي به ديگران است .و صدقه ،شرط صداقت ايمان در بذل و بخشش.
 – ۱۱اعراب در پيمانها و تعهدات فيمابين ،به هم دست ميدادند .ايمان آوردن به خدا و پيمان بستن با او نيز در فرهنگ عرب «اَيمان» (کنايه
از دست راست در سوگندهاي پيمان) ناميده شده است .معناي آن نوعي عضويت در جامعه ديني و رسمي بودن است.
 – ۱۲منظور از صفت «کاذبون» اين نيست که آنها فقط دروغ ميگويند ،کذب ،هرگونه مغايرت با واقعيت را ميرساند ،چه در زبان ،چه در
عمل .صداقت نيز چنين است.
« – ۱۹استحوذ» از ريشه «حـَوَذ»نوعي تسلط و چيرگي شيطان بر آدمي است که او را از عمل خير ميراند و به کلي دور ميسازد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۖ
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است (با ايفاي نقش مثبت خود) خدا را تسبيح ميکند و اوست فرادست فرزانه.

ۖ

ۚ
ۚ

ۖ

۲

۱

همانکه کافران اهل کتاب را (که محرک و عامل اصلي جنگ احزاب بودند) در نخستين تجمع (بسيج و گردآوري نيرو) از
ديارشان بيرون راند .شما گمان نميکرديد که آنها (به اين آساني) کوچ کنند و خودشان نيز ميپنداشتند دژهايشان در
۹
برابر خدا نگهدارشان است ،اما خدا از جائي که هرگز حساب نميکردند به سراغشان آمد و رُعب و وحشتي در
دلشان افکند ،به گونهاي که خانههايشان را (براي عدم استفاده بعدي مسلمانان) به دست خويس و به دست مؤمنان ويران
۵
ميکردند؛ پس اي اهل بصيرت ،عبرت بگيريد.

ۖ
۵

و اگر نه آن بود که خدا جالي وطن را بر آنان مقرر داشته بود ،در (همين) دنيا به عذاب (اعمالشان) گرفتار ميکرد و
در آخرت (نيز) براي آنان عذاب آتش است.

ۖ
۰

اين (شکست و جالي وطن) از آنروي حاصل گرديد که با خدا و فرستادهاش به ستيز پرداختند و هر که با خدا بستيزد،
۰
بيترديد خدا سخت کيفر است.

۸

۳

۱۷

هر نخلي که قطع کرديد يا بر پا گذاشتيد  ،تماماً به اجازه خدا بود تا فاسقان را خوار سازد.

ۚ
۱۱

۱۲

آنچه خدا از اهل قريهها به رسولش غنيمت داد ،شما اسب و شتري بر آن نرانده بوديد  ،بلکه خدا فرستادگانش را
۱۹
برهرکه خواهد مسلط گرداند و خدا بر هر کاري (بر اساس قدر نظاماتش) تواناست.
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ۚ

ۖ

ۚ
۱۵

آنچه خدا از (دارائي) سکنه آن قريهها عايد رسولش کرد ،پس (پس در تقسيمبندي ششگانه) براي خدا  ،پيامبر،
۱۰
۱۵
خويشاوندان  ،يتيمان ،بينوايان ،و فرزندان راه است تا (امکانات مالي) ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
(بنابراين) هر چه فرستاده خدا در اختيارتان قرار داد بگيريد و از آنچه نهي کرد خودداري نمائيد و از خدا پروا کنيد که
خدا سخت کيفر است.


ۚ
۱۰

(و نيز غنائم) خاص نيازمندان مهاجري است که از خانه و اموال خود رانده شدهاند ،در حالي که فضل و خشنودي
۱۸
خدا را ميطلبند و (دين) خدا و پيامبرش را ياري ميکنند .اينها هستند که صداقت دارند.

ۚ
(و نيز) خاص کساني (از اهل مدينه) است که از قبل ،خانه (براي اسکان مهاجرين و پايگاه) ايمان را مهيا (آب و جارو) کردند.
(آنها) کساني را که به سوي آنان هجرت کردهاند دوست دارند و در دل خود احساس تعلقي نسبت به آنچه (در اختيار
آنها قرار) دادهاند نميکنند ،هر چند از لوازم شخصي آنان بوده باشد و هر کس (بتواند) بر بخل نفس خويش مهار زند،
چنين کساني از رستگاران (به کمال و شکوفائي رسيدگان)اند.

و نيز خاص کساني است که از پي آنان آمدند (پيوستگان بعدي به پيشتازان اوليه که) ميگويند :پروردگارا ،ما را و برادران
۱۳
ما را که در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز و در دل ما (موجبات اختالف و) دشمني نسبت به مؤمنين قرار مده.
پروردگارا ،تو بسيار رئوف و مهرباني.

۲۷

آيا به (گفتار و کردار) کساني که راه انفاق در پيش گرفتند توجه نکردهاي که (چگونه) يکسره به برادران انکارورز
خود از اهل کتاب ميگفتند :اگر شما (از ديارتان) رانده شديد ،ما هم حتماً (در حمايت) از شما خارج خواهيم شد و در
مورد شما هرگز از احدي اطاعت نخواهيم کرد .و اگر (هم) مورد حمله قرار گرفتيد ،بيشک و ترديد ياريتان
خواهيم کرد ،و خدا گواه است که اينها دروغ ميگويند!
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اگر اخراجشان کنند ،با آنها خارج نخواهند شد ،اگر هم مورد حمله قرار گيرند ،ياريشان نخواهند کرد .و اگر (به
فرض هم) به کمک آنها برخيزند ،مسلماً به پست برميگردند (هنگام خطر فرار ميکنند) و سپس (از هيچ سو) مورد ياري

قرار نميگيرند.

ۚ
مسلماً ترس از شما در دل آنها بيشتر از خداست! زيرا مردماني هستند که درک نميکنند.

ۚ

۲۱

ۚ

ۚ



آنها به صورت جمعي (در ميدان نبرد) با شما نميجنگند؛ مگر از درون شهرهاي محافظت شده با دژ ،يا در پناه ديوارها.
خشم و خروش آنان بين خودشان شديد است ،تو آنها را يکپارچه (متحد) ميپنداري ،در حالي که دلهايشان (عقايد و
۲۲
نظرياتشان) مختلف است .اين (پراکندگي و تفرق) به دليل آن است که تعقل نميکنند.

ۖ
(ماجراي آنان) همانند کساني (مشرکين قريش) است ،که اخيراً ،پيش از ايشان ،فرجام بد کارشان را (در شکست بدر)
چشيدند و (در آخرت نيز) عذابي دردناک در انتظار دارند.

و (يا همچون داستان) شيطان آنگاه که انسان را به انکار (حق) دعوت کرد و چون او منکر شد ،گفت :من از تو برائت
۲۹
ميجويم ،من مسلماً از پروردگارا عالميان ميترسم.

ۚ
سرانجام ِهر دو چنين شد که جاودانه دوزخي گشتند و چنين است کيفر ستمگران.

ۖ

ۚ

اي کساني که ايمان آوردهايد ،خدا را (در پرواي از گناه) در نظر داشته باشيد و هر کسي بايد بطور جدي بينديشد که
براي فردا(ي قيامت) چه پيش فرستاده است و از خدا پروا پيشه کنيد که بيترديد خدا از آنچه ميکنيد دقيقاً باخبر
است.

ۚ
مانند کساني نباشيد که خدا را از ياد بردند و خدا نيز آنها را به فراموشي (استعدادهاي خداجوي و کمالپذير) خودشان
۲۵
۲۵
گرفتار کرد .آنها براستي (از حريم و حدود) بيرون رفتهاند.
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ۚ
۲۰

دوزخيان و بهشتيان (از نظر سرنوشت) يکسان نيستند؛ تنها بهشتيان پيروزمندانند.

ۚ
۲۰

اگر اين قرآن را بر کوهي نازل کرده بوديم ،بيترديد ميديدي که از مهابت خدا فروتن و متالشي ميشد .ما اين
مـَثـَلها را براي مردم ميزنيم تا (در عظمت قرآن و مسئوليت خود) انديشه کنند.

ۖ


ۖ

اوست خدا(ي يکتا) که معبودي جز او نيست ،داناي نهان و آشکار ،همان رحمت گستر بر عام و خاص است.

ۚ
اوست خدا(ي يکتا) که معبودي جز او نيست ،پادشاه مطلقاً پاک و سالمت (از هر عيب و نقص) ،ايمني بخش (يا مبدأ و
۲۸

۹۷

۲۳

منبع امنيت) و نگهبان و فرادست و جبران کنندهِ (نواقص و نيازهاي خلق) و بزرگيجوي .خدا از آنچه (در توجه به غير)

شرک ميورزند منزه است.

ۖ

ۚ

ۖ

اوست خداي آفريننده ،هستي بخش بيعيب و نقص ،پديد آورنده انواع مخلوقات ،همه صفات نيکو منحصر به
اوست .هر آنچه در آسمانها و زمين است (با انجام نقش تکويني مثبت خويش) او را تسبيح ميکنند و اوست فرادست
۹۱
فرزانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱منظور از کافرانِ اهل کتاب ،يهوديان توطئهگر و خيانتکار از قوم «بنيالنضير» بودند که هر چند پيامبر اسالم در بدو ورود به مدينه با آنها
پيمان صلح بسته بود ،ولي آنها از هيچ تالشي عليه مسلمانان فروگذاري نکردند و در تشويق و پشتيباني مشرکين قريش براي حمله به مدينه
و خيانت به همپيمانان مسلمان خويش زمينهساز اين اقدام تالفيجويانه شدند.
 -۲معناي کلمه «حشر» گردآوري نيروست« .اول الحشر» بايد اولين اقدام براي بسيج نيرو باشد.
 -۹منظور از آمدن خدا ،تحقق نظامات خدا و ظهور و بروز بازتاب رفتارهاي خالف حق ستمگران است.
 – ۵عبرت از چنين تجربهاي ،باور کردن اين حقيقت است که به ظاهرِ اسلحه و استحکامات نيروهاي باطل نبايد نگاه کرد .وقتي زمان ظهور
آثار ظلمشان فرا رسد ،با دست خودشان موجبات نابودي خويش را فراهم ميسازند.
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 – ۵هر کسي عليه ديگران توطئه و تباني کند ،به طور طبيعي در همين دنيا ،ديگران را عليه خود بسيج ميکند و به نتيجه اعمالش گرفتار
ميآيد .اين همان «عذاب دنيائي» است که خدا به دليل فاعل مطلق بودن همه فعل و انفعاالت جهان هستي ،به خودش نسبت داده است
ولي در حقيقت عکسالعمل رفتار خود توطئهگران است.
 – ۰معناي «شقاق» ،جدا و شقه شدن از چيزي يکپارچه است از طريق دشمني و مخالفت .به اصطالح عاميانه ،هر که با حق در افتد ،وَراُفتد!
منظور از شقاق با خدا مقابله با کتاب و دين است.
 – ۰سخت کيفر ترجمه «شديدالعقاب» است .عقاب چيزي است که در عقب هر کاري ميآيد و سرانجام و عاقبت آن است.
 – ۸بريدن درختان نخل در بيرون قلعههاي نظامي (برخالف سنت جنگهاي اسالمي) ظاهراً براي رفع موانع درصورت بروز جنگ در حمله به
قلعهها بود.



 – ۳معناي «اذن اهلل» که به ناچاري «اجازه خدا» ترجمه شده است ،همان نظامات و سنتهائي است که به رهرو حق ،چراغ سبز و اجازه عبور
ميدهد.
 – ۱۷معناي ريشهاي «فسق» خروج از مرز و محدوده است که به اصطالح امروزي قانونشکني و نقض مقررات معنا ميدهد.
 – ۱۱منظور از کلمه «قرية» روستا و آبادي کوچک نيست ،بلکه تجمعات انساني مورد نظر است ،در شهر يا هر کجاي ديگر.
 – ۱۲در محاصره قلعههاي قوم بنيالنضير ،ظاهراً جنگي در نگرفت و همين تجمع گسترده مؤمنان (حشر) در بيرون قلعهها ،به مصداق «الخائن
خائف» خيانتکاران را به وحشت انداخت و با تخريب خانههايشان توافق کردند اموالي را که ميتوانند بار شترهاي خود کرده از آن
سرزمين کوچ کنند و مزارعشان را به غنيمت به مسلمانان بسپارند.
 – ۱۹معناي «من يشاء» که «به هر که خواهد» ترجمه شده است ممکن است با «دلبخواه» مصطلح در زبان فارسي اشتباه شود ،اما مشيت خدا
همان نظامات و قوانيني اوست که هر کس خود را با آن هماهنگ سازد سود ميبرد .در مدرسه نيز معلمان هر کس را بخواهند قبول يا ردّ
ميکنند ،اما نه به دلخواه ،بلکه بر اساس لياقتها.
 – ۱۵سهم «اهلل» ،براي ترويج دين و آموزشهاي اعتقادي است.
 – ۱۵سهم رسول و خويشاوندان ايشان ،به دليل مديريت جامعه و ممنوعيت از دريافت زکات (از بيتالمال) است.
« - ۱۰ابنالسبيل» را عموماً در راه ماندگان ترجمه کردهاند ،ولي در آن دوران ،به دليل سختيهاي سفر ،شرايط منطقه استوائي و فقدان
امکانات نقل و انتقال ،بعيد به نظر ميرسد تعداد در راهماندگان به حدي بوده باشد که يکي از تقسيمات ششگانه غنائم تلقي گردد .بنظر اين
قلم ،با توجه به معناي «سبيل اهلل» در قرآن ،که غالباً در متن آيات جهادي آمده و در مقابله با «سبيل الطاغوت» قرار دارد ،بايد خانواده
شهيدان يا فرزندان سبيل اهلل ،يعني جانسپاران جهادگر فقير بوده باشد( .توضيحات بيشتر در کتاب کلماتي از قرآن ،مقاله سبيل اهلل ،از
همين قلم)
 – ۱۰طلب کردن «فضل خدا» معناي چشم داشتن به رزق الهي و برتريهاي معنوي است (در مقابل رقابتهاي بر سر مال و متاع دنيا).
 – ۱۸منظور از صداقت داشتن ،راست گوئي نيست ،بلکه انطباق ادعاي ايمان با عمل صادقانه در راه خداست.
« - ۱۳غـِل» در اصل به آبي ميگويند که به ميان مزرعه و درختان ميرود و آن را غرق ميکند ،هر آنچه از حسد ،خيانت و دشمني که بر
روابط برادرانه مسلط شود و آن را فرا گيرد ،غـِل ناميده ميشود.
 – ۲۷منظور از برادري ،همان روابط صميمي برادرانه است نه برادري خوني.
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 ۲۱منظور از «ال يفقهون» اين است که از استعداد نتيجهگيري و از عالئم ظاهري به نتايج باطني رسيدن را که معناي فقه و تفقه است استفاده
نميکنند .نه اينکه عقل و شعور ندارند.
 – ۲۲نميگويند «عقل» و فهم ندارند ،ميگويند عقل خود را به کار نمياندازند .معناي عقل «حفظ تجارب است» ،از تفکر علم پديد ميآيد و
به کار بردن علم و تجربه را تعقل مينامند.
 – ۲۹معناي «اني بري منک» نوعي برائت و بري بودن از عمل ديگري و تبرئه خود ميباشد.
 – ۲۵ايمان به خدا ،ارزشهاي خدائي و اسماء نيکوي او را مدّ نظر آدمي و غايت آمال و آرزوهاي او قرار ميدهد و استعدادهاي بالقوه
خدائي را که در روحش دميده شده به فعليت ميرساند .فراموش کردن اين خودِ خدائي و بُعد معنوي ،آدمي را به هوي و هوس و اهداف
شيطاني سوق ميدهد و از ياد ميبرد که بايد از فرشتگان برتر آيد .نسبت دادن اين فراموشي به خدا ،به دليل قوانين علت و معلولي است
که او قرار داده است.
 – ۲۵در مورد معناي فسق قبال در پاورقي آيه  ۰سوره منافقون توضيح داده شده است.



 – ۲۰مصاحب دوزخ يا بهشت بودن ،مالزمت رفتار و شخصيت آدمي را ميرساند .برخي در دنيا آتش افروزند و دل ديگران را ميسوزانند و
برخي دلسوز خلقاند و شخصيتي مهربان و بهشتي دارند.
 – ۲۰نسبت دادن صفت «خاشع» (فروتن) ،که براي انسانها بکار ميرود ،به کوه ،شگفتانگيز است .قرآن اين صفت را به زمين افسرده و مرده
زمستاني هم نسبت داده است (فصلت  )۹۳همچنين به فرو افتادگي چشمان يا پژمردگي و غمزدگي چهره گنهکاران در جهنم (نازعات ۳
و غاشيه  .)۲خاشع بودن کوهها ،که نماد سربلندي و استواري هستند ،هم نشانه و تشبيهي بس لطيف است و هم ممکن است خبر از درهم
ريختگي و پژمردگي قبل از فروپاشي آن باشد.
 – ۲۸صفت «مهيمن» دو بار در قرآن آمده است ،يکي در اين آيه ،ديگري در مائده  ۵۸در وصف نگهباني (محافظت) قرآن از تورات و
انجيل .بال زدن پرنده برفراز جوجهها براي مراقبت از آنان را «هيمن الطائر علي فراخه» ميگويند.
 – ۲۳صفت جبار در مورد انسان ها مذموم است زيرا تنها خداست که جبران کننده نواقص و نيازهاي بندگان و جاري کننده اراده خويش بر
خلق است (مراجعه به کتاب «اسماء الحسني» از همين قلم)
 – ۹۷متکبّر نيز از صفات بسيار زشت انسان است .زيرا بزرگي تنها برازنده خداوند بينهايت است .تکبر در مورد خدا واقعي و در مورد انسان
وهمي است (تفصيل در همان کتاب)
 – ۹۱صفت حکيم به کسي اطالق ميشود که کارش محکم و بيعيب و نقص و بدون خلل و فُرج براي فساد باشد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۙ
ۚ
ۚ

اي کساني که ايمان آوردهايد ،اگر (به راستي) براي جهاد در راه من و طلب خشنودي من (از شهر و ديار خود) خارج
شدهايد ،دشمنان من و دشمنان خودتان را به دوستي نگيريد؛ شما با آنها طرح دوستي ميافکنيد ،در حالي که آنها
نسبت به حقيقتي که براي شما آمده منکر هستند و فرستاده خدا و (حتي) خود شما را به جرم ايمان به خداي صاحب
اختيارتان (از شهر) بيرون کردهاند( .با اين حال) شما با آنها پنهاني اظهار دوستي ميکنيد ،در حالي که من به آنچه مخفي
يا علني انجام ميدهيد داناترم (از کساني که از ترس آنها مخفي کاري ميکنيد) و هر که از شما چنين کند ،راه درست را گم
۱
کرده است.

(بدانيد) آنها اگر بر شما مسلط شوند ،دشمنانتان خواهند بود و دست و زبانشان را عليه شما خواهند گشود .آنها
دوست دارند که شما هم (همانند ايشان حقايق ايماني را) منکر شويد.

ۚ

ۚ

بستگان و فرزندانتان (که به خاطر حفظ آنها با دشمنان خدا دوستي ميورزيد) در روز قيامت سودي براي شما نخواهند
داشت( ،زيرا خدا) ميان شما (برحسب نامه اعمال) فاصله مياندازد و خدا به آنچه ميکنيد بيناست.

ۖ
بيشک در (شيوه) ابراهيم و همراهانش سرمشق نيکوئي براي شماست ،آنگاه که به قوم (بت پرست) خود گفتند :ما از
شما و بتهائي که به جاي خدا ميپرستيد تبري ميجوئيم؛ (عقايد) شما را انکار ميکنيم و ميان ما و شما مادام که به
خداي يکتا ايمان نياوردهايد (ناگزير و به دليل اين تعارض) دشمني و کينه برقرار خواهد بود( .اين شيوه هميشگي ابراهيم بود)
به استثناء موردي که ابراهيم (بنا به وعدهاي که داده بود) به پدرش گفت :براي تو آمرزش خواهم خواست و(لي) در برابر
(عذاب) خدا هيچ کاري براي تو نتوانم کرد( .مؤمنين بايد چنين دعا کنند) پروردگارا ،ما بر تو توکل کرديم و به پيشگاه تو
باز آمديم (توبه کرديم) و سير نهائي (تحوالت) به سوي توست.
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ۖ
پروردگارا ،ما را وسيله آزمايش (و آماج آزار) کساني که منکر شدند مگردان .بر ما ببخشاي که تو فرادست و فرزانهاي.

ۚ
مسلماً در (روش) آنها براي شما سرمشق نيکوئي است( .البته) براي هر کس که به خدا و روز واپسين اميد دارد؛ و هر
که روي برتابد ،خدا (از اطاعت و ستايش خلق) بينياز و ستوده شده مطلق است.

ۚ

ۚ

چه بسا خدا ميان شما و کساني از آنها که با شما دشمني کردهاند ،دوستي پديد آورد و خداوند توانا و آمرزندهاي
مهربان است.



ۚ
خدا شما را از داشتن روابط نيکو و عادالنه با کساني که در امر دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان آواره
نساختهاند نهي نميکند؛ مسلماً خدا عدالتگران را دوست دارد.

ۚ
او منحصراً شما را از دوستي (تسلط آور) کساني که به خاطر دين با شما جنگيدند و از اخراجتان پشتيباني کردند نهي
۲
ميکند و هر کس با آنها دوستي کند  ،اين اشخاص ستمگرند.

ۖ
ۖ

ۖ

ۖ
ۚ

ۚ
ۚ

ۖ

ۚ

اي کساني که ايمان آوردهايد ،هر گاه زنان مؤمني نزد شما (به شهر مدينه) هجرت کردند ،آنها را بيازمائيد (بررسي و
تحقيق کنيد تا مطمئن شويد ،اگر چه) خدا به ايمانشان آگاهتر است ،پس اگر آنان را با ايمان تشخيص داديد ،به سوي
کفار بازشان نگردانيد؛ زيرا نه اينان بر آنها حاللند و نه آنها بر اينان( .عالوه بر آن) هزينهاي را که (آن کافران براي ازدواج)
کرده اند به آنها بپردازيد و بر شما گناهي نيست در صورتي که مهرشان را پرداخته باشيد ،با آنان ازدواج کنيد( .و
برعکس نيز) به عقد همسران کافر (خود که به جبهه کفار پيوستهاند) پايبند نباشيد و هزينهاي را که براي ازدواج آنان
کردهايد مطالبه کنيد و کفار نيز هزينهاي را که (براي ازدواج با زنان مؤمن فراري خود) کردهاند بايد مطالبه کنند .اين حکم

خداست که ميان شما داوري ميکند ،و خدا داناي فرزانه است.
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ۚ
اگر چيزي (مهريهاي) از همسران شما (با رفتن آنان) به سوي کفار ،از دستتان رفت ،پس تالفي کرديد (و غنيمتي از آنان
به دست آورديد) به کساني که همسرانشان رفتهاند ،معادل هزينهاي که (براي ازدواج) کردهاند بپردازيد و از خدائي که به

او ايمان داريد پروا کنيد.

ۙ
ۖ



اي پيامبر ،هر گاه زنان با ايمان براي بيعت (پيمان ايماني) نزدت آمدند که هيچ چيز را شريک خدا نگيرند ،دزدي و زنا
نکنند ،فرزندانشان را (از ترس فقر) نکشند و آنچه را ميان دست و پاي خود (در دست و بال خودشان) ساخته پرداختهاند ،به
۹
دروغ به ديگري نسبت ندهند (نطفه نامشروع يا شايعه پراکني عليه ديگران يا  )...پس با ايشان بيعت کن و براي آنان از
درگاه خدا آمرزش بخواه که خدا مسلماً بسيار آمرزنده و مهربان است.

اي کساني که ايمان آورده ايد ،مردماني را که خدا بر آنها غضب کرده به دوستي مگيريد ،آنها همان گونه از (وجود)
آخرت نوميدند که کافران از (زنده شدن) در گور خفتگان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱مسلماناني که در سال  ۱۹هجرت از شهر و ديار خود اخراج و آواره شده و در مدينه به دور از خانواده و خويشاوندانشان در غربت سکني
گزيده بودند ،آرزوي بازگشت به مکه و پيوستن به عزيزانشان را داشتند .برحسب آنچه نقل شده ،در سال  ۰هجري ،هنگامي که پيامبر
ميخواست با نيروي نظامي به مکه وارد شود ،يکي از مسلمانان اين خبر را پنهاني از طريق نامهاي براي دشمن ارسال کرد تا موقعيت خود
را نزد آنها مستحکم سازد و خويشاوندانش را از خطر مطلع سازد .اين نامه در ميان راه افشا گرديد و (بجاي اعدام اين جاسوس) اندرزهاي
اجتماعي اين سوره تبيين شد.
 -۲منظور از دوستي در آيه فوق ،دوستيهاي متعارف در جوامع شهري و در روابط کاري و معاشرتهاي متعارف نيست ،کلمهاي که در
اينجا بکار رفته «واليت» است که بار سياسي دارد و به دوستيهائي اطالق ميشود که ممکن است اسارتآور و موجب سلطه آنان گردد.
 -۹شايد منظور از «يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ» توطئهها و تبانيهاي زنانهاي عليه ديگران باشد که دستاورد خودشان و رفت و آمدهايشان
باشد (واهلل اعلم)

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۖ
۱

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است (با ايفاي نقش مثبت خود) ،براي خدا تسبيح ميکند و اوست فرادست فرزانه.

اي کساني که ايمان آوردهايد ،چرا حرفي ميزنيد که (به آن) عمل نميکنيد؟

نزد خدا بسيار ناپسنديده است که حرفي بزنيد که به آن عمل نميکنيد.

۲

مسلماً خدا دوستدار کساني است که صف زده (بصورت متشکل و منظم نظامي) همچون دژي پوالدين در راه او (با

متجاوزان) پيکار ميکنند.

ۖ
ۚ
(به ياد آر) آنگاه که موسي به قومش گفت :اي قوم من ،چرا (با نسبتهاي ناروا) مرا آزار ميدهيد در حالي که ميدانيد
من فرستادهٔ خدا به سوي شما هستم؟ پس چون (با ادامه چنين رفتاري) منحرف شدند ،خدا (نيز در فرآيند نتايج اعمال)
دلهايشان را (از گرايش به حق) بازگرداند (زيرا) خدا منحرفان را به مقصود (سعادت) نميرساند.

ۖ
و (ياد آر) آنگاه که عيسي فرزند مريم گفت :اي بني اسرائيل (دودمان يعقوب) ،من فرستادهٔ خدا به سوي شما هستم،
۹
تصديق کنندهٔ تورات پيش از خود و بشارت دهندهٔ رسولي با نام (صفات و شخصيتي) ستودهتر که بعد از من خواهد
آمد .پس هنگامي که نشانههاي روشني (بر صدق سخنش) ارائه کرد ،گفتند :اين جادوئي است آشکار.

ۚ
و کيست ستمکارتر از آن که دروغي را به خدا نسبت دهد ،در حالي که به تسليم (در برابر خدا) دعوت ميشود؟ و خدا
مردمان ستمگر را به مقصد (سعادت) نميرساند.
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(آنها) ميخواهند نور خدا را (همچون فوت کردن بر شمع) با دهانهايشان خاموش کنند ،اما خدا نور خويش (کتاب و نبوت
نوين) را به نهايت (کمال و پيروزي) خواهد رساند ،هر چند منکران را ناخوش آيد!

او کسي است که فرستادهاش را به (همراه کتاب) هدايت و دين حق فرستاد تا آنرا بر هر دين و آئيني (مغاير آئين تسليم به
حق ابراهيمي) پيروز گرداند ،هر چند مشرکان (دينداران آلوده به شرک) را خوشايند نباشد.



اي کساني که ايمان آوردهايد ،آيا (ميخواهيد) شما را به تجارتي رهنمون شوم که از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟

ۚ
به خدا و فرستادهاش ايمان آوريد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنيد .اين (شيوه) به نفع شماست ،اگر دانسته
باشيد.

ۚ
۵

(چنين کنيد) تا آثار گناهان شما را بزدايد و شما را (با پاک شدن از گناه ،شايسته) ورود به بهشتهائي کند که نهرها از زير
۵
آن جاري است .و (همچنين) مساکن مطلوبي در بهشتهائي جاويد ،اين است آن پيروزي عظيم.

ۖ

ۗ

و (عالوه بر اين سعادت اخروي) آن (هدف دنيائي) ديگري که شما دوست داريد( ،يعني) ياري خدا و پيروزي نزديک (بر
دشمن را نصيبتان ميکند) ،و مؤمنين را (به چنين نعماتي) بشارت ده.

ۖ
ۖ

ۖ

اي کساني که ايمان آوردهايد ،ياوران خدا باشيد ،همان گونه که عيسي فرزند مريم به حواريون گفت :چه کساني
ياور من در راه خدايند؟ حواريون گفتند :ما ياران خدائيم( .به اين ترتيب) گروهي از بني اسرائيل (دودمان يعقوب) ايمان
آوردند و گروهي انکار کردند؛ ما هم کساني را که ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان (به مدد روح ايمان و توکل)
نيرومند ساختيم ،در نتيجه سرانجام پيروز شدند.
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 -۱اشاره به تسبيح تمامي موجودات عالم در سرآغاز آياتي که تماماً از جنگ و جهاد (دفاعي) پيامبر اسالم و آمادگي حضرت عيسي براي
اين کار سخن ميگويد ،به نظر مي رسد داراي اين پيام باشد که دفع دشمنان دين خدا نيز عملي تسبيحي است که جامعه بشري را منزه و
پاک از ظلم و ستم ميسازد.
 -۲در ادوار گذشته براي استحکام بناهاي مهم ،فاصله ميان سنگها يا آجرهاي بنا را سرب مذاب ميريختند تا مقاومت بيشتري پيدا کند.
 -۹منظور از کلمه «اسم» در قرآن ،لفظ و عنوان قراردادي نيست ،بلکه اسم ،داللت بر صفت و ويژگيهاي روحي و رواني ميکند ،همچنانکه
اسم يحيي و زکريا ...لفظ نبود و آموزش اسماء به آدم تعليم الفاظ و عالئم قراردادي نبود .اسماء الهي در قرآن بيانگر صفات او هستند ،نه
اسماء بيمسمّي!
 – ۵کلمه «ذنب» اشاره به دنباله و نتيجه گناه دارد ،نه اصل گناه؛ و غفران ،پاک کردن و خنثي کردن عوارض گناه است.



 – ۵معناي «فوز» ،عبور از بيابان سراسر خطر و رسيدن سالمت به مقصد است (تشبيهي از زندگي دنيا به صحاري سوزان و مرگبار عربستان).

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمين است (با ايفاي نقش مثبت خويش) ،خدا را (از هر عيب و نقصي در جهان هستي)
۲

۱

منزّه ميشمارد( ،همان) پادشاه پاک فرادست فرزانه .

هم اوست که در ميان مردمي آموزش نديده و رشد نيافته ،رسولي از خودشان برانگيخت تا آياتش را بر آنها برخوانده و (از
۹

۵

۵

پليدي جهل و شرک) پاکشان سازد و به آنها کتاب و حکمت بياموزد ،هر چند پيش از اين در گمراهي آشکاري بودهاند؛

ۚ
و (همچنين) بر گروه ديگري (در زمان و مکانهاي ديگر) که هنوز (به اين آئين) نپيوستهاند ،و اوست فرادست فرزانه.

ۚ
۰

اين افزونبخشي خداست که به هر که خواهد (و شايسته بداند) عطا ميکند و خدا داراي فزونبخشي عظيم است.

ۚ
ۚ
۰

مـَثـَل کساني که (شناخت و عمل به) تورات بر دوش (تعهد و مسئوليت) آنان نهاده شد ،ولي از زير بار آن شانه خالي
کردند ،همانند چهارپائي است که کتابهائي حمل ميکند؛ چه زشت است شباهت گروهي که نشانههاي خدا را
۸
دروغ شمردند (با چهارپاي حامل کتاب) و خداوند مردمان ستمگر را (به مقصد) رهبري نميکند.

بگو :اي يهوديان ،اگر تصور ميکنيد فقط شما دوستان خدائيد ،نه ساير مردم ،اگر راست ميگوئيد ،آرزوي مرگ
کنيد (تا به محبوبتان واصل شويد).

ۚ
ولي هرگز به دليل دستاورد (اعمال تباهشان) چنين آرزوئي نميکنند و خدا به (حال) ستمگران بس آگاه است.
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ۖ
بگو :بيترديد اين مرگي که از آن ميگريزيد ،مسلماً شما را در مييابد ،آنگاه به پيشگاه خداي داناي نهان و آشکار
بازگردانده ميشويد و او به آنچه (در مدت عمر دنيائي) ميکرديد؛ آگاهتان خواهد کرد.

ۚ
اي مؤمنان ،چون به نماز جمعه ندا داده شود ،بشتابيد به سوي ياد خدا ،و داد و ستد را رها کنيد؛ اين (ترجيح دادن نماز)



به نفع شماست ،اگر ميدانستيد!

پس آنگاه که نماز پايان يافت ،پراکنده شويد در شهر و ديار خود به طلب فضل خدا (کسب و کار و ساير امور زندگي) و
خدا را فراوان ياد کنيد ،باشد تا شکوفان شويد.

ۚ

ۚ

و (اما برخي از مردم) چون داد و ستد يا موضوع جالب و سرگرم کنندهاي ببينند( ،مشتاقانه) به سوي آن ميشتابند و تو را
(در حال ايراد خطبه) سرپا رها ميکنند .بگو آنچه نزد خداست بهتر از (اين) سرگرمي و داد و ستد است؛ و خدا بهترين
روزي دهندگان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱صفت «عزيز» در زبان عربي ،داللت بر عزّت مطلق ،يعني ابرقدرت و فرادست بودن ميکند که دستي باالي دست او نيست .از اين نظر به
شاهنشاهان نيز "عزيز" مينامند .مثل عزيز مصر (فرعون) .زمين بلندي را که آب بر او سوار نميشود نيز "عزاز" ميگويند.
 -۲صفت حکيم داللت بر محکم و استوار و مبراي از عيب و نقص بودن ميکند ،همچون جسم محکمي که نشکستني و يکپارچه است .خدا
حکيم است ،چون در کارش رخنه و راهي براي نفوذ خرابي و نقص نيست.
« – ۹تعليم کتاب» با «تالوت کتاب»  ،که قبل از آن آمده است ،تفاوتي ظريف و اشاره به دو نقش متفاوت الهامي دارد که بر پيامبرۖ وحي
ميشد؛ تالوت قرآن ،همان ارائه نشانه هاي خدا در جهان هستي است ،اما تعليم کتاب ،آموزش قوانين و نظاماتي است که در طبيعت و
شريعت جاري است .کلمه «کتاب»  ،در دوراني که هنوز صنعت توليد کاغذ و چاپ وجود نداشته ،داللت بر امور و نظامات مکتوب و
ثبت و ضبط شده ميکند.
 – ۵منظور از تعليم حکمت ،آموزش فلسفه و ذهنگرائي نيست ،معناي حکمت در قرآن ،عمدتاً جنبه عملي (نه نظري) دارد و داللت بر «رفتار
و منش» خردمندانه و خداپسندانه ميکند .فردي ممکن است علم و دانش نداشته باشد ،ولي رفتارش و مناسبات اخالقياش با دوست و
دشمن «حکيمانه» باشد ،معناي حکمت متأسفانه در همان دوران آشنائي متفکران اوليه مسلمان ،همچون ابنسيناها با فلسفه يونان ،از معناي
اصيل و عملي و قرآني خود منحرف شد و جنبه نظري يافت.

020

قرآن حکيم
 – ۵در آيه اول ۵ ،صفت خدا را معرفي کرده است و در آيه دوم ۵ ،مأموريت رسول را .اين  ۵مأموريت بازتابي از همان  ۵صفت است:
 – ۱خدا چون پادشاه (ملک) است ،رسول او بايد نشانههاي (آيات) اين ملک را به بندگان نشان دهد.
 – ۲چون بينهايت پاک (قدوس) است ،پيامبر نيز بايد پيروان را پاک و تزکيه کند.
 – ۹چون عزيز يعني ابرقدرت ملک هستي است ،رسول بايد کتاب قوانين و نظامات او را تعليم دهد.
 -۵چون حکيم است ،او نيز بايد بندگان را با حکمت آشنا کند.
 – ۰کلمه «فضل» داللت بر زيادت و فزوني ميکند ،فاضل به کسي گفته ميشود که در دانش فزون علم تر از بقيه است.



 – ۰مـَثـَل زدنهاي قرآن شيوه اي است براي شيرفهم کردن بندگان نسبت به امور ذهني و نظري ،از طريق ارائه مدلهاي محسوس و مجسم در
عالم بيرون که براي همه قابل درک و فهم باشد.
 – ۸معناي «هدايت» در قرآن ،برخالف آنچه گفته شده ،رهبري است نه راهنمائي .در رهبري ،تبعيت و پيروي رهرو از رهبر مورد نياز است،
اما در راهنمائي ،رؤيت راه و آگاه شدن .هدايت قرآن برخالف تصور ،نه براي گمراهان ،بلکه براي متقين ،مؤمنين و محسنين است که با
تقوا ،ايمان و احسان خود از خدا و رسول و کتابش تبعيت ميکنند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۱

هر گاه منافقان نزد تو آيند( ،ريا کارانه) گويند :شهادت ميدهيم که تو مسلماً فرستاده خدا هستي ،و (البته) خدا ميداند
که بيترديد تو فرستادهٔ او هستی .و(لي) خدا گواهي ميدهد که منافقان (در اين ادعاي زباني) مسلماً دروغ ميگويند.

ۚ
۲

(آنها) سوگندهاي رياکارانه ايماني خود را سپري (براي پوشاندن نيات باطلشان در همرنگي با جماعت) قرار دادهاند و (با اين

تظاهر به ايمان) مردم را از راه خدا باز ميدارند ،به راستي چه رفتار زشتي دارند.

اين (رياکاري) از اينجا ناشي شده که آنها (به زبان و در ظاهر) ايمان آوردند و سپس (در عمل) انکار کردند ،در نتيجه
۹
دلهايشان ( با از دست دادن قابليت تغيير و انعطاف پذيري در راه حق) مُهر خاتمه گرفته و از اين روي ،ديگر حقيقت را
۵
نميفهمند .

ۖ
ۚ

ۚ

ۖ

ۖ

ۖ

هر گاه آنها را ببيني( ،آراستگي) ظاهرشان تو را به شگفت ميآورد؛ و چون به سخن آيند (از خوش زباني ،مشتاقانه) به
سخن ايشان گوش فرا ميدهي .و(لي) آنها (به دليل خشک و بيمحتوا بودن گفتارشان) همچون چوب خشکي تکيه زده بر
ديوارند (نه سبز و خرم و خارج شده از خاک وجود خود) .آنها (به مصداق "الخائن خائف" = خيانتکار ترسوست) هر فرياد
(اعتراضي) را عليه خود ميپندارند؛ همينها دشمناند ،پس از آنان حذر کن ،خدا (خيانتشان را خنثي کند و) بازشان
۰
۵
دارد  .به کجا (اين چنين خالف طبيعت انساني) واژگونه ميروند؟

و هر گاه به آنها توصيه ميشود بيائيد فرستادهٔ خدا برای شما آمرزش بطلبد ،سرهای خود را (با بیاعتنائی و انكار)
برمیگردانند و (نيز) میبينی كه روی برميتابند و موضع خودبرتربيني اتخاذ ميکنند.

ۚ
(با چنين ويژگيهائي) براي آنها يکسان است؛ چه برايشان آمرزش خواهي يا نخواهي ،هرگز خدا آنان را نخواهد
۰
آمرزيد ،چرا که خدا مردمان نقضکننده نظامات را رهبري نخواهد کرد (به مقصود نميرساند).
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ۗ
اينها همانهائي هستند که ميگويند :افراد (نيازمند) پيرامون پيامبر را حمايت مالي نکنيد تا پراکنده شوند .در حالي که
گنجينههاي آسمان و زمين در انحصار خداست (توصيه انفاق براي تزکيه نفس بندگان است ،وگرنه خدا خودش آنان را بينياز
ميکرد) اما منافقان (اين حقيقت را با تفقه از ظاهر به باطن) در نمييابند.

ۚ



(آنها) ميگويند :چون (از سفر جنگي) به مدينه بازگشتيم ،حتماً عزيزتران (صاحبان ثروت و قدرت ،يعني خودشان) خوارتر
(مهاجران همراه پيامبر) را اخراج خواهند کرد ،در حالي که عزت (واقعي) ،ويژه خدا و فرستادهاش و مؤمنان است ولي
منافقان نميدانند.

ۚ
اي کساني که ايمان آوردهايد ،مبادا (بيهودگي پرداختن غفلتآور به) اموال و اوالد ،شما را از ياد خدا باز دارد ،و آنان که
چنين کنند ،همان زيانکارانند.

(در عوض) از آنچه روزي شما کردهايم انفاق کنيد ،قبل از آنکه (فرصت عمر از دست رفته و) مرگ به سراغ يکي از شما
۸
آيد و (آنگاه با افسوس) گويد :پروردگارا ،چرا يک مدت بيشتري مهلتم ندادي تا صادقانه (انفاق) کنم و از
۳
شايستگان باشم؟

ۚ
(ولي) خداوند سرآمد عمر هيچکس را ،هنگام فرا رسيدن آن ،به عقب نمياندازد و خدا از جزئيات آنچه ميکنيد
کامالً خبردار است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱بسياري از مردم همواره به رنگ جماعت درميآيند تا نان را به نرخ روز بخورند .در صدر اسالم نيز پس از قدرت گرفتن مسلمانان ،فتح
مکه و شکسته شدن بتهاي قبائل ،بتپرستي از رونق و رواج افتاد ،اما همان بتپرستان مشرک براي حفظ منافع و امتيازات خود در
جامعه ايماني جديد ،ماسک دين به چهره زدند و با تظاهر جديتر به ظواهر ديني ،سعي در جا باز کردن در ميان مؤمنان نمودند .اين گروه
را «منافقان» ميگويند که ظاهرسازي و رياکاري پيشه کردند.
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 -۲اَيمان (با فتحه الف) به سوگندها و تعهدات ايماني گفته ميشود .اَيمان ،جمع يمين ،دست راست است .از آنجائي که اعراب محروم از
سواد براي نوشتن پيمان و امضاي آن بودند ،وقتي دست راست يکديگر را ميفشردند ،معناي تعهد و التزام را مراد ميکردند.
 – ۹اصطالح «طبع قلب» از اصطالحات متدوال قرآن است که  ۱۱بار در اين کتاب تکرار شده است .معناي طبع ،ثابت و دائمي شدن است.
مطبوعات نوشته شدههاي کليشه خورده و ثابت هستند (برخالف گفتارها) .اخالقيات و سجاياي آدمي را «طبع» او ميگويند .طبيعت نيز
آفريدههاي قطعي خدا هستند .قلب آدمي مرکز فعل و انفعاالت و تجزيه تحليل اطالعات وارده و قبول يا رد آنها ميباشد .اگر اين عضو
فعال قابليت دريافت انديشههاي ديگر و فرآيند آزادنگرانه بر آن را از دست بدهد ،حالت طبع پيدا ميکند .يعني مثل روزنامهها کليشهاي
و مهر خورده (طبع) ميشود .اين همان دگماتيسم و تعصب کور است.
« – ۵تفقه» از ريشه فـَقـَهَ ،از عالئم ظاهري به نتايج باطني رسيدن و تجزيه و تحليل و نتيجهگيري از اطالعات اوليه است .فقيه (در اصطالح
شرعي) به کسي گفته ميشود که از ادله اوليه شرعي بتواند پاسخ و راه حلي براي مسائل روز پيدا کند .هر چند معناي فقاهت در قرآن
بسيار گستردهتر بوده و به تحقيق و شناخت پيدايش حيات در روي زمين و معضالت اجتماعي هم کشيده ميشود( .به نوشتهاي از همين
قلم در کتاب متدولوژي تدبر در قرآن تحت عنوان فقه و فقاهت در قرآن مراجعه کنيد)



 -۵قتل هر چند معناي کشتن دارد ،اما در معناي ريشهاي آن متوقف و خنثي کردن نهفته است .قتال با دشمن نيز متوقف کردن تجاوز اوست،
نه الزاماً کشتناش! هر چند ممکن است به بهاي کشتن هم تمام شود .هر چند ممکن است معناي شعاري" :خدا بکشدشان" هم که اعراب
استفاده ميکردند داشته باشد .اما در فرهنگ عرب جاهليت ،گرفتن تندي و تيزي شراب را با رقيق کردن آن" ،قتل الخمر" ميگفتند.
 -۰يؤفکون از ماده اِفـْکْ ،داللت بر واژگونگي رفتار ميکند .يعني کاري کامالً خالف آدميت و اخالق و قانون شرع و عرف انجام دادن.
امروز ميگويند صد و هشتاد درجه وارونه عمل کردن.
« – ۰فسق» در زبان عربي ،پاره کردن پوسته محافظ است که موجب «فساد» ميگردد .همچون پاره شدن پوست ميوه که موجب نفوذ ميکرب
و فساد و گنديدگي آن ميشود .پوسته انسان همان حريم و حدود شرعي و نظامات ايماني است .تقوا نيروئي است که ما را به محافظت از
حريم و حدود وادار ميکند و فسق به پاره کردن آن و تجاوز از مرزهاي مجاز.
 – ۸صدق ايمان با خرج کردن در راه خدا اثبات ميشود وگرنه ادعائي بيش نيست .به همين خاطر از خود مايه گذاشتن براي ديگران و انفاق
در راه خدا را قرآن «صدقه» ناميده است ،يعني عالمت راستي ايمان .از زاويهاي ديگر «زکات» ناميده که موجب تزکيه نفس و رشد و نمو
شخصيتي ميشود.
 – ۳صالح کسي است که چيزي را اصالح ميکند .نواقص و نارسائيها و نابسامانيها ،نياز به اصالح دارند .برحسب نياز زمان و مکان ،نوع
اصالح (مالي ،فرهنگي ،اخالقي ،سياسي )...تفاوت ميکند .در اينجا منظور از «مصلح» بودن ،رفع مشکالت مالي مستمندان است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۖ

ۖ

هر آنچه در آسمانها و زمين است (با انجام نقش کارساز و کمالآفرين خود) ،خدا را (از هر عيب و نقصي در نظامش) منزّه
۱
ميشمارد  .سلطنت و ستايش منحصر به اوست و او بر هر چيزي نظامبخش و اندارهگذار است.

ۚ
هم اوست که شما را آفريد ،ولي بعضي از شما (ربوبيت او را) منکريد و بعضي ايمان داريد؛ و خدا به آنچه ميکنيد بيناست.

ۖ
۹

۲

آسمانها و زمين را به حق (هدفدار) آفريد و شما را (تدريجاً در سلسله تکاملي حيات) شکل داد و شکل گرفتنتان را (در

طي دوران تاريخ) نيکو کرد ،و نهايت (اين تحول) به سوي اوست.

ۚ
ميداند آنچه در آسمانها و زمين است و ميداند آنچه را پنهاني و آنچه را آشکارا انجام ميدهيد و خدا از اسرار
سينهها بس آگاه است.

آيا اخبار منکران پيشين به شما نرسيده است( ،همانهائي) که کيفر رفتار خود را چشيدند؟ و (عالوه بر آن) عذابي
دردناک (در انتظار) دارند.

ۚ

ۚ

اين (عذاب) از آن روي دامنگيرشان شد که پيامبرانشان مستمراً نشانههاي روشني بر آنها عرضه ميکردند؛ ولي آنها
۵
ميگفتند :آيا بشري (ميخواهد) ما را هدايت کند؟ پس (به اين دليل) انکار ميکردند و روي بر ميتافتند ،و خدا (نيز از
ايمان آوردنشان بينيازي ورزيد) چرا که خدا بينياز و ستوده است.

ۚ

ۚ

انکارورزان پنداشتند که هرگز برانگيخته نخواهند شد ،بگو :آري ،به صاحب اختيارم سوگند که مسلماً برانگيخته
خواهيد شد و (نيز) به آنچه کردهايد خبر داده خواهيد شد و چنين (آشکار کردن پنهانيها) بر خدا آسان است.
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ۚ
پس (حال که چنين است) ايمان بياوريد به خدا و فرستادهاش و آن نور (هدايتي) که فرستاديم و (بدانيد) خدا از (جزئيات)

آنچه ميکنيد بس باخبر است.

ۗ

ۖ

ۚ
(و اخبار اعمالتان آشکار ميگردد) در روزي که (خدا) شما را در عرصه محشر گرد ميآورد .آن (روز) ،روز تغابن (احساس
باختن سرمايه عمر در معامله دنيا و فريبکاري گمراهان) است؛ و هر که به خدا ايمان آورد و عمل شايسته کند ،بديهايش را
ميزدايد و او را به باغهائي از بهشت در ميآورد که نهرها از دامنش جاري است (عامل سبز و خرّمي آن دائمي و در اختيار
است) و جاودانه در آن خواهند زيست .اين است کاميابي بزرگ.



ۖ
۵

و (اما) کساني که انکار ورزيدند و آيات ما را دروغ شمردند ،آنها همنشيني با آتش دارند که در آن جاودانه خواهند
بود و چه بد سرانجامي است.

ۗ

ۚ

هيچ مصيبتي (به کسي) نميرسد ،مگر طبق نظامات خدائي و آنکه به خدا ايمان آورد( ،هم او) قلبش را رهبري ميکند و
خدا داناي مطلق همه چيز است.

ۚ
و از خدا اطاعت کنيد و رسولش را (نيز) فرمان بريد .پس اگر هم روي برتافتيد (بدانيد که) وظيفه رسول ما جز ابالغ
آشکار نيست (او حق اجراي اجباري احکام و کيفر دادن منکران را ندارد ،اطاعت از روي ترس بيفايده است).

ۚ
۰

(تنها) خداي يکتاست که معبودي جز او نيست و مؤمنان (ضروري است فقط) به او توکل کنند .

ۚ
اي مؤمنان ،همانا برخي از همسران و فرزندان شما (در باقي ماندشان در جبهه کفر و مواضعشان عليه جبهه ايمان) دشمن شما
۰
هستند ،پس از (تعصبورزي و تندخوئي با) آنها احتياط و پرهيز کنيد و اگر (به جاي مجادله و مشاجره با آنها) درگذريد و
۳
۸
چشم بپوشيد و (به خوبي) ببخشيد  ،پس (بدانيد که) خدا (هم در حق شما) آمرزگار مهربان است .

ۚ
جز اين نيست که دارائيها و فرزندان شما وسيله آزمايش شما هستند و (تنها) خداست که نزد او پاداش بزرگ است.
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ۗ
پس (حال که چنين است) تا آنجائي که ميتوانيد  -با نهايت خويشتنداري – تقواي خدا را رعايت کنيد و (گفتار حق را)
بشنويد و (براي آنان) خرج کنيد که به سود خودتان است و آنان که بر بخل خويش مهار زنند ،بيگمان به شکوفائي
۱۷

رسيدهاند .

ۚ
اگر (با خرج کردنتان براي همسر و فرزندان مخالف) به خدا وامي نيکو دهيد ،آنرا به سود خودتان چند برابر ميکند و (به



خاطر اين نيکي ،از آثار تيره گذشته) پاکتان ميکند .زيرا خدا زياد کننده پاداش احسان بندگان و به تأخير اندازندهٔ
۱۲
کيفر آنهاست .
۱۱

(همان خداي) داناي نهان و آشکار ،فرادست و فرزانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱بروز استعدادهاي خدا داد هر موجودي در جهان هستي ،تسبيح اوست که کار حساب شدهاي را در مجموعه هستي انجام ميدهد و بدون
آن عيب و نقصي پديد ميآيد .همچون ساعتي که حذف هر پيچ و دندهاي آنرا از دقت مياندازد.
 -۲حق در برابر باطل است ،يعني آفرينش جهان به بازي و بيهودگي نبوده بلکه جدي و هدفدار است.
 – ۹معناي «صوّرناکم» صورت دادن چهره بيروني آدمي نيست ،بلکه شکلگيريهاي متنوع موجود زنده از پيدايش حيات در کره زمين تا
تحول تدريجي نطفه در بطن موجودات و سرانجام پيدايش آدمي است.
 – ۵اين پاسخ هميشگي منکران پيامبران به آنها ،ناشي از اين باور قديمي بوده است که ميپنداشتند اگر خدا بخواهد انسانها را هدايت کند،
بايد فرشتهاي از عالم قدس و ملکوت بفرستد ،نه بشري همچون خودمان .آنها باور نميکردند آدمي ميتواند از فرشته برتر آيد!
 – ۵معناي مصاحبت ،نوعي همراهي و مالزمت است که به تدريج شخصيت انسان را به آنکه يا آنچه با آن مصاحبت ميکند شبيه ميسازد؛
همچون صحابه رسول خدا و ساير مصاحبتهاي دنيائي« .اصحاب النار» بودن ،شخصيت جهنمي پيدا کردن مردمان آتشافروز و ظالم
است .مصاحبت با هر چيز از اعتماد و اتکاء به آن ناشي ميشود و گام به گام در تأثيرپذيري مشابهت حاصل ميگردد .به گفته پروين
اعتصامي:
گِلي خوش بوي در حمام روزي

رسيد از دست محبوبي به دستم

بدو گفتـم که مـُشکي يا عبييــري

کـه از بـوي دالويــز تــو مستم

بگفتـا مـن گِــلي بَـد بــوي بـودم

وليـکـن مــدتي با گـُــل نشستــم

کمـال همنشيـن در مـن اثـر کرد

وگرنه من همان خاکم که هستم

 – ۰معناي توکل انجام وظيفه خدائي و سپردن نتيجه آن به خداست ،بدون هيچ نگراني و اضطراب قلبي از آينده.
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 – ۰معناي حذر کردن در «فاحذروهم» دور شدن و قهر کردن نيست ،بلکه مراقبت و احتياط در مناسبات فيمابين است.
 – ۸سه مرحله :عفو ،صَفح ،و غـَفر (فاعفوا واصفحوا و تغفروا) که در اين آيه به مؤمنان توصيه شده است ،سه مرتبه و مقام بلند اخالقي است؛
عفو ،صرفنظر کردن از انتقام است .صفح ،از صفحه روي يا صفحهٔ دل پاك كردن و به روی خود نياوردن است كه گامی است باالتر از عفو.
و باالخره غفر ،و غفران و مغفرت ،از ريشه غَـفَـرَ ،پاك كردن بدی با خوبی است ،همچون زدودن زنگار از ظرف و جال و جلوه دادن آن.
 – ۳صفت «رحيم» به معناي دلسوزي و توجه ويژه ،گام چهارم اخالق و بال چهارم پرواز به افق هاي بلند انسانيت است که نه تنها مخالف را
عفو ميکنيم ،به روي خود نميآوريم و بدياش را با خوبي جبران ميکنيم ،بلکه دلمان نيز براي او ميسوزد و او را مورد محبت خود
قرار ميدهيم!
 – ۱۷کلمه «مفلحون» را رستگاران ترجمه ميکنند .اما معناي ريشهاي فـَلـَحَ ،شکافتن است .پس همچون دانهاي که زمين را ميشکافد و نهال
خود را از تاريکي تنگ خاک در پرتو نور خورشيد و هواي باز رشد ميدهد و شکوفان ميکند ،مفلحون را بهتر است شکوفان شدگان
استعدادهاي خدائي بناميم.



 – ۱۱ميگويند شکر نعمت ،نعمتات افزون کند .معناي ريشهاي کلمه شکر ،نوعي فزوني و زيادت است .در زبان عربي ،چشمه پر آب ،گاو
پر شير و آسمان پر باران را با همين واژه وصف ميکنند .شاکر و شکور بودن خدا ،افزايش دادن محصول عمل نيک بندگان و بارور
کردن آن است.
 – ۱۲در فرهنگ قرآن« ،حليم» به کسي گفته ميشود که عکسالعمل فوري ناشي از خشم و غضب نشان نميدهد ،بلکه با علم و تسلطي که
بر خود دارد ،به طرف مقابل فرصت جبران ميدهد .خدا حليم است زيرا ما را به خاطر گناه به سرعت عذاب نميکند بلکه يک عمر
فرصت ميدهد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۖ
ۚ

ۖ
ۚ

ۚ

اي پيامبر( ،به مؤمنين بگو) ،اگر قصد جدائي از همسران خود داريد( ،نه با يک تصميم آني و جدائي فوري ،بلکه) براي
گذراندن عِدّه (طي دوران حداقل سه ماهه قبل از رسميت يافتن طالق) آز آنها جدا شويد و حساب عِدّه (روزهاي پس از تصميم
به طالق) را نگه داريد و از خداي صاحب اختيارتان پروا داشته باشيد؛ نه شما (در اين مدت حق داريد) آنها را از
خانههايشان بيرون کنيد ،مگر آنکه به بيشرمي آشکاري دست زده باشند ،و نه آنها (در دوران عدّه) خانه را ترک کنند.
اين مرز و محدوده (مقررات) الهي است و هر کس از اين محدوده تجاوز کند به خودش ستم کرده است .تو چه داني!
شايد پس از اين (جدائي موقت سه ماهه) خدا گشايشي (براي صلح و آشتي) پديد آورد (هدف از وضع مقررات دوران عدّه،
فروکش کردن عصبانيتها ،تأمل و انديشه در عاقبت جدائي و امکان رجوع مجدد است).

ۚ

ۚ

پس چون به آستانه مدت (انتظار)شان رسيدند ،يا به شايستگي (مطابق عرف نيکوي زمانه) نگاهشان داريد و يا به شايستگي
(با انسانيت و نيکوئي و بدون خاطره بد) از آنان جدا شويد و (هنگام طالق) دو فرد عادل از خودتان را گواه بگيريد و گواهي
را براي (رضاي) خدا بپا داريد .اين چنين اندرز داده ميشوند آنان که به خدا و روز واپسين باور داشته باشند و هر که از
خدا پروا کند (بر نفس خود تسلط داشته باشد) ،خدا راه خروجي (از تنگناهاي زندگي زناشوئي) برايش ميگشايد.

و از جائي که حساب نميکند به خواستهاش ميرساند و هر کس (در مشکالت ،با رعايت موازين حق و سپردن نتيجه آن) به
خدا توکل کند ،پس خدا (براي تکيه کردن) کافي است؛ همانا خدا امرش را به انجام ميرساند (کارش را مطابق مشيت و
نظامات خود به نهايت ميرساند) و خداوند براي هر چيزي نظم و اندازهاي مقرر داشته است (عجله نبايد کرد).

ۚ
ۚ
۱

اما همسراني از شما که از سن بارداري گذشته باشند (به سن يائسگي رسيده باشند) ،اگر شک داريد (که شايد نرسيده باشند)،
و نيز زناني که حالت ماهيانه نداشتهاند ،عده طالقشان سه ماه است ،اما زنان باردار دوران عدّهشان تا زايمان است و هر
که از خدا پروا کند (بر نفس خويش در اين اختالفات مسلط باشد) خدا (سختي) کارش را آسان ميسازد.
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ۚ
اين فرمان خداست که بر شما نازل کرده است و هر که از خدا پروا کند (کنترل نفس داشته باشد) بديهايش را ميزدايد
و پاداش او را بزرگ ميگرداند.

ۚ
ۚ

ۖ

ۖ

آنان (همسران در حال طالق) را با امکاناتي که داريد ،در همان خانهاي که خود سکونت داريد اسکان دهيد و مبادا
۲
آزارشان کنيد تا (براي تسليم به خواستههاي شما يا ترک خانه) در تنگنايشان بگذاريد و اگر باردار باشند ،تا هنگام زايمان
مخارج آنها را بپردازيد و اگر (کودک را) به خواست شما شير ميدهند ،پاداششان را بپردازيد و بين خود (در امور مربوط
به نوزاد) به شايستگي رايزني و تبادل نظر کنيد و اگر هماهنگي به سختي کشيد ،پس (مانعي ندارد اگر) زن ديگري
کودک را شير دهد (دايه بگيرد).



ۖ

ۚ

ۚ

آنکه توانگر است بايد از توانائي مالي خود (در امر کودک و مادرش) هزينه کند و آنکه روزياش محدود شده ،بايد از
آنچه خدا به او داده (در حد مقدوراتش) هزينه کند،خدا هيچ کس را جز در حد توانائي که به او داده تکليف
نميکند(،اميد است) بزودي خدا پس از سختي ،آساني پديد آورد.

و چه بسيار (مردم) شهرهائي که از فرمان پروردگارشان و رسوالنش (در رعايت احکام گفته شده در آيات فوق) سر باز
زدند ،و ما از آنان به سختي حساب کشيديم و به عذابي نشناخته (غير منتظره) گرفتارشان کرديم.

به اين ترتيب وَبال عمل خود (نتيجه تلخ رفتارشان در دنيا) را چشيدند و سرانجام کارشان زيان بود.

ۖ

ۚ

(در آخرت نيز) خداوند عذاب سختي براي آنان آماده کرده است ،پس اي خردمندان با ايمان (اهل وجدان و تعهد اخالقي)
خدا را در نظر داشته باشيد که او مايه بيداري شما را (از خواب چنين غفلتهائي) براي شما نازل کرده است.
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ۚ
ۖ
(از طريق) رسولي که آيات روشنگر خدا را بر شما ميخواند تا مؤمنان شايستهکار را از تاريکيها(ي خودخواهي) به
سوي روشنائي (هدايت الهي) رهسپار گرداند و هر که به خدا ايمان آورد و کار شايسته کند ،خدا او را به باغهائي از
بهشت که در زير آن نهرها جاري است (عامل سبز و خرمياش دائمي است) وارد ميکند .در آن بهشت جاودانه خواهند
زيست ،هر آينه خدا رزقاش را نيکو گردانيده است .


خداست که هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز همانند آنها (هفت طبقه آفريد ،به گونهاي که) فرمانش را بين آسمانها و
زمين فرو ميفرستد (همچون احکامي که در ارتباط با زن و شوهر نازل کرده) تا بدانيد که خدا بر هر چيزي قدر و اندازه (نظام)
قرار داده و دانش او همه چيز را فرا گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱دراين آيه کلمه يأس (مأيوس شدن از توليد تخمک و باروري) بکار رفته است که نشانگر دوران يائسگي و گذشت دوران قابليت
حاملگي ميباشد.
 -۲تعبيري که براي زايمان در آيه مذکور بکار رفته "وضع حمل" (فرو نهادن بار) است که بيشتر مفسرين هم بدون برگردان فارسي ،همين
"وضع حمل" را ،که براي بيشتر مردم روشن است ،برگزيدهاند .اما چون ممکن است نسل جوان با عنوان وضع حمل آشنائي نداشته
باشند ،اين قلم ترجمه زايمان را انتخاب کردم ،هر چند وضع حمل دقيقتر است و شامل زايمان طبيعي و سقط جنين هم ميگردد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۖ

ۚ

اي پيامبر ،چرا آنچه را خدا بر تو حالل شمرده ،به خاطر خشنودي همسرانت بر خود حرام ميکني؟ و خدا آمرزنده و
مهربان است.

ۚ

ۖ

خدا (راه) گشودن گره سوگندهاي شما را (با کفّاره) معين کرده است و خداوند موالي شماست و هم او بسيار داناي
حکيم است.

ۖ
ۖ
آنگاه که پيامبر به يکي از زنانش در خفا (بطور خصوصي) سخني گفت .پس چون آن زن مطلب را (به همسر ديگر) خبر
داد و خدا افشاي اين خبر را بر پيامبر آشکار کرد ،پيامبر پارهاي از اين آگاهي را به روي همسرش آورد و بر پارهاي
ديگر (با بزرگواري) پرده پوشاند .همسرش (با نگراني و شگفتي) پرسيد :چه کسي تو را از اين موضوع آگاه کرد؟ (پيامبر)
فرمود( :خداي) داناي خبير مرا آگاه کرد!

ۖ

ۖ

(آنگاه خدا به آن دو زن فرمود ):اگر شما دو تن به درگاه خدا توبه کنيد( ،سزاوار است چنين کنيد؛) زيرا دلهاي شما به باطل
ميل کرده است و اگر هم عليه پيامبر همدست شويد (بدانيد که) ،خدا و جبرئيل و مؤمنانِ شايسته ،دوستدار حمايت
کننده او هستند؛ عالوه بر آن ،فرشتگان به پشتيبانياش ايستادهاند.

اگر با شما متارکه کند ،چه بسا پروردگارش همسراني بهتر از شما نصيبش کند ،همسراني تسليم (در برابر خدا) ،با ايمان،
۱
فرمانبردار (خدا) ،توبه کننده ،عابد ،سياحتگر  ،چه بيوه چه دوشيزه.
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اي مؤمنان ،خود و خانوادهتان را از آتشي برکنار داريد که سوخت آن مردم و سنگ است ،بر آن (آتش) فرشتگان

جدي و سختگيري (گمارده شده)اند که خدا را در آنچه دستور داده نافرماني نميکنند و آنچه مأمورند انجام ميدهند.

ۖ
اي انکارورزان ،امروز (قيامت) عذر نياوريد ،شما فقط نتيجه اعمال مستمر خودتان را کيفر ميبينيد (عذابي بيرون از
خودتان نيست تا با عذرخواهي بخشيده شود).



ۖ
ۖ
اي مؤمنان ،به سوي خدا ،با خلوص تمام ،بازگرديد؛ باشد تا پروردگارتان بديهايتان را بپوشاند و شما را به باغهائي از
بهشت درآورد که نهرها از زير آن جاري است (عامل سبز و خرمي آن جاري و دائمي است)( .بدانيد آن روز) روزي است
که خدا پيامبر و مؤمنان همراهش را خوار نميسازد؛ (و به خاطر اين تالشها) نور (ايمان) آنها پيشاپيش و به سمت
راستشان (سعادت) پرتو ميافکند و ميگويند :پروردگارا ،نور ما را به حد کمال برسان و بر ما ببخشاي که تو بر هر
کاري توانائي (همه نظامات به دست توست).

ۖ

ۚ
۲

اي پيامبر( ،در مقابله با توطئههاي) منکران و دو رويان به جدّ بکوش و بر آنان سخت گير( .با اين کارها) جايگاهشان
دوزخ است که بد سرانجامي است.

ۖ
خدا براي کافران (به خاطر عبرت و ارائه نمونه) ،همسران نوح و لوط را مَثـَل ميزند که هر دو تحت (سرپرستي و ارشاد
مستقيم) دو بنده شايسته از بندگان ما بودند ولي به آن دو (در همدستي با منکران) خيانت کردند .و آن دو (پيامبر ،با مقام
نبوّتشان) نتوانستند در پيشگاه الهي (شفاعت و) براي همسران خود کاري کنند و (در نتيجه) به آنها گفته شد (بي استثنا)

همراه ديگران به آتش درآئيد.

و (در جهت معکوس) براي مؤمنان همسر فرعون را به مَثـَل ميآورد ،آنگاه که (با بيزاري از زندگي در کاخ فرعون) گفت:
پروردگارا ،نزد خويش براي من خانهاي در بهشت بنا کن و مرا از (شرّ) فرعون و کردارش رهائي بخش ،همچنين از
گروه ستمگران.
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و (نيز) مريم ،دختر عمران را (نمونه و مثال ميآورد) که پاکدامني پيشه کرد ،در نتيجه (چنين شايستگي) ما از روح خويش
در او دميديم و با (چنين توفيق و تأييدي) او کلمات و کتب پروردگارش را (عمالَ و خالصانه) تصديق کرد و از
فرمانبرداران (خدا) گرديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱تا آنجائي که اين قلم ديده است ،مفسرين و مترجمين قرآن کلمه "سائحات" را روزهدار ترجمه کردهاند ،اما ميدانيم روزهدار "صائمات"
ميباشد و سائحات از ريشه "سَيَحَ" ،همچنانکه از مشتقات :سياحت و سيّاح برميآيد ،داللت بر تحرک روي زمين و کنجکاوي براي
شناخت ميکند که معرف شخصيتي پويا و پرتحرک با ذهن و ضميري باز ميباشد .در فرهنگ و ادبيات عرب اين واژه را براي آب
جاري و دورهگردي (عدم توقف در يک مسجد و مکان) نيز بکار ميبرند که نشان ميدهد اين وصف که در قرآن براي مردان و زنان
بکار رفته است ،صفت انسانهائي روشنفکر با وسعت نظر و پويائي باشد (اهلل اعلم) .در ضمن به دنبال صفت "عابد" آمدن اين واژه در اين
آيه (و آيه  ۱۱۲سوره توبه) بنظر ميرسد توصيفي براي عبادتهاي ناشي از پويائي و شناخت در برابر عبادتهاي موروثي ،تقليدي و
تشريفاتي باشد .برخي مفسرين سائحين را کساني معرفي کردهاند که به يک مسجد و يک منبر اکتفا و توقف نميکنند ،بلکه سعي
ميکنند همه سخنها را بشنوند و خود انتخاب کنند.



 -۲معناي جهاد در زبان عربي ،بکار بردن حداکثر تالش با قبول رنج و سختي و محروميت است که جهاد نظامي يکي از اشکال آن است،
جهاد تبليغي و فرهنگي نيز از طريق آموزش قرآن جهاد ديگري است (فرقان .)۵۲

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

منشأ فوايد دائمي است آنکه فرمانروائي به دست اوست و او نظام بخش و اندازه گذار بر همه چيز است.

ۚ
۱

آنکه مرگ و زندگي را آفريد تا شما را (در مدت عمر) در ميدان سختيها براي انجام بهترين کار (به نيروي اختيار در
۲

چالش ميان خير و شرّ براي رشد و کمال) بيندازد و او فرادست (در عقوبت ستمگران) و آمرزگار (در بخشش مؤمنان) است.

ۖ

ۖ

همان (خدائي) که هفت آسمان را بر فراز يکديگر (اليه اليه) آفريد (به گونهاي که) هيچ نقصان و بينظمي در آفرينش
خداي رحمان (که از درياي رحمتش اين چتر حفاظتي را براي زمين قرار داده) نميبيني .پس (اگر شک داري) نگاه کن .آيا
هيچگونه پارگي در آن ميبيني؟

بار ديگر ديده بگشاي (آنقدر) تا پلک چشمت خسته و ناتوان (از پيدا کردن نقص و عيب در اوج آسمان) به سويت فرو
۹
افتد .

ۖ
۵

ما آسمان نزديکتر (پائينترين طبقات جوّ) را با چراغهائي (ذراتي نوراني) زينت بخشيديم و آن (چراغها) را وسيلهاي براي
۵
رجوم (برخورد و رانش) شياطين (اشعه مأوراي بنفش و سنگهاي سرگردان) قرار داديم و براي آن (اجرام) عذاب آتش فروزان
را (با سوختن آنها در اثر برخورد به طبقه متراکم پائينتر) آمده ساختيم.

ۖ
و براي کافران (نيز ،همچون اشعههاي مخرّب و سنگهاي از مدار خارج شده) عذاب دوزخ و بد سرانجامي است.

چون در دوزخ افکنده شوند ،در حاليکه آتش زبانه ميکشد ،صداي گوش خراشي (همچون به درون کشيدن نفس) از آن
ميشنوند (اشاره به جذب تبهکاران).
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ۖ
نزديک است (دوزخ) از شدت برافروختگي پاره پاره گردد (همچون ارتباط آتش و بنزين)؛ هرگاه گروهي در آن افکنده
شوند ،نگهبانان دوزخ از آنها ميپرسند :آيا هشداردهندهاي براي شما نيامد؟

گويند :بلي ،هشدار دهندهاي به سراغ ما آمد ،ولي دروغ پردازش شمرديم و گفتيم :خدا هيچ چيزي نفرستاده ،شما هم
(هيچ حرف قابل شنيدني نداريد و) جز در گمراهي بزرگي نيستيد.



۰

و اضافه ميکنند که :اگر گوش شنوائي داشتيم يا آنچه شنيده بوديم حفظ ميکرديم و به کار ميبستيم ( ،امروز) از
دوزخيان نبوديم.

اين چنين به عواقب گناهان خود اعتراف ميکنند .پس دور است (رحمت خدا) براي دوزخيان.

(اما) آنان که در نهان از پروردگار خويش پروا (بيم از گناه) دارند ،بيگمان آمرزش و پاداشي بزرگ خواهند داشت.

ۖ
شما گفتار خويش را چه نهان کنيد يا آشکار( ،در هر حال) خدا به درون سينهها (راز دلها) بس آگاه است.

چگونه ممکن است خدائي که (همه چيز را) آفريده نداند ،در حاليکه لطيف (آگاه به جزئيات) و باخبر مطلق است.

ۖ
اوست که زمين را براي شما رام (قابل استفاده و بهرهبرداري) کرد تا در پهنه آن سير و سلوک کنيد (در پي کسب معاش و
درک دانش برآئيد) و از روزي او بخوريد و (بدانيد که سرانجام) گسترده شدن به سوي اوست (جنبش بعدي ذرات و تجديد
حيات در رستاخيز).

آيا احساس ايمني ميکنيد از آن (خدائي) که در آسمان (فوق شما حاکم) است ،از اين که شما را به کام زمين در
۰
حرکتي شديد فرو برد ؟

ۖ
آيا احساس ايمني ميکنيد از آن (خدائي) که در آسمان (فوق شما حاکم) است که بر شما سنگريزه (گدازههاي آتشفشاني)
۸

ببارد ؟ پس بزودي خواهيد دانست هشدار من از خطر چگونه است؟
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پيشينيان آنها نيز (بازتاب عمل بدشان را) تکذيب کردند ،پس کيفر سخت من (در نفي و انکار اعمالشان) چگونه بود؟

ۚ

ۚ

آيا به پرندگان باالي سر خويش ننگريستهاند که چگونه (در حال پرواز) بالهاي خود گسترده و جمع ميکنند؟ جز
خداي رحمان آنها را (معلق در آسمان) نگه نميدارد ،بيگمان او بر (احواالت) هر چيز بس بيناست.

ۚ



آيا ايناني که لشگر و تکيهگاه خود (در برابر حوادث روزگار) ميپنداريد ،ميتوانند شما را در برابر خداي رحمان ياري
کنند؟ منکران تنها اسير خود فريبياند.

ۚ
آيا اين خدائي که شما را روزي ميدهد ،اگر روزي خود را دري نمايد (چه کسي شما را روزي توان داد؟) بلکه آنها در
سرکشي و دور شدن (از حق) لجبازي ميکنند.

آيا آن کس که سر فرو افتاده (بر آخور دنياي خويش) روزگار ميگذراند رهسپارتر (بسوي سعادت) است ،يا آنکه راست
قامت (با نگاه رو به جلو و آينده) بر راهي راست گام ميگذارد؟

ۖ
بگو :اوست که شما را (از عدم) پديد آورد و براي شما گوش و چشم و دل (ابزار سه گانه شناخت) قرار داد؛ (اما بندگان)
کمتر (از اين نعمات) بهره برداري درست ميکنند.

بگو :اوست که شما را (همچون نهالي) از زمين پديد آورد و سرانجام (نيز) به سوي او گرد آورده ميشويد.

(با اين حال منکران) ميگويند :اگر راست ميگوئيد اين وعده رستاخيز کي فرا ميرسد؟

بگو :جز اين نيست که علم (آن) فقط نزد خداست و من جز هشدار دهندهاي بيش نيستم.

اما آنگاه که انکار ورزان نزديک شدن آن را ببينند ،رخسارشان زشت و تيره خواهد شد و به آنان گفته ميشود اين
است آنچه (با تمسخر) خواستارش بوديد.
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بگو آيا به اين مطلب انديشيدهايد که اگر به فرض ،خدا من و همراهانم را هالک کند ،يا ما را مورد رحمت خويش
قرار دهد( ،شما) انکارورزان را چه کسي از عذاب دردناک پناه ميدهد؟

ۖ
بگو :او خداي رحمان (است که) به او ايمان آوردهايم و تنها بر او توکل کردهايم .پس شما (نيز) به زودي خواهيد فهميد
چه کسي در گمراهي آشکاري است.



بگو :آيا هرگز به اين (حقيقت) انديشيدهايد که اگر آب(هاي جاري) شما در اعماق زمين فرو رود ،کيست که براي شما
آب جاري پديد آورد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱اکثر مردم مرگ را نابودي و عدم مطلق تلقي ميکنند ولي در اين آيه "موت" هم مخلوق خدا شمرده شده است! يعني ذرات پوسيده و
جذب خاک شده بدن آدمي در اشکال ديگري تا روز رستاخيز محفوظ ميمانند .همچون کرم ابريشم که پس از پيله بستن ،بيحرکت و
مرده بنظر ميرسد ،اما پس از مدتي ،قبرِ پيله را شکافته و بصورت پروانهاي خارج ميشود.
 -۲اغلب مفسرين و مترجمين کلمه "ابتالء" را آزمون و سنجش معنا کردهاند .اما خدا نيازي به آزمون ما و کسب اطالع از نتيجه آن ندارد،
بلکه کوره ابتالء و فتنه همواره براي ابديده شدن و تحقق يافتن استعدادها و گوهرهاي نهان در وجود آدمي است.
 -۹مشاهده اختالل و پارگي در اليههاي مختلف جوّ زمين مسلماً با چشم غير مسلح در  ۱۵قرن قبل و تا همين قرن اخير ممکن نبوده است و
مخاطب اين آيات بايد انسانهاي روزگاران بعد باشند!
 -۵مصابيح يا چراغ هاي آسمان پائيني که عالوه بر درخشندگي ،حفاظت زمين بر عهده آنهاست ،به گفته برخي محققان ،همان ملکولها و
اتم هاي اکسيژن و ازن موجود در اتمسفر است که در طي روز از نفوذ شياطين ،يعني اشعه مخرب مأوراي بنفش جلوگيري ميکند و آنها را
مي راند؛ و همين ذرات در شب انرژي ذخيره شده خود را آزاد ساخته و پديده "تابش شبانه" را بوجود ميآورند و به سياهي مطلق شب با
تابش ضعيف خود ،درخشش لطيفي ميدهند .بيشتر اين انرژيهاي ذخيره شده در اولين سپر حفاظتي (اليه ازن) بوده و تا  ۱۰۷کيلومتري
زمين يعني در نزديکترين طبقات اتمسفر قرار دارند (استفاده از کتاب هفت آسمان ص .)۱۷۲
 -۵معناي رجم ،همانطور که در سنگسار ديده ميشود ،داللت بر تصادم و برخورد دارد.
 -۰معناي ريشهاي کلمه "عقل" حفظ و نگهداري است .تفکر يعني انديشه کردن در امور ،محصول انديشه "علم" است .اما حفظ و نگهداري
و کاربرد علم ،که تعقل ناميده ميشود و عاقل کسي است که از دانش خود در مسير درست استفاده کند.
 -۰منظور بيتفاوت بودن از بازتاب گناهاني است که موجب زلزله يا عذابهاي ديگر زميني ميشود.
 -۸منظور بيتفاوت بودن از بازتاب گناهاني است که موجب بروز آتشفشان ميگردد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ۚ
۱

نون (مرکب)  ،سوگند به قلم و آنچه مينويسد (که ابزار گسترش دانش و معرفت در آينده هستند)،

۲

(که) تو به لطف نعمت پروردگارت (در ابالغ پيام وحي ،برخالف تصور منکران) جن زده و پريشان گو نيستي .

و مسلماً براي تو پاداش بي پاياني (در تحمل اين انکارها و اتهامات) خواهد بود؛

و مسلماً تو بر خلق و خوي عظيمي تکيه داري (که ميتواني اين اتهامات را تحمل کني).

بزودي (نتيجه شکيبائيات را) خواهي ديد و (منکرانت نيز) خواهند ديد،

که کداميک از شما فريب خوردهايد.

مسلماً پروردگار تو به حال کساني که از راه او منحرف شدهاند ،آگاهتر است و نيز به حال راه يافتگان (بنابراين نبايد به
اصطالح کاسه داغتر از آش بود و با تعصب و دشمني مانع آزادي عقيده آنان شد).

پس (به جاي درگيري و ممانعت) از تکذيب کنندگان اطاعت مکن.

آنها دوست دارند تو نرمشي (در انکار بت پرستي) نشان دهي تا آنها هم (از تهديد و آزار) کوتاه بيايند.
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(اما تو با حفظ مواضع اصوليات) از هر سوگندپيشه بي مقداري (که براي اثبات عقايدش از سوگند به مقدسات مايه ميگذارد)

اطاعت مکن.

از هر تفرقه افکن معتاد به سخن چيني،

۹

(همان) هميشه منع کننده از نيکي و متجاوز خودپرست (به حقوق ديگران است).



با اين همه (اوصاف) ،خشونتپيشه و بيشخصيت هم هست؛

(با اين خودفريبي) که مال و پسراني (قدرتي) دارد.

(در نتيجه) هر گاه آيات ما بر او خوانده شود؛ ميگويد :افسانههاي کهني (بيش نيست).

بر بيني (غرور و تکبرش) داغ (رسوائي) خواهيم نهاد.

آنان را (با اين امکانات) آزموديم ،همان گونه که آن باغداران را ،آنگاه که سوگند خوردند صبحگاهان ميوهاش را
خواهند چيد.

و استثنائي هم نکردند (تصميم خود را کافي براي تحقق امر دانستند و انشااهلل نگفتند).

(اما) در حالي که خفته بودند ،گردندهاي (طوفان يا آتشي) از جانب پروردگارت بر آن باغ احاطه يافت.

۵

و (آن باغ) همچون خاک سياه (بي علف) شد .
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(ماجرا از اينجا آغاز شد که) صبحگاهان يکديگر را فرا خواندند،

که اگر (واقعاً) مصمم به چيدن ميوهها هستيد ،بامداد را با حضور در کشتزار خود آغاز کنيد.

(خانهها را به سوي باغها) ترک کردند ،در حاليکه آهسته به يکديگر ميگفتند:


مبادا امروز بينوائي بر (باغ) شما وارد شود (و تقاضاي سهمي از ميوهها بکند).

(به اين ترتيب) بامداد را به نيّت بازداشتن مقتدرانه (بينوايان از سهم خود) آغاز کردند،

اما زماني که باغ را (به چنان وضعي) ديدند( ،در آغاز فکر کردند مسير خطا رفتهاند و) گفتند :گويا اشتباه آمدهايم!

(اما به زودي متوجه شده و گفتند) نه ،ما همه چيز را از دست دادهايم.

۵

متعادلترين ايشان گفت :آيا من به شما نگفتم چرا تسبيح (کار مثبت در رفع فقر و گرسنگي بينوايان) نميکنيد ؟

گفتند :منزه است پروردگار ما (از اين که در نظامش چنين بُخلي پذيرفته باشد) ،ما واقعاً ستمکار بودهايم.

آنگاه مالمتگرانه (به شيوه فرافکني) به يکديگر روي کردند.

گفتند :واي بر ما ،که واقعاً طغيانگر (بيرون از شرط آدميت) بودهايم،

(حال با اين توبه پشيماني) اميد است پروردگارمان بهتر از اين (باغ) را به ما باز دهد( ،چرا که) مشتاقانه ،به سوي
پروردگارمان روي آوردهايم.
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ۖ

ۚ

عذاب (درد محروميت از مطلوب) همين است و مسلماً عذاب آخرت ،اگر علم ميداشتيد ،بزرگتر از اين است.

مسلماً پروا پيشگان را نزد پروردگارشان باغهائي سرشار از نعمت است.

آيا (شما فکر ميکنيد) ما تسليم شدگان (به نظامات حق) را همچون مجرمان (بريدگان و جداشدگان) قرار ميدهيم؟

شما را چه ميشود!؟ اين چه داوري (باطلي) است!؟



آيا کتابي (آسماني) داريد که در آن اموزش ميبينيد (به آن استناد ميکنيد)!؟

که حاوي هر چيزي است که به ميل شما باشد!؟

ۙ
يا اينکه پيمان مؤکدي با ما تا روز قيامت بستهايد که هر حکمي کرديد ،حق با شماست (رأي اعتمادي از جانب ما داريد)!؟

از آنها بپرس کدامشان اين (ادعا) را تضمين ميکند؟

يا شريکاني (در دستگاه خدا) دارند (که ميتوانند به شفاعت آنها اميدوار باشند)؟ اگر راست ميگويند ،آنها را (به ميدان
وساطت) بياورند.

روزي که (حقايق) به گونهاي پردهبرداري شود و شرکورزان به سجود (در خدمت خاضعانه حق در آمدن) فرا خوانده
شوند ،ولي (با سرآمدن دنيا و دار عمل) قادر (به کاري) نخواهند بود.

ۖ
(در آنروز) ديدهگانشان فرو افتاده (سر به زير) است و ذلت و خواري بر آنها مستولي ميگردد ،آنها (در مدت عمرشان در
دنيا) در حالي که سالمت بودند به سجود (عمل صالح در راه خدا) فرا خوانده ميشدند (ولي امتناع ميکردند).
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ۖ
(با توجه به چنين آيندهاي) مرا با تکذيب کنندگان اين سخن واگذار ،ما با (نظاماتي که در جهان قرار دادهايم) آنها را درجه
درجه از جائي که گمان نميبردند ،گرفتار (نتيجه عملشان) ميکنيم.

ۚ
و مهلتشان ميدهيم؛ زيرا تدبير من (عليه نقض کنندگان نظامات) محکم (و حساب شده) است.

مگر تو از آنان مزدي خواستهاي که احساس سنگيني از ضرر و زيان ميکنند؟



يا عالم غيب در اختيارشان است و (نامه عملشان را خود) مينگارند؟

۰

(در برابر چنين موانعي) براي حکم پروردگارت پايداري کن (به انتظار داوري حقّ شکيبا باش) و همچون "همراه ماهي"
۰
(يونس) مباش که خشم فرو خورده ندا داد .

و اگر رحمتي از جانب پروردگارت شامل حال او نشده بود ،نکوهيده به صحراي برهوت ميافتاد.

۸

(در نتيجه توبه و تذکر) پروردگارش او را سامان بخشيد و در زمره اصالحگرانش قرار داد.

منکران وقتي آيات قرآن را شنيدند ،ميخواستند با تير ديدهگان (شرربارشان) ترا نابود کنند ،ميگويند مسلماً او (پيامبر)

ديوانه است؛

در حالي که قرآن جز يادآوري بيدار کنندهاي براي جهانيان نيست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱ميگويند شکل حرف "ن" مشابه دوات مرکب است و برخي نيز گفتهاند که در روزگار گذشته اين مايع سياه رنگ را از نوعي نهنگ يا
ماهي مخصوص دريائي ،که براي تيره کردن فضاي اطراف خود در تهاجم دشمن استفاده ميکرده ،استخراج ميکردند .در ضمن نام
حضرت يونس که در دهان ماهي شد ،ذاالنون ميباشد که احتماال بايد همان نوع ماهي باشد و در انتهاي همين سوره نيز به داستان اين
پيامبر اشاره شده است.
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 -۲پيام توحيدي اکثر پيامبران در انکار بتپرستي و دعوت به خداي يگانه ،همچنين وعده زنده شدن پس از مرگ در روز قيامت و دريافت
جزاي نيک و بد اعمال ،آنچنان براي معاصران آنان عجيب و غير مأنوس بوده که گوينده چنين سخنان غير متعارفي را ،ديوانه و
(باصطالح آن دوران) جنزده و گرفتار افکار شيطاني ميدانستند .سوگند ابتداي سوره به مرکب ،قلم و آنچه مينويسد ،گويا اشاره به اين
حقيقت دارد که حقانيت کالم او را آيندگان در دوراني که ابزار سوادآموزي و معرفت علمي گسترش مييابد خواهند شناخت.
 -۹کلمه "اثم" را گناه ترجمه ميکنند ،ولي با توجه به معناي اصلي کلمه که داللت بر تنگنظري و محدوديت بينش و باور و ذهن و ظرفيت
روحي ميکند ،ميتوان گفت "اثم" گناهي است که از "خودپرستي" ناشي ميشود.
 -۵مقايسه دو بار کاربرد کلمه "حريم" که معناي چيدن و بريدن ميدهد ،در آيات ( ۱۰لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ) و ( ۲۷فَأَصْبَحَتْ کَالصَرِيمِ) بس
نکته آموز است .باغداران سوگند خوردند ميوه و محصول خود را صبحگاهان "خواهند چيد" اما سبز و خرمي و سرمايه زندگي از باغ
زندگي آنان چيده شد و به خاک سياه افتادند.



 -۵معناي تسبيح در اينجا ،انجام کار مثبت و خيري است که عيب و نقصي را از جامعه برطرف سازد و در جلب رضايت خداوند سبحان،
نقشي در پاک و منزه کردن مجتمع انساني از فقر و فالکت ايفا گردد.
 -۰معناي "مصاحبت" در ترکيبهاي :اصحاب الجنه ،اصحاب النار ،اصحاب الفيل ... ،و "صاحب الحوت" نوعي مصاحبت و مالزمت و
پيوستگي سرنوشت را نشان ميدهد .همچنانکه صحابه رسول خدا ،همواره با آن حضرت بودند.
 -۰جمله " نَادَيٰ وَهُوَ مَکْظُومٌ " ممکن است ناشي از فرو خوردن خشم و عصبانيت و قهر از منکران و معاندان باشد يا اندوه زنداني شدن در
شکم ماهي.
 -۸معناي "اجتباء" همچون جبايت خراج (جمع آوري ماليات) نوعي سامان دادن به پراکندگي سرمايههاي روحي و جمع و جور کردن روانِ
از تمرکز و توجه خارج شده است .اجتباء رسوالن ،هدف منسجم و واحد بخشيدن به شخصيت آنان است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
آن حادثه تحقق يافتني (حتما واقع شدني)!

چه تحقق يافتني (عظيم و وحشتناک)!

و چگونه (با دانش بشري) چنين رويدادي براي تو قابل درک است؟

(اقوام) ثمود و عاد (چنين رويدادي) کوبنده را انکار کردند.

۱

پس اما قوم ثمود (به دليل طغيانشان از موازين حقّ) به وسيله طاغيه (طغيان عواملي در طبيعت = صاعقه انفجار آتشفشاني
توأم با زلزله شديد) نابود شدند.

۲

و اما قوم عاد با تندبادي سرد و سخت (که از حد گذشته بود) نابود گشتند .

(خدا) آنرا هفت شب و هشت روز پياپي و ريشه کن بر آنها مسلط ساخت( .به گونهاي که) آن قوم را همچون تنههاي
فرو افتاده درختان نخل به خاک افتاده ميديدي (فرو افتادن نخل استوار و محکم که در برابر هيچ بادي سر خم نميکند ،نشانه
۹
نهايت ذلت است) .

آيا هيچ باقي ماندهاي از آنها ميبيني؟

فرعون و (اقوام) پيش از او و (مردمان) شهرهاي زير و رو شده (قوم لوط) نيز مرتکب خطا (و نافرماني) شدند.
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و فرستاده پروردگارشان را نافرماني کردند ،در نتيجه خدا آنان را (به کيفر کردارشان) گرفت ،گرفتني شدت يابنده.

ما آنگاه که (در روزگار نوح) آب طغيان کرد (نياکان) شما را سوار کشتي کرديم.

تا آن را خاطرهاي بيدارکننده براي شما قرار دهيم و گوشهاي شنوا آنرا فرا گيرند.


پس آنگاه که در صور (عامل مرگ يا حيات مجدد طبيعت) دميده شود ،دميدني يکباره!

و زمين و کوهها (از جا) کنده و با يک ضربه متالشي گردند،

در آن روز ،واقعه (ي عظيم رستاخيز) به وقوع ميپيوندد.

و آسمان (جوّ محافظ و يکپارچه زمين) گسيخته شود و در آن روز (برخالف استواري امروز) سست گردد.

ۚ
و فرشتگان (نيروهاي کارگزار هستي) بر کرانههاي آسمان (براي انجام مأموريت) قرار دارند و در آن روز عرش پروردگارت
۵
را (نظام و ساختار فيزيکي جهان و اداره حيات را) هشت (نيرو) بر دوش دارند .

آن روز همه شما عرضه ميشويد (آثار اعمالتان ظاهر و بارز ميگردد) و هيچ پوشيدهاي از شما پنهان نميماند.

پس هر که نامه اعمالش (آثار ثبت و ضبط شده زندگي دنيائياش) به دست راستش (نماد خوبي و خجستگي و قبولي اعمال) داده
شود( ،با هيجانِ شادي و افتخار) گويد :هان! بيائيد کارنامه مرا بخوانيد.

من يقين داشتم که قطعاً (روزي) به لقاي حسابم (دريافت محصول اعمالم) خواهم رسيد.
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به اين ترتيب او در زندگي رضايتبخشي قرار خواهد گرفت.

در بهشتي بسيار بلند مرتبه (برين).

که ميوههايش (محصول اعمالش) در دسترس خواهد بود.



بخوريد و بياشاميد با گوارائي بسيار ،به خاطر آنچه در روزگاران گذشته انجام دادهايد.

و اما آن که کارنامهاش (صورت تحقق يافته اعمالش) به دست چپش (نماد انحراف و ستم) داده شود ،گويد :واي بر من ،اي
کاش کارنامهام داده نميشد!

و نه ميدانستم حسابم چگونه است!

اي کاش گذران بود (مرگ پايان زندگي بود و همه چيز تمام ميشد).

ۜ
اموالم سودي به حالم نداشت.

سلطهام (قدرتم) از دستم رفت.

۵

بگيريدش و دربندش کنيد .

سپس به دوزخش درآوريد.
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۰

سپس در زنجيري به طول هفتاد ذرع (نماد عدد کثرت) واردش کنيد.

زيرا او به خداي عظيم ايمان نداشت.

(ديگران يا نفس خود را) بر سير کردن بينوايان ترغيب نميکرد (احساس و انگيزهاي براي نجات گرسنگان نداشت).


(بنابراين) امروز در اينجا دوستي گرم و صميمي ندارد.

و نه خوراکي جز خوراک آلوده،
۰

که تنها خطاکاران از آن ميخورند .

پس سوگند ياد ميکنم به آنچه ميبينيد،
۸

و آنچه نميبينيد ،

که اين (کتاب) گفتار فرستادهاي بزرگوار است.

ۚ
نه سرودههاي يک شاعر؛ (اما) اندکي (از شما) باور ميکنيد؛

ۚ
و نه گفتار يک کاهن؛ (هر چند) اندکي پند ميپذيريد.

فرو فرستادهاي است از جانب پروردگار عالميان.
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محمد) سخنانی به دروغ به ما نسبت داده بود،
ۖ
و اگر (

مسلماً او را به چنگ قدرت ميگرفتيم،

آنگاه شاهرگش را قطع ميکرديم.



در اينصورت هيچ يک از شما قادر به دفاع از او نبود.

به راستي قرآن مايه بيداري پرهيزکاران است.

و ما (نيز) به خوبي ميدانيم که برخي از شما تکذيب کنندهايد.

و مسلماً همين (تکذيب) موجب حسرتي براي کافران خواهد بود.

و مسلماً قرآن حقيقت يقين است.

پس (ويژگي) (صفات و نامهاي نيکوي) پروردگار بزرگت را بيعيب و نقص شمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱از اشارات قرآن در سورههاي مختلف به حادثه هالکت قوم "ثمود" و نشانههاي ارائه شده ،ميتوان فهميد آنچه موجب نابودي آنان
گشته ،چيزي است که امروز اصطالحاً "بمب آتشفشاني" ناميده ميشود .فشار گازها و قشرهاي داغ زير زمين وقتي از حد خود خارج
شود(طاغيه) با ايجاد زلزله و حرکاتي شديد به صورت انفجاري قسمتي از پوسته زمين را پرتاب کرده و صاعقهوار تودههاي مذاب را به
بيرون پرتاب ميکند .موج انفجار رعدآساي اين حادثه همچون بمبي با هزاران تـُن مواد انفجاري آثار تخريبي غير قابل تصوري پديد
ميآورد .قرآن ،عذاب اين قوم را با نشانههاي زلزله ،صاعقه ،زير و رو شدن و آتشفشان تصوير کرده است.
 -۲طوفانهاي شديدي که در زمان ما در پيشرفتهترين کشورهاي جهان تخريبهاي عظيمي ببار ميآورد و گاهي يک شهر بزرگ را خالي از
سکنه ميکند .نمونههاي مثال زدني ازچنين حوادثي در طبيعت به شمار ميروند.
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 -۹باد که به سستي و ناديدني بودن معروف است وقتي از حدّ بگذرد ،نخلهاي نيرومند را نيز ريشهکن ميکند.
 -۵دنياي مادّي امروز بر دوش  ۵نيروي جاذبه ،الکترومغناطيس ،نيروي هستهاي قوي ،و نيروي هستهاي ضعيف است.
 -۵فرمان تکويني در گرفتار شدن به بازتاب عمل و در غل و زنجير آثار انحرافات اسير شدن.
 -۰آخرت عينيت يافتن زندگي دنياست ،همان وابستگيهاي به جاه و مقام ،ثروت و قدرت و شکم و شهوت که همچون زنجيري آدميان را
اسير ميکند ،در آخرت تحقق و تجسم يافته و دوزخيان را اسير ميکند.
 -۰اصطالحات :اَکل (خوردن) ،ذوق (چشيدن) ،و بطون (شکمها) ،عالوه بر معناي عادي آن ،معنائي مجازي نيز دارد .همچنانکه "مال مردم
خوردن" لزوماً خوردن با دهان نيست .در قرآن اعمال چشيدن ،خوردن ،و در شکم بردن به دفعات در معاني مجازي هم بکار رفته است و
داللت بر مصرفي غير مادي ميکند .خوردن مال يتيم يا محافظهکاري متوليان ديني و کتمان حقايق دين به طمع منافع دنيائي در قرآن
خوردن آتش و به اندرون خود بردن آن ناميده شده است (بقره  ۱۰۵و نساء  .)۱۷قرآن طعام دوزخيان را در سورههاي مختلف با تعابير
متنوعي توصيف کرده است ،در سوره غاشيه آمده است طعام آنها از ضريع (نوعي خار!) است که نه فربه ميکند و نه سير ميسازد .در
سوره دخان" ،شجره زقوم" را طعام گناهکاران خودپرست ناميده و در اين سوره "غسلين" را ،که گويا آب آلوده و چرک پس از
شستشوي دست و بدن است ،توصيف کرده .همه اين تعابير نشانه و نمادي است از تحقق يافتن آنچه دوزخيان در دنيا عمل ميکردند و در
درون خود ذخيره ميساختند؛ اعمالي که همچون خار تلخ نه از نظر معنوي ،فربهشان ميساخت ،و نه تشنگي و گرسنگي روحشان را فرو
مينشاند ،شجره زقوم تلخ و گزندهاي بود که کام روحشان را شيرين نميکرد و باالخره همچون غسلين چرک گناهان و آلودگيهاي
جسم و روحشان بود.



 -۸چشم ما تنها توان ديدن ابعاد بسيار محدودي را دارد؛ نه اتم و ذرات بسيار کوچکتر از آن همچون کوارک و نوترينو را ميبينيم ،و نه
ستارههاي فوق سنگين مثل حفرههاي سياه و مشابه آن را.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

پرسش کنندهاي به «عذاب واقع» شده يا واقع شونده پرداخته سئوال کرد.

(عذابي که) براي کافرها دفع کننده از آن وجود ندارد.

(آن واقعه يا عذاب) از جانب خداوند صاحب معارج و مراحل است.

فرشتگان و روح در روزي که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوي او عروج ميکنند.

تو (در برابر اعجاب يا انکار و تکذيب آنها) بردباري و پايداري پيشه نما (صبر پسنديده و نيکو).

حقيقت اين است که (کافرها يا پرسش کنندهها) آن واقعه را بسيار دور و بعيد ميبينند.

در حاليکه ما آنرا نزديک ميبينيم.

روزي که آسمان همچون (فلز) گداخته (در درجات حرارت خيلي باال) باشد.

و کوهها مانند پشم حالجي شده (گسيخته و پراکنده) باشند.

و هيچ خويشاوند (يا دوست صميمي) از حال خويشاوندش نميپرسد.
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ۚ
يکديگر را رو در رو مينگرند ،خطاکار دوست دارد با فدا کردن فرزندش (يا دوست صميمي) از عذاب آن روز نجات
يابد.

و (با فدا کردنِ) زن خود و برادر خود.

و عشيره و دودمانش که او را جا و منزل دادهاند.



و (حتي) تمام کسانيکه روي زمين هستند (فديه او شوند) تا بلکه نجات يابد.

ۖ
اما هرگز و ابداً (خواستهاش انجام نميشود) .آن (عذاب رويداد) شعلهاي است برخاسته از آتش( ،عين حرارت و داغي است).

پوست سر را ميکند.

کساني را که پشت (به دعوت) کرده و روگردانده ميطلبد.

و (کساني که مال و منال) گرد آورده و ذخيره کردهاند.

انسان کم ظرفيت آفريده شده است.

همين که مختصر سختي به او رسد ،بيتابي ميکند،

و چون به رفاه رسد بُخل ميورزد (نفسش مانع خير ميگردد).
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مگر نماز گذاران،

همانها که بر نمازشان (رويکردشان به خدا) پيوستگي (و پشتکار) دارند.

آنها که در اموالشان حقي معلوم (و مشخص) است (بخشي از دارائي خود را به نيازمندان اختصاص ميدهند).

براي درخواست کنندگان و محرومين،



کساني که روز جزا را (با اعمال نيکويشان) تصديق ميکنند.

و کساني که از عذاب پروردگارشان بيم دارند.

(چرا که) عذاب پروردگارشان ايمن شدني نيست.

آنان که اندام (جنسي) خود را (از ارتکاب گناه) حفظ ميکنند.

مگر نسبت به همسرانشان يا آنچه (از زنان اسير در جنگ) در اختيارشان قرار گرفته است ،که (در اينصورت) مورد سرزنش
نخواهند بود

پس هر که بيش از اين بطلبد ،چنين کساني تجاوزگرند.

و نيز آنان که مراعات کننده امانتها و پيمان خويشاند،

و کساني که پاي گواهيهاي خود ميايستند.
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و کساني که بر نمازهايشان محافظت دارند (از پيوندشان با خدا مراقبت ميکنند).

چنين کساني در بهشتهائي مورد اکرام قرار خواهند گرفت.

پس (با وجود اين بشارتها) چرا منکران در برابر تو خيره و سرگردانند؟

در گروههائي متفرق از راست و چپ (بالتکليف مانده و به حق نميپيوندند).



آيا همهشان اميد دارند (بدون زحمت و تالش) به بهشت نعمتها آورده شوند؟

ۖ
هرگز! مسلماً ما آنها را از چيزي که ميدانند خلق کرديم (استعداد بالقوه نهفته در نطفه را بايد به فعليت ميرساندند).

پس سوگند به تدبير کننده (گرداننده) مشرقها و مغربها ،که ما توانائيم،

که جاي آنها را به افراد شايستهتري بدهيم و ما عقب افتادني (از قوانين خود) نيستيم.

پس به حال خود رهاشان کن تا (در بيهودگيها) فرو روند و به بازي(هاي دنيا) مشغول باشند تا به روز موعودشان برسند.

روزي که شتابان از گورها خارج ميشوند ،گوئي به سوي هدف مشخصي ميشتابند!

ۚ
در حالي که ديدگانشان (از ترس حساب) فرو افتاده و غبار ذلت وجودشان را فرا گرفته است .اين همان روزي است که
يکسره وعده داده ميشدند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده به استثناي آيات  ،۵و  ۱۳الي  ۵۵که
توسط مترجم اضافه شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ما نوح را به سوي قومش فرستاديم (و گفتيم) که :قومت را قبل از آنکه عذابي دردناک (در نتيجه و بازتاب اعمال تباهشان)

فرا رسد ،از خطر آگاه کن.

(نوح) گفت :اي قوم من ،من هشدار دهنده آشکاري به سود شما هستم.

(با اين تنها راه نجات) که خداي يکتا را بندگي (اطاعت) کنيد و از او پروا داريد و از (رسالت) من فرمانبري کنيد.

ۚ

ۖ

تا (آثار و عوارض) گناهانتان را پاک کند و (سرآمد عذابي را که در نتيجه کردار بدتان در حال وقوع است) تا سرآمد عمر
طبيعيتان به تأخير اندازد .کاش ميدانستيد اجل (سرآمد) خدائي وقتي فرا رسد ،تأخير پذير نيست.

(نوح) گفت :پروردگارا ،من شب و روز (يکسره) قوم خود را (به پذيرش توحيد) دعوت کردم.

ولي دعوت من جز به بيشتر فراري شدنشان (از توحيد) نينجاميد.

من هر گاه آنها را فرا خواندم تا (با تمايل به تغيير و توبه و انجام عمل صالح) آنها را بيامرزي (پاک و پيراسته سازي)( ،براي
نشنيدن اين سخن) انگشت در گوشهاي خويش فرو بردند و (براي نديده گرفتن من) جامه بر سر کشيدند و بر (لجاجت خود)

مصرّانه پاي فشردند و سخت خود بزرگ بيني کردند.

(با اينحال) باز هم با صداي رسا دعوتشان کردم (تا به رغم تمايلشان حقايق را بشنوند).
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سپس (دعوت خود را) علني و عمومي و در نهان و خصوصي بيان داشتم (همه شيوههاي تبلي را به کار بستم).

گفتم :از پروردگارتان آمرزش بطلبيد (تمايل به اصالح و تغيير رفتار در مسير حق پيدا کنيد) که او بسيار آمرزنده (پاک کننده
بندگان) است.

تا (با پاک شدن و هماهنگ شدنتان با نظامات طبيعت ،باران) آسمان را پياپي بر شما ببارد،



و شما را با (اعطاي) اموال و پسران (نماد ثروت و قدرت در روزگار باستان) ياري کند و باغها و نهرهائي براي شما قرار دهد.

شما را چه ميشود (چه گره و مشکلي داريد) که براي خدا (اعتبار و اهميت) وزنهاي قائل نميشويد (امور خدائي را سبک
ميشماريد)؟

در حاليکه شما را به پيچيدگيهاي متنوع (در مراحل مختلف جنيني فردي يا تفاوتهاي ژنتيکي جمعي) آفريد.

آيا نميبينيد که خدا هفت آسمان (طبقات مختلف جوّ زمين) را چگونه (با چه کيفيتي) بر فراز يکديگر آفريد؟

و ماه را در ميان آنها (در ميدان طبقه مغناطيسي جوّ زمين  )Magnetosphereبه صورت تابان (منعکس کننده نور آفتاب) و
خورشيد را (همچون) چراغي فروزان (داراي تشعشع و پرتو افکن) قرار داد؟

و خدا شما را (همچون نهالي) به نحوي خاص از زمين رويانده است.

سپس (بار ديگر) شما را به زمين باز ميگرداند و دگربار به گونهاي (شگفت انگيز) از آن برون ميآورد.

و خداوند زمين را براي (زيست) شما (ميدان مسطّح) گسترده قرار داد.
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تا از راههائي در شکاف (درههاي) آن عبور کنيد (محبوس در ميان قله هاي مرتفع نمانده ،بتوانيد به سير و سياحت و مبادالت با
ديگر انسانها بپردازيد).

نوح (پس از ساليان دراز دعوت بي اجابت) گفت :پروردگارا ،آنها مرا فرمان نبردند و پيرو کسي شدند که مال و فرزندش
(ثروت و قدرتش ،به جاي شکر نعمت و کسب سعادت) جز بر خسرانش نيفزوده.

آنها تدابير توطئه آميزي (عليه رسالت نوح) به کار بردند ،چه تدابير بزرگي!



و (به تودههاي تحت تأثير نوح) گفتند :مبادا (با اين حرفها) خدايان (بُتهاي) خويش رها کنيد ،مبادا (اين پنج بت بزرگ)
۱

"ود"" ،سواع"" ،يغوث"" ،يعوق" و "نسر" را رها کنيد؛

ۖ
(به اين ترتيب) آنها گروه بسياري را به گمراهي کشاندند؛ نوح گفت( :بار خدايا) گمراهان را جز گمراهي ميفزاي (از
گمراه کردن ديگران باز دار).

(سرانجام) به کيفر خطاهايشان غرقه شدند و به آتش (اعمال ستمگرانهشان) در انداخته شدند و (براي نجات از آن) هرگز در
برابر خدا ياوري براي خود نيافتند.

و نوح گفت :پروردگارا ،هيچ يک از اين انکارورزان را روي زمين به حال خود (آزاد براي گمراه ساختن مردم) وا مگذار.

تو اگر آنان را به حال خود (آزاد) رها کني ،مسلماً بندگانت را گمراه خواهند کرد و جز نسلي فاجر (حرمتشکن و
دريده حريم) و به شدت انکارورز توليد مثل نميکنند.

(نوح دعا کرد) پروردگارا ،مرا ،پدر و مادرم ،و هر آنکس را که با ايمان (پذيرش دعوت) به سرايم درآيد ،و هر مرد و زن
مؤمني را مشمول آمرزش (پاکي از گناه) خود بگردان و بر ستمگران جز نابودي ميفزاي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -۱اين  ۵بُت به گفته مرحوم عالمه طباطبائي ،در بخش روائي تفسير اين آيات" ،پنج تن" موحّد بزرگي بودند که در فاصله ميان آدم تا نوح،
پرچمدار مبارزه با شرک و خرافات به شمار ميرفتند .آنها با اينکه در زمان حياتشان مورد جور و جفا واقع شدند ،اما بعدها مزارشان
تبديل به زيارتگاهي براي حاجتطلبي مردم و موجب شرک و انحراف و تبديل به بتکده گرديد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۱

۲

(اي پيامبر) بگو :به من وحي شده است که چند نفري از بيگانگان (با زبان و فرهنگ اعراب ،به سخن قرآن) گوش فرا
۹
دادهاند و آنگاه (به قوم خود) گفتهاند :ما (مطلب) خواندني شگفت آوري شنيديم،

ۖ
(اين حقايقي است) که به سوي پيشرفت و کمال رهبري ميکند ،پس بدان ايمان آورديم و هرگز کسي را با صاحب
اختيار خويش (به عنوان ارباب) شريک نميگيريم.

و (دريافتهايم که) قطعاً بزرگي و جالل پروردگارمان بزرگتر از آن است که همسري و فرزندي برگزيند.

و (اين که) ناداني (از ميان ما) سخنان دور از حقيقتي درباره خدا ميگفت.

و ما (ساده لوحانه) ميپنداشتيم که هرگز جن و انس (بيگانه و خودي) درباره خدا دروغ نخواهند گفت،

و (اين که) مردماني از انس (شناخته شدهها) به مردماني از جن (بيگانگان يا موجوداتي موهوم و خيالي) پناه ميبرند و (اين
۵

پناهندگي و توهمات) جز بر پوشاندن آنان (در جهل و خرافات) نميافزايد.

آنها نيز ،همچون شما ،ميپنداشتند که هرگز خدا کسي را به پيامبري مبعوث نخواهد کرد.
۵

و ما به آسمان نزديک شديم و آنرا پر از نگهبانان قدرتمند و (خطر) شهاب يافتيم.

ۖ
و ما پيش از اين (قبل از پيدايش جوّ محافظتي براي حيات زمين) در جايگاههائي (از زمين ،بدون هيچ حفاظي آسماني) فرو
۰
۰
مينشستيم ،ولي اکنون هر که به استماع (نفوذ در زمين) بنشيند ،شهابي در کمين خود مييابد.

051

قرآن حکيم

و ما نميدانيم (با تعبيه طبقات حفاظتي جوّ) آيا براي ساکنان زمين (در اين محدود سازي) شرّي اراده (مقدر) شده است ،يا
۸
پروردگارشان (گرداننده امورشان) رشد و کمالي را براي آنها اراده کرده است.

ۖ
۳

۱۱

۱۷

و از ميان ما (نيز) برخي صالح (اصالح کننده) و برخي پائينتر (کم اثر) هستيم .ما راههائي جداي از هم هستيم.



ما دريافتهايم که هرگز نميتوانيم خدا را در زمين به عجز درآوريم (از نظامات و سيستم حفاظتي او براي حيات زميني عبور
۱۲

کنيم) و نه هرگز راه گريزي در برابر (قوانين قاهر) خدا خواهيم داشت.

ۖ
ما همين که پيام هدايت را شنيديم ،به آن ايمان آورديم؛ (زيرا باور داريم) هر که به صاحب اختيارش ايمان بياورد ،نه
۱۹
بيمي از کاهش (نتيجه اعمالش) دارد و نه از ناديده گرفتن مطلق آن (ظلم و حق کشي) نگران است.

ۖ
۱۵

۱۵

برخي از ما (در برابر نظامات خدا) تسليم هستند و برخي سرکش ،و کساني که تسليم ميشوند ،به راه رشد و کمال
ميپيوندند.

و اما عدالت گريزان (ستمگران) سوخت جهنم خواهند بود (آنها با آتشافروزيهاي دنيائيشان پديدآورنده دوزخ آخرتاند).

و اگر در راه (حق) استقامت ورزند (از طريق مستقيم ،منحرف نگردند) حتما با آب فراواني سيرابشان ميکنيم.

۱۰

ۚ
تا در اين بوته (اختيار و حق انتخاب) آنها را بيازمائيم ،و هر که از ياد پروردگارش روي گرداند( ،بازتاب اعمالش در نظام
الهي) او را به عذاب سختي (ناشي از محروميت از رحمت) سوقش ميدهد.

بيترديد مساجد (مکانهاي عبادت يا سجدهگاهها) ويژه خداست ،پس هيچ کس را به همراه او نخوانيد (شرک در عبادت نورزيد).

و چون بنده خدا (پيامبر اسالم) به يکتاپرستي (توحيد در عبادت) قيام کرد ،نزديک بود همه (مشرکين) بر او بشورند.
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بگو من منحصراً صاحب اختيار خويش را ميخوانم و هيچ کس را با او شريک نميکنم.

بگو :من هيچ اختياري در زيان رساندن يا رشد دادن شما ندارم.

(و نيز) بگو هرگز کسي مرا در برابر (قهر و غضب) خدا پناه نميدهد و هرگز به غير از او پناهگاهي نمييابم.

ۚ



مگر (پناهي در) رساندن (پيامي) از جانب خدا و (انجام) رسالتهاي او .و هر که از خدا و فرستادهاش نافرماني کند ،پس
براي او (در بازتاب اعمالش) آتش دوزخ است که جاودانه در آن خواهد ماند.

(مشرکان به اتکاء قدرت و کثرتشان تو را تکذيب ميکنند ،اما) وقتي (عذاب) موعود خود را ببينند ،خواهند دانست ياور چه
کسي ناتوانتر و در شمارش کمتر است.

بگو :من نميدانم آنچه به آن بيم داده ميشويد (عذاب اعمال) نزديک است يا پروردگارم زماني (دورتر) براي آن قرار
داده است.

(تنها خداست که) داناي پنهانيها (است) و هيچ کس را بر (اسرار) غيب خود آگاه نخواهد کرد،

مگر رسولي که خود پسنديده باشد (شايسته ارسال وحي و الهامات پيامبري دانسته باشد ،که در اينصورت) از پيش رو و پشت
سرش (فرايند پيش روي انتقال کالمي وحي از پيامبر به مردم و فرآيند پسيني دريافت وحي از طريق جبرئيل به پيامبر) رصدي (فرشته -
نيروي مراقبي) ميگمارد،

تا بداند که پيامهاي پروردگارشان را ( عيناً همانطور که از سرچشمه وحي نازل شده ،بدون آميختگي با بستر ذهني منتقل کنندگان
اعم از فرشته وحي يا پيامبر ،به مردم) رساندهاند .و (خدا) به آنچه (از عقل و دريافت) نزد آنهاست احاطه دارد و هر چيزي را به
نظم و عدد آورده است (مکانيسم وحي نيز قانونمند و حساب شده است).
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 – ۱اطالع يافتن از اين خبر در روزگاري که امکان ارتباط با ملل همسايه و اقوام مجاور چندان سهل و آسان نبوده ،از طريق وحي با همين
مفادي که در اين سوره آمده براي پيامبرۖ حاصل شده است.
 – ۲کلمه «جن» در زبان عربي ،در همه مشتقات و موارد کاربرد آن ،دالت بر نوعي پوشيدگي و اختفاء از حواس ظاهري انسان ميکند .از
جمله انسان هاي ديگري که در ساير نقاط عالم با زبان و فرهنگ ديگري زندگي ميکردند و براي اعراب کامال جن (ناآشنا و غريبه)
بودند .و گرنه قرآني که براي انسان ها نازل شده و از غسل و تيمم و ازدواج و طالق و صدها حکم مادي سخن ميگويد ،معنا ندارد کتاب
هدايتي موجوداتي غير مادي باشد .در قرآن تصريح شده است که براي هر قومي هدايتگري از جنس خودشان ميفرستيم و اگر در زمين
فرشتگان ساکن بودند ،رسولشان هم حتما فرشته ميبود.
 – ۹کلمه قرآن مصدر «قَرَءَ» به معناي خواندني است .به دليل آنکه پيام نازل شده از جانب خدا قابل خواندن براي بشر بوده ،قرآن ناميده شده
است.



 – ۵در اين سوره مفهوم «جن» (پوشيده بودن) در گونههاي مختلف آن مطرح شده است؛ از انسانهاي غريبه ،تا خياالت و اوهام و
وسوسههاي نفساني و نيروها و انرژي هائي که در جهان مؤثر و براي معاصرين نزول قرآن ناشناخته بوده است .به نظر ميرسد اين آيه اشاره
به سخني داشته باشد که برخي شاعران زمان نزول قرآن ادعا مي کردند با عالم جنيان ارتباط دارند و اين سخنان را از آنجا دريافت
ميکنند.
 – ۵گويا اين آيه تا آيه  ۱۲ناظر به نيروهائي (فرشتگاني) باشد که تأثير و عملکرد آنان براي ما در طبقات حفاظتي هفتگانهاي که جوّ زمين
را تشکيل ميدهد جلوه ميکند و قرآن در بيش از ده آيه به آن پرداخته است.
 – ۰روزانه چندين ميليون از سنگهاي سرگردان در ابعاد بسيار ريز و درشت به جوّ زمين برخورد ميکنند و بصورت شهاب سنگهائي که
در شبها مشاهده ميشود ،در برخورد با جوّ غليظ زمين بر اثر اصطکاک ميسوزند .در حالي که قبل از پيدايش جوّ زمين ،به روي آن
فرود آمده و مينشستند (أَنَا کُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا) ،همچون انواع اشعههاي مأوراي بنفش و ذرات باردار خورشيدي و کيهاني که تماماً در شرايط
فعلي توسط طبقه مغناطيسي زمين (مگنوتوسفر) يا طبقات ديگر رانده يا تجزيه ميشوند.
 – ۰منظور از «استماع» اين نيروهاي ناشناخته چيست؟ شنيدن ما محصول يک سلسله فعل و انفعاالتي است که گوش ما با ساختمان
حيرتآورش در برابر امواج صوتي از خود نشان ميدهد و به عنوان گيرندهاي اين امواج را تقويت کرده و با تبديل و ارسال آن به جريان
الکتريکي به مغز ،ما را از منظور گوينده مطلع ميسازد .در واقع در هر استماعي نوعي نفوذ و پذيرش و مفهوم فرستندگي و گيرندگي
وجود دارد که نفوذ اجرام و اشعههاي کيهاني در زمين و نشستن آنها در روي آن ميتواند مصداقي از مکانيسم سمع باشد (واهلل اعلم).
 – ۸گوينده اين سخنان گوئي به نمايندگي از طرف نيروهائي ناشناخته در عالم بيرون از زمين وضعيت فعلي زمين را گزارش ميدهد و از
اينکه قبال جرياني آزاد براي نفوذ در زمين وجود داشته و اينک حصاري نيرومند پيرامون آن کشيده شده و جز عناصر مجاز حق ورود به
آنرا ندارند ،تعجب ميکند که چنين مرز و محدودهاي به نفع زمينيان است يا آنان را از منافع اين عناصر و انرژيها محروم ميسازد!؟
 – ۳ما فقط قسمت بسيار کوچکي از طيف پرتو خورشيد را ،که نور مرئي ناميده ميشود ،دريافت ميکنيم و اشعههاي مأوراي بنفش و غير از
آنرا که براي حيات زميني آسيبرسان و مرگآور است ،طبقات جوّ برميگردانند و يا تجزيه ميکنند .بنابراين قسمتي از اين طيف
(همچون نور مرئي) اصالح کننده و قسمتي غيرمفيد است.
 – ۱۷جمله« :کُنَا طَرَائِقَ قِدَدًا» (ما راههائي مختلف هستيم) در مقايسه با آيه  ۱۰سوره مؤمنون« :وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنَا عَنِ الْخَلْقِ
غَافِلِينَ» (ما باالي سر شما هفت راه = طرائق = آفريديم و ما هيچگاه از حفاظت خلق – حيات زميني – غافل نبوديم).
« - ۱۱قـِدَدَ» از ريشه «قدّ» به معناي پاره و جدا شدن چيزي است (همچون پاره شدن لباس) که داللت بر اصلي واحد ولي مستقل و جدا شدن
بعدي از آن ميکند ،آسمانهاي هفتگانه جوّ زمين که با اسامي علمي مختلفي شناخته شدهاند ،هر چند در اصل از يک منشاء هستند ،ولي
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در اين طيف هر کدام از ديگري جدا و مستقل ميباشند و خداوند نقشي خاص به هر کدام از آنها الهام کرده است (سوره فصلت آيات
 ۱۱و .)۱۲
 – ۱۲نظام محافظتي که خداوند براي حيات زميني در برابر اجرام سماوي و انواع اشعههاي مرگبار کيهاني ،به شکل هفت آسمان تعبيه کرده،
آنقدر حساب شده و دقيق است که نه در برابر عوامل و انرژيهاي ضدحيات شکست ميخورند ،نه اجرامي که به جوّ زمين برخورد
ميکنند ،و نه اشعههائي که از مگنوتوسفر ميگريزند ،ميتوانند از آن جان سالم به در ميبرند .اجرام وارد به طبقات پائين ميسوزند و
عناصر وارد شده به جوّ در تلهاي که به نام کاشف آن «وان آلن» اولين دانشمند فضاپيماي آمريکائي ثبت شده با حرکتي چرخشي به
سمت قطبين زمين رانده شده و در پديدهاي که شفق قطبي ( )Aruraناميده شده ،نابود ميگردند (توضيحات تفصيلي و علمي آنرا در
کتاب  ۰آسمان مالحظه نمائيد).
 – ۱۹استفاده استعاره مانند از زبان و محاورات ميان انسانها براي بيان حقايقي بيرون از عالم انسانها در فرهنگ و ادبيات ما و ساير ملل بسيار
معمول است و بسياري از امور را ميتوان در اين قالبها بيان کرد ،کتاب منطقالطير عطار و صدها کتاب و مقاله و شعر در گفتگوي
حيوانات يا غير آنها ،مصاديقي از اين گفتگوها هستند .از نمونههاي غير فارسي آن ميتوان "قلعه حيوانات" را نام برد .آيات فوق و مسئله
ايمان آوردن به خدا و نظاماتش و يا نديده گرفتن و انکار آنها را چه بسا با همين قالب و شيوه کالمي بهتر بتوان فهميد.



 – ۱۵واژه «قسط» با دو معناي متضاد در قرآن آمده است؛ عدالت و عدالت گريزي (ظلم و اجحاف به ديگري) در اين آيه معناي دوم مورد
نظر است.
 – ۱۵اسالم و تسليم شدن مختص انسانها نيست ،برحسب آيه  ۸۹سوره آلعمران ،همه موجودات آسمانها و زمين تسليم خدا هستند( :أَفَغَيْرَ
دِينِ اللَهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
 – ۱۰اين آيه نيز مشابهي در قرآن ندارد که در مقايسه با آن بتوان معناي سيراب شدن با آب ،در صورت مالزمت با طريق حق و توحيد را
فهميد .اما برحسب آيات متعددي از قرآن ،از جمله :انبياء « ۹۷وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَ شَيْءٍ حَيٍ» (همه چيز را از آب زنده کرديم) ،شايد
مراد از سيراب شدن از آب فراوان ،حيات طيبه و رزق کريم باشد .از نظر فيزيکي نيز آب بزرگترين حلّال جهان است و در محيط آن
ترکيبات مختلف و رشد و کمال حاصل ميشود .اگر منظور آيه غير آدميان باشد ،بايد سراغ رشد و کمال پديدهها در ارتباط با عنصر آب
رفت.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

اي جامه بر خود پيحيده،

شب را (براي عبادت) برخيز ،بجز اندکي (از آنرا).

نيمي از آن را ،يا اندکي از آن بکاه،

يا بر آن بيفزاي و قرآن را با دقت و تأني بخوان؛

۱

که (با چنين آمادگيهائي در خودسازي) ما به زودي گفتاري سنگين بر تو القاء خواهيم کرد.

بي گمان "پديد آمده در شب" (تحول روحي حاصل از تالوت و تذکر شبانه) موجب گامگذاري محکمتر و گفتار
گرانمايهتر (در روز) ميگردد.

همانا ترا در روز تالشي طوالني است (با اشتغاالت فراوان چندان فرصتي براي تذکر نداري و بايد از شب قبل نيرو گرفته باشي).

۲

و (بنابراين) به ياد صاحب اختيارت باش و خالص از هر شرک و وابستگي به سويش روان شو!

همان صاحب اختيار (و گرداننده) مشرق و مغرب (طلوع و غروب خورشيد) که هيچ معبودي جز او نيست ،پس او را
کارگزار خويش بگردان (تنها بر او تکيه و توکل کن).
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و بر آنچه (منکرانت) ميگويند شکيبا باش و به زيبائي از آنان کناره گير؛

و تکذيب کنندگان متنعم (در ناز و نعمت و ثروت) را به من واگذار و (در اين زندگي و عمر) کوتاه مهلتشان ده.

بيترديد نزد ما (در نظام کيفري ما) عقوبتي و دوزخي است،


و (نيز) طعامي گلوگير و عذابي دردناک.

روزي (اين عذابها تحقق مييابد) که زمين و کوهها سخت به لرزه درآيند و کوهها (در تغيير نظام جاذبهاي ،همچون) تودهاي
از شِن روان گردند.

ما به سوي شما پيامبري فرستاديم تا شاهدي (الگوئي) براي شما باشد ،همان گونه که بر فرعون پيامبري فرستاديم.

اما فرعون از آن رسول نافرماني کرد ،ما هم او را به مجازاتي سخت گرفتيم.

(اينک شما) در صورت انکار ،چگونه از (عذاب) روزي که کودکان را پير ميکند ،خود را حفظ ميکنيد؟

ۚ
(در حالي که با وقوع قيامت) آسمان از (عظمت) آن گسيخته خواهد شد( .مسلم بدانيد) وعده خدا انجام شدني است.

ۖ
اين آيات تذکري است؛ پس هر که خواهد راهي به سوي پروردگارش در پيش گيرد.

ۚ

ۚ
ۖ

ۚ

ۙ
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ۙ
ۚ

ۖ
ۚ

ۚ

ۖ

مسلماً پروردگار تو آگاه است که تو نزديک دو ثلث شب ،نيمي از آن ،يا (حداقل) ثلث شب را به عبادت برميخيزي
و (همچنين) گروهي از يارانت (چنين ميکنند) و خداوند(ي که) شب و روز را تقدير (اندازه گذاري) ميکند ،ميداند که
شما هرگز نميتوانيد (تمام شب را ،يا همانند آنان) عبادت کنيد ،پس (به رحمت خويش) بر شما عنايت کرد .پس تا جائي
که براي شما ميسر است (در نيمههاي شب) قرآن بخوانيد( .چرا که) خدا ميداند برخي از شما بيمار خواهند بود ،برخي
ديگر در طلب روزي از فزونيهاي الهي در سفرند و گروهي ديگر در راه خدا پيکار ميکنند .پس تا حدي که ميسر
است ،قرآن بخوانيد و نماز (رويکرد به خدا) را بپا داريد و زکات بپردازيد و (با کمک مالي به ديگران) به خدا وامي نيکو
بدهيد و (بدانيد) هر کار خيري که براي خود از پيش (در عمر دنيائي) پيش ميفرستيد ،آنان را (در آخرت) نزد خدا ،که
بهتر و در پاداش عظيمتر است ،خواهيد يافت .از خدا طلب آمرزش کنيد که خدا بخشندهاي مهربان است.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱آيات نازل شده اوليه بر پيامبر ،از يکي دو کلمه ،حداکثر سه چهار کلمه تشکيل ميشد و ذهن پيامبر همچون ورزشکاري که در آغاز
ناچار است از وزنه هاي سبک تمرينات خود را شروع کند ،نيازمند تقويت و تمرين تدريجي بود تا بتواند آيات طوالنيتري را در يک
ارتباط وحي دريافت دارد .تغيير تدريجي طول متوسط و دامنه آيات ،موضوعي است که در کتاب "سير تحول قرآن" (نوشته مهندس
مهدي بازرگان) مورد بررسي آماري و رياضي قرار گرفته است .هر چند برخي از مفسرين "قول ثقيل" (گفتار سنگين) را مأموريتهاي
سخت در آينده رسالت تفسير کردهاند.
« – ۲تَبَتَلْ» از ريشه بَتـَلَ به معناي بريدن و انقطاع از هر چه غير خداست ميباشد که از نظر معنائي مانند اخالص است .بتول صفتي است براي
دخت گرامي پيامبر اسالمۖ فاطمه زهرا(س) که در اخالص ممتاز بود.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
اي کسي که به خود پالس (يا روانداز و پتو) پيچيدهاي! (يا در پالس خسبيدهاي).

برخيز تا (مردم را) انذار کني و هشدار دهي.

و خداوندگارت را بزرگ بشمار (يا به بزرگي و عظمت ياد نما).

و جامهات را ،پس پاکيزه بدار.

همچنين ،از کار بد (يا زشتکاري) دوري کن.

و (در آنچه خواهي کرد به کسي) منت مگذار و فزوني مجوي (يا خدمت خود را ،بزرگ و زياد ندان).

و (باالخره) به خاطر خداوندگارت ،صبر پيشه نما.

و آنگاه که در صور (يا ناقور) دميده (يا کوبيده) شود (يا آنگاه که همچون بر طبل پُرصدا کوبيده شود).

چنان روز ،روز سختي خواهد بود.

بر کافرها آسان و راحت نخواهد گذشت.
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مرا و کسي را که بتنهائي (بدون مشارکت ديگران) آفريدم ،بحال خود وا بگذار (خود را مسئول و مشغول به آن مدار).

و براي او مالي گسترده و فراوان (طوالني مانند قطار شتر کاروان) قرار دادم.

و (همچنين) پسران حاضر (آماده بخدمت).


و از هر جهت برايش فراخي و آمادگي فراهم ساختم.

باز هم طمع دارد که (دارائي و امکاناتش را) زيادتر کنم.

ۖ
اما نه چنين است ،او دشمن سرسخت (يا ستيزه جوي) آيات ما است!

بزودي در گردنههاي سخت (زندگي) گرفتارش ميکنيم (يا در حال صعود و توسعه سرنگون ميشود).

همانا که (درباره آيات وحي) فکر و سنجش کرد (ارزيابي کرد).

اما از چنين ارزيابي و قضاوت سزاوار مرگ شد.

پس از آن (يا باز هم) با ارزيابي و اندازهگيريش خود را نابود ساخت (سزاوار مرگ شد).

بار ديگر نظر انداخت (تجديد ارزيابي کرد).

اما رو در هم کشيد و (لب و لوچهاش آويزان شد).
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و سپس پشت کرد (رو گرداند) و نخوت و تکبر نشان داد.

باالخره چنين گفت که اين (آيات و سورهها) چيزي جز سحر و جادوگري و يادگار قديم نيست.

(نظر من اين است که) اينها چيزي جز کالم و گفتار بشري نيست.



بزودي او را به سَقـَر مياندازيم.

و تو چه داني (يا چگونه تواني بفهمي که) سقر چيست؟

(سقر جائي است که گرفتار شدگانش را يا جسم آنان را) نه باقي ميگذارد و نه رها ميکند (دست از آنها بر نميدارد).

گدازنده (جزغاله کننده) پوست و جلد بدن است!

نوزده فرد (فرشته يا چيزي ديگر) موکّل و مأمور آن است.

ۙ
ۙ
ۚ

ۙ
ۚ

ۚ
ما موکالن بر آتش را جز فرشتگان قرار ندادهايم و تعداد آنها را (نيز) جز آزموني براي کساني که کافر شدند .تا
کساني که به آنها کتاب (تورات و انجيل) داده شده (با انطباق اين آيات با آنچه در کتابهاي خود مييابند) به يقين برسند و
مؤمنين نيز ايمانشان افزايش يابد .و (به اين ترتيب) اهل کتاب و مؤمنين (به حقانيت اين آيات) ترديدي به خود راه ندهند،
و (نتيجه ديگر آزمون) تا کساني که در دلشان مرض است (منافقون) و کافران (به حالت تمسخر و ترديد) بگويند :خدا از اين
مَثَل چه مقصودي دارد!؟ به اين ترتيب خدا طبق مشيت خود (قوانين و نظاماتش) کساني را در گمراهي رها ميسازد،
کساني را (به سوي سعادت) راهبري ميکند ،و (حقيقت امر اين است که) تعداد سپاهيان (فرشتگان عذاب) پروردگارت را جز
۱
خودش کسي نميداند و اين (مثالها) جز يادآوري براي بشر نيست.
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نه چنان است ،قسم به ماه.

و قسم به شب آنگاه که در حال پشت کردن و زوال است.

و قسم به صبح موقعي که (پس از پايان شب و تاريکي) پرده براندازد.


که اين (خبر يا سقر و قرآن) يکي از حادثههاي بزرگ است.

انذار کننده و هشدار دهنده براي آدمي.

براي هر کدام از شما که بخواهد پيش فرستد (يا پيشي بگيرد) يا به تأخير اندازد (يا ديرتر ايمان بياورد و نپذيرد).

(سرنوشت) هر فرد در گروي چيزي است که کسب ميکند.

مگر ياران دست راست (يا اهل سعادت).

در باغهائي خواهند بود و پرسش ميکنند (يا سراغ ميگيرند).

از بدکاران (يا مقصرين و اهل گناه) که،

چه چيز شما را به سقر انداخت (يا کشانيد)؟

ميگويند ما از نمازگزاران نبوديم.
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و چنان نبوديم که مستمندان را سير کنيم (غذا به مسکين و گرسنگان بدهيم).

و چنين بوديم که با غوطهوران ِ(در غفلت و خوشي) هماهنگي ميکرديم.

(همچنين) روز جزا (يا قيامت) را تکذيب ميکرديم.


تا باالخره مرگمان فرا رسيد (تا پايان عمر چنين بوديم).

در حاليکه شفاعتِ شفاعتکنندگان سودي به آنها نميرساند.

اينان را چه ميشود که از ذکر (شنيدن و گوش دادن به تذکرها) اعراض ميورزند؟

همچون درازگوشان رَم کرده و وحشت زده هستند،

که از شير ميگريزند.

واقعيت اين است که هر فرد از آنها ميخواهد (يا ميگويد که) به شخص او نوشته يا منشوري داده شود (تا خبرها را قبول
کند).

ۖ
نه چنين است (که اشکالشان عدم دريافت منشور باشد) ،آنها از آخرت ترس ندارند.

نه چنين است اين (وحي و پيام) تذکري است.
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تا هر کس مايل باشد متذکر (يا پذيراي تذکر) بشود.

ۚ
و شما متذکر و متوجه نميشويد مگر آنکه خدا خواسته باشد (زيرا که) او اهل تقوي و اهل آمرزش است (يا خواهنده و
پذيرنده آنها است و ميخواهد شما تذکرپذير باشيد .يا چون او اهل تقوي و مغفرت است خواهان تذکرپذيري شما است).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱و  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.



 – ۱ترجمه اين آيه در کتاب «پا به پاي وحي» موجود نبود و اين قلم آنرا اضافه کرده است .کتاب مذکور فقط آيات نازل شده در سالهاي
اول و دوم بعثت را شرح داده است و سوره مدثر باستثناي اين آيه که در سال  ۸بعثت نازل شده مربوط به همان دو سال ميباشد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

سوگند (مؤکد) ياد ميکنم به روز رستاخيز.

و سوگند (مؤکد) ياد ميکنم به نفس مالمتگر آدمي (درارتکاب گناه).

آيا انسان ميپندارد که ما هرگز استخوانهايش را (پس از مرگ و پوسيده شدن ،در روز رستاخيز) جمع نميکنيم؟

آري( ،نه تنها آنها را گِرد ميآوريم ،بلکه) قادريم (حتي خطوط) سر انگشتانش را نيز سامان دهيم.

بلکه انسان ميخواهد (با علم محدودش ،پرده غيب و) آينده پيشاروي (قيامت را) بشکافد.

(و از سر اِنکار) ميپرسد :چه موقع است اين رستاخيز!؟

(بگو ):آنگاه که چشمها (از عظمت حادثه) خيره شود.،
۱

و ماه (در هاله انفجاري خورشيد) فرو رود.

و خورشيد و ماه در هم شوند.

انسان در آن روز (با وحشت) گويد :کجاست راه فرار!؟
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هرگز ،پناهگاهي (جز پروردگار) وجود ندارد،

قرارگاه (نهائي) در آن روز به سوي پروردگار توست.

در آن روز آدمي به آنچه (در زمان حياتش) پيش فرستاده و آنچه از آثار نيک و بد (اعمالشان پس از مرگ) باقي گذاشته،
۲
آگاه خواهد شد.



بلکه انسان (خود) بر نفس خويش بصيرت دارد (خودش را بهتر از ديگران ميشناسد).

اگر چه عذر و بهانه (توجيه) ميآورد،

(اي پيامبر ،به هنگام دريافت وحي) زبانت را (به قرائت) حرکت مده تا (در بيانش) شتاب کرده باشي.

۹

مسلماً جمع کردنش (در ذهن و ضمير تو) و خواندنش (در تالوت براي مردم) به عهده ماست.

هر گاه ما خوانديم ،تو از خواندنش پيروي کن.

آنگاه ،بيترديد بيان آن بر عهده ماست.

هرگز (عذرِ ندانستن زمان قيامت ،پذيرفتني نيست) ،بلکه شما همين دنياي گذراي پر شتاب را دوست داريد (دنياپرستي شما
مانع باور قيامت است).

و آخرت را رها ميکنيد.
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چهرههائي در آن روز شاداب است.

(زيرا) به سوي (خورشيد رحمت) پروردگارش نظاره کننده است.

و چهرههائي هم در آن روز در هم کشيده (غمزده) است.


(چرا که) ميداند مشمول عذابي کمرشکن خواهد شد.

هرگز (دنياپرستي نجاتبخش نيست ،بدانيد) ،آنگاه که جان به گلوگاه برسد،

و (در ميان بستگان با نوميدي) گفته شود :کيست نجات بخش (شفا دهنده و برگرداننده جان)؟

و يقين کند که بيشک هنگام جدائي است.

و ساقهاي پا در هم ميپيچد (کنايه از شدت سختي)،

در آنروز (رستاخيز) سوق دادن انسانها (و امور) به سوي پروردگار است.

پس (با اين حال) ،نه (حقيقتي را) تصديق کرد و نه (به خدا) روي آورد،

بلکه (پيام حق را) دروغ شمرد و روي برتافت.

سپس پشت کرده و با تکبر نزد اهل خويش (همسر يا همفکرانش) رفت،
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سزاوار تو باد ،پس سزاوارت (اين سرنوشت).

همواره سزاوار تو باد ،و سزاوارت،

آيا انسان چنين ميپندارد که بيهوده (و بدون تکليف و وظيفه) رها شده است!؟
۵

مگر (در آغاز) قطره آبي از اندازه گرفته شدهاي که پيوسته به اندازه ميآيد نبود؟



سپس جنيني ابتدائي (معلق به ديواره رحم) شد ،آنگاه او را آفريد و به کمال آورد،
۵

و از آن (نطفه) زوج نر و ماه را پديد آورد.

آيا چنين (خدائي) قادر به زنده کردن مردگان نيست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – ۱با انفجار نهائي خورشيد ،پس از خاتمه سوخت ئيدروژني و انبساط فوقالعاده قشر خارجي آن ،که در حدود يکصد بار حجم بزرگتري
خواهد يافت ،ماه ذوب شده و ذرات آن با ذرات منفجر شده خورشيد در هم خواهد آميخت.
 – ۲حساب جاري اعمال انسان پس از مرگ نيز باز است و بازتاب نيک و بد اعمال او به صورت زنجيرهاي ،با تأثيراتي که روي آيندگان
ميگذارد ،به حساب او واريز ميشود .اين است با تأخير فرستادن اعمال (و اَخـَرَ).
 – ۹آيات  ۱۰تا  ۱۸به وضوح مستقل بودن وحي را از ذهن و ضمير و زبان پيامبر نشان ميدهد .در واقع آن رسول همچون رسانهاي بود که از
ناحيه باال به او القاء ميشد و او بدون آنکه خود اراده کند ،در حافظه ميسپارد و به زبان ميآورد .ممکن است گفته شود اين برداشت
مقام آن رسول را در حد يک گيرنده و ضبط صوت پائين ميآورد ،اما گيرنده و ضبط و پخش کننده وحي مقام عظيمي است که ديگران
را توان دريافت اين امواج هدايتي نيست .تنها دلي که پاک و خالص از زنگارهاي شرک و منيّت شده باشد ،ميتواند نور حق را به درون جذب کند.
 – ۵واژه «مني» که نطفه مرد از آن گرفته ميشود ،از نظر لغوي در اصل به معناي تقدير و اندازهگيري است .از آنجائي که در ژنهاي آن
اطالعات دقيق و عظيم و حيرتآوري نهاده شده ،و حامل ويژگيهاي وراثتي ميباشد ،اين نطفه را برگرفته شده از چنين مخزن دقيق و
عظيم اطالعات ناميدهاند که به دليل مضارع بودن فعل «يُمني» ،نظم شگفتآور ژنتيکي نطفه را در مراحل مختلف آن در طول  ۳ماه نشان ميدهد.
 – ۵پيدايش زوجيت که در مراحل بعدي حيات در روي کره زمين رخ داد ،از شگفتيهاي آفرينش و از عوامل اساسي کمالبخشي به
پديدهها به شمار ميرود.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آيا بر انسان زماني از روزگاران نگذشته که (در عدم مطلق) چيزي قابل ذکر نبوده است؟

۱

اين ما بوديم که انسان را از نطفه مخلوطي (از استعدادها) آفريديم تا (در بوته ابتالئات و چالش با سختيها) به رشد و کمال
۲
در آيد .پس (با مجهز ساختنش به ابزار شناخت) او را شنوا و بينا گردانديم.

۹

اين ما بوديم (که عالوه بر ابزار شناخت) در راه (رسيدن به مقصد انتخابي) رهبرياش کرديم  ،خواه شاکر (بهره برداري کننده

از نعمت در مسير نعمت دهنده) و خواه کافر (ناسپاس و ناديده انگار نعمت) باشد.

۵

ما براي انکار ورزان زنجيرها ،بندها و آتش سوزاني آماده کردهايم.

۵

(در جهت مقابل) بيترديد نيکان از جامي مينوشند که آميزه آن کافور (خنک کننده و پوشاننده و پاک کننده بديها) است.

۰

(اين جام پر شده است از) چشمهاي که بندگان خدا از آن مينوشند (و با اعمال نيکوي خود ،همچون حفرکنندگان چاه و چشمه

و قنات) همواره آنرا ميشکافند ،شکافتني!

۰

(آنها چگونه چشمه حيات را حفاري ميکنند!؟) به نذرهاي خود وفا ميکنند و از روزي ميترسند که شرّ آن همه جانبه و
هميشگي است.

۸

۳

(و همچنين) غذاي خويش را ،با وجود ميل و اشتها (نه از سر سيري و بيرغبتي) به بينوا و يتيم و اسير ميدهند.
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(و به جاي منّت گذاري و رياکاري ،به آنها ميگويند) ما به خاطر روي خدا (هدف و وظيفه خدائي) به شما غذا ميدهيم،
(بنابراين) نه پاداشي از شما انتظار داريم و نه (حتي) تشکري!

(حقيقت اين است که در صورت غفلت از اين وظيفه) ما از پروردگارمان در روزي بسيار سخت (که چهرهها از دستاوردهاي منفي
زندگي خود در دنيا عبوس و دژم ميگردد) ميترسيم.



پس (به خاطر چنين نيّت پاکي) خدا هم آنان را از آسيب آن روز نگه داشت و طراوت و سرور بر آنان ارزاني داشت.
۱۷

و در ازاي آن پايداري (در برابر جاذبههاي بخل و حرص و )...بهشت و آزادي (از هر تعلقي جز خدا) را پاداش داد.

ۖ
۱۱

در حالي که بر آن جايگاهها (مقامات عاليه) تکيه زدهاند؛ نه سوزش آفتاب را احساس ميکنند و نه سرماي سخت را.

سايههايش به آنها نزديک است و ميوههايش به سهولت در دسترس است (برخالف دنيا ،تأمين نيازها رنجآور و دور از
دسترس نيست).

و (در) ظرفهاي سيمين ،و جامهاي بلورين (طعام و شراب طاهر) پيرامون آنها (براي پذيرائي) گردانده ميشود.

۱۲

۱۹

بلورهاي نقره فامي که آنها را به تناسب (عملکرد دنيائي هر کسي) اندازه کردهاند.

۱۵

در آنجا از جامي (شراب بهشتي) نوشانده ميشوند که آميخته با زنجبيل است.

۱۵

۱۰

(اين نوع شراب از) چشمهاي است در بهشت که سلسبيل ناميده ميشود.

و نوجواناني همواره شاداب گِرد آنها (در خدمتگزاري) ميگردند که چون به آنها بنگري ،ميپنداري چون مرواريدهائي
پراکندهاند.
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هر چه بيشتر بنگري ،باز هم نعمتي سرشار و فرمانروائي بس بزرگ خواهي ديد.

ۖ
۱۰

بر اندامشان جامههاي سبز رنگ از ديباي ظريف و نيز ديباي ضخيم است و به دستبندهاي سيمين آراسته شدهاند و
۱۸
پروردگارشان نيز شراب پاکي به آنها مينوشاند.

۱۳



(به آنها گفته ميشود) اين نعمات پاداشي ويژه شماست و (اين چنين) کوشش شما به بار نشسته است.

ما قرآن را به صورت تدريجي (به شيوهاي خاص) بر تو نازل کرديم.

۲۷

پس براي (تحقق) حکم پروردگارت پايداري کن و (در مسير رسالت جز فرمان خدا) از هيچ خودپرستِ ناسپاسي اطاعت
مکن.

و صبح و شام (يکسره ويژگي ربوبيت) پروردگارت را ياد کن (نقش گردانندگي و صاحب اختياري او را فراموش نکن).

و پارهاي از شب را به درگاهش سجده کن و شبي بلند منزه بودن او از عيب و نقص (مطلق بودن در همه چيز) را ياد کن.

۲۱

اين مردم ،دنياي زودگذر را (بيشتر) دوست دارند و روز دشواري را که در پيش دارند ناديده ميگيرند.

ۖ
ما خودمان آنها را آفريدهايم و اندامشان استوار ساختهايم و هر گاه بخواهيم (مشيّتمان ايجاب کند) ،به جاي آنان (مردمان
ديگري) همانند آنها ميآوريم (ما عاجز از مجازات آنها نيستيم ،اما دنيا دار ابتالء است و ما خود به آنان آزادي دادهايم تا خود
سرنوشتشان را رقم زنند).

ۖ
بيترديد اين آيات تذکري (بيدار باشي) است .پس هر که خواهد راهي به سوي پروردگارش در پيش گيرد.

071

قرآن حکيم

ۚ
(در ضمن ،اختيار شما در چارچوب مشيت الهي است) و شما نميتوانيد بخواهيد ،مگر آنکه خدا خواسته باشد (موجباتش را در
جهان قرار داده باشد) ،قطعاً خدا بسيار داناي بسيار حکيم است (کارش روي علم و حکمت است).

ۚ
(به اين ترتيب) هر که را بخواهد (بر حسب موازينش شايسته بداند) در رحمت خويش در ميآورد و براي ستمگران (که از
رحمت خود را محروم کردهاند) عذابي دردناک (در بازتاب طبيعي اعمال خودشان) آماده کرده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 -۱مقدم آمدن ضمير مؤکد «انّا» در «انّا خلقنا االنسان» ،به اصطالح تفسيري انحصار را ميرساند ،يعني منحصراً ما بوديم که چنين کرديم نه
غير ما.
 – ۲ابتالء را آزمون و امتحان تلقي و ترجمه ميکنند .اما آنچه از تجربه ساليان دراز امتحان براي ما تداعي ميشود ،تشخيص ميزان فراگيري
دانش آموزان از آموزشهاي مدرسه است .اگر اين امر براي معلم و شاگرد قبل از امتحان معلوم نباشد ،خدائي که از اسرار دروني و از
خودمان به ما نزديکتر است ،نيازي ندارد بيازمايد تا بداند! اما حقيقت امر اين است که امتحان نيز وسيلهاي است براي رشد و کمال .پس
هدف از ابتالء  ،نه تشخيص صالحيتها ،که همين تالش و تکاپو در چالش با سختيها براي رشد و کمال است.
 – ۹معناي «هدايت» که به اشتباه راه"نمائي" ترجمه ميشود ،راه"بري" و رساندن به مقصود است ،در آيه مورد بحث که داللت بر موهبت
"اختيار" آدمي ميکند ،نشان ميدهد خداوند هر بندهاي را به مقصدي که خود برگزيده ميرساند و استعدادهاي مثبت يا منفي او را در
همان مسير محقق و متبلور ميسازد.
 – ۵کلمه «اعتدنا» (آماده کردهايم) نوعي نتيجه طبيعي و تأثير تکويني را ميرساند ،مثل آنکه خداوند براي سَم ،تأثير مسموميت و مرگ؛ و
براي آتش ،سوزش را در طبيعت قرار داده است .اما زنجير نشاني است از زنداني اعمال شدن ،و «اغالل» (غُلها) بندهاي اسارتي است که
بر گردن دنياپرستان با وابسته شدنهاي زندگي دنيائيشان به قدرت و ثروت تحقق مييابد .البته همه اين تعابير نمادين و تمثيلي است براي
تجسم نتيجه اعمال انکارورزان.
 – ۵معموال کافور در غسالخانهها براي ضدعفوني و پاک کردن بدنها مصرف ميشود .معناي کفر در :کفـّر عنـّا سيئاتنا (بديها ما را بپوشان
و پاک کن) نيز همين پاک و پيراسته شدن است.
 – ۰منظور از بندگان خدا (عباداهلل) ،نه همه آدميان ،بلکه کساني است که به مقام بندگي خدا رسيدهاند ،نه بنده اربابان زر و زور و تزوير.
 – ۰منظور از وفاي به نذر ،معامله کردن با خدا نيست که اگر چنين کني چنان ميکنم! و اگر نکردي ،نميکنم! بلکه تعهدي است که به
شکرانه شناخت يا نعمتي بر خود واجب ميشماريم.
 – ۸در قرآن تأکيد شده است که هرگز از چيزي که دوست نداريد به ديگران ندهيد (بقره  )۲۰۰بلکه از بهترين آنچه داريد انفاق کنيد
(آلعمران  .)۳۲در اين مورد شواهد قرآني بسيار است.
 – ۳مصاديق :بينوا ،يتيم و اسير در روزگار ما به مراتب گستردهتر و متنوعتر است.
 – ۱۷کلمه «حرير» را مترجمين و مفسرين ،پارچه حرير تلقي کردهاند ،در حاليکه پس از وعده کلي بهشت ،اشاره به پارچه حرير به عنوان
مصداقي از نعمات بهشت دور از ذهن مينمايد .نگارنده تعبير «آزادي» را که ترجمه فارسي حُرّ و حريت است ،براي اولين بار از مرحوم
مهندس عباس تاج در تفسير ايشان فرا گرفتم (رحمة اهلل عليه).
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 – ۱۱متعادل بودن هوا ،و در پناه بودن از شدت گرما و سرما ،نشاني از محيط زيست مطلوب است.
 – ۱۲اين اوصاف و اوصاف بعدي در آيات ديگر ،ظرفهاي زبان محدود و بسته اعراب جاهل معاصر نزول قرآن است که حامل اين معاني
فرامادّي شده است .اصوال همه زبانها براي حوائج دنيائي مردمان عادي شکل گرفته است و هرگز نميتوان شرايط آخرت ناديده و نيامده
را در ظرف واژههاي متعارف گنجاند.
 – ۱۹همين اشاره« :قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا» که مشابه آن در قرآن تکرار شده است ،نشان ميدهد اين ظروف و ابزار ،وسائل ثابت و يکنواخت نيستند،
اينها نمادهائي نازل شده و قابل فهم ماست که اندازه ظرف بهرهبرداري هر کس را در آخرت به قدر تالش دنيائي او نشان ميدهد.
 – ۱۵ميگويند زنجبيل برخالف کافور که طبيعتي سرد دارد ،گرمابخش و سرمست کننده است ،گوئي غمها را به شادي تبديل ميکند.
 – ۱۵شراب را معموال از قدحهاي بزرگ يا بشکه برميدارند .تصريح آيات اين سوره به چشمه (عيناً) به صورت نکره ،داللت بر منشأ
جوشش و پيدايشي ميکند که در حيات آينده ميتوان از آن بهرهبرداري کرد.



 – ۱۰سلسبيل و سلسل و سلسال به شرابي گفته ميشود که بسيار نرم و گوارا باشد .حرف ياء نيز بر نهايت آن داللت دارد .همچنين به
چشمهاي گفته ميشود که جريانش سريع باشد .از اين اوصاف لغوي شايد بتوان گفت شرابي که آميزهاش زنجبيل است از سرچشمهاي
(از اعمال مقربين) ناشي شده که سرعت و سبقت در کار خير و نرمي گفتار و کردار (خـُلقيات) نشانه برخوردار بودن از آن در زندگي
دنيائي ميباشد (واهلل اعلم) .چرا که آنان در زندگي خود همچون چشمه جوشاني از خير و برکت بودند.
« - ۱۰أَسَاوِرَ» جمع «اسوره» به تزئيناتي مثل حلقه ،دستبند و گردنبند گفته ميشود که دايرهوار است .به قلعه دور شهر نيز در زبان عربي «سور»
گفته ميشود.
 – ۱۸سقايت شراب بهشتي ،به تعبير مرحوم آيت اهلل طالقاني ،در تفسير پرتوي از قرآن ،سه مرحله دارد :مرحله اول خود شخص ساقي خويش
است ،مرحله پيشرفتهتر توسط فرشتگان سقايت ميشود ،و در عاليترين مرتبه ساقي خود ربّ است .اين نهايت اخالص در عمل است که
در اين آيه به آن اشاره شده است!
 – ۱۳معناي «مشکور» از ريشه شکر ،به بهرهبرداري بهينه رسيدن و برکت پيدا کردن است .در زبان عربي در مورد آسمان پر باران ،چشمه پر
آب ،گاو پر شير و ...هر چه به بار و برکت رسيده باشد ،از مشتقات کلمه شکر استفاده ميکنند.
 – ۲۷قبال نيز توضيح داده شده است که واژه «اثم» به گناهاني اطالق ميگردد که عامل آن خودبيني ،تنگ نظري و بسته بودن دنياي انديشه و
عمل شخص است .اثم ،اسم فاعل آثم است.
« - ۲۱يَذرُونَ» از ريشه «ذر» ،چيزي را به حال رها ساختن و کاري به آن نداشتن است .در اين مورد منظور اين است که آخرت را يکسره رها
ميکنند و تدارکي براي آينده ابدي خود نميبينند!

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

قسم به فرستاده شدهها (يا بادهاي) پي در پي ماليم (يا مطبوع).

و پس از آن تند وزندگان (يا بادهاي) با شدت و ويرانگر.

قسم به پخش کنندگان (يا بادهاي) رساننده به همه جا.

که جداکننده و فرق گذارندهاند.

و پس از آن القا کننده (عبرتها) و يادآور رويدادها ميگردند.

خواه بصورت عذر (و رفع بهانه) يا هشدار (خطرات و پيش آمدها).

همانا که آنچه وعده داده شدهايد (يا داده ميشويد) واقعيت دارد (يا واقع شدني و از نوع جريانهاي طبيعي و رويدادهاي کيهاني
است).

پس آنگاه که ستارگان خاموش (يا تاريک و سرد) شوند.

و آن زمان که آسمان شکافته گردد.
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و آن زمان که کوهها ريشه کن (و متالشي گردند).

و آن زمان که براي رسوالن تعيين وقت شود (يا نوبت و ميعاد وقت تحقق وعدههايشان برسد).

(معلوم گردد) که براي چه روزي پيشگوئي و تعيين سر رسيد شده بود.

براي روز فصل يا (روز جدائي افراد و افکار حق و باطل يا مشخص گشتن جريانها و ذرات آميخته و مختلط و آغشته).

و چه ميداني (يا چگونه ميتواني بداني) که روز جدائي (يوم الفصل) چيست؟

(همين قدر هست که) در آنروز واي بر تکذيبکنندگان (قيامت و کسانيکه اين وعده و رويداد را دروغ ميانگارند)!

آيا ما اوليها يا پيشينيان را هالک نکرديم؟

و پس از آن بعديها (و ديگران) را پشت سرشان نميبريم؟

اين چنين با بدکاران عمل ميکنيم.

واي در آن روز بر تکذيب کنندگان!

آيا شما را ما از آب ناچيز سبک (يا بيمقدار) نيافريديم؟

سپس آنرا در جايگاه استوار و امن قرار داديم.



083

قرآن حکيم

تا مدت و ميزان (يا اندازه) معين.

پس اندازه و قرارهائي مقرر داشتيم و چه تواناي خوبي هستيم.

واي در آن روز بر تکذيبگران!


آيا زمين را در برگيرنده و نگاه دارنده قرار نداديم؟

(خواه) براي زندهها و (خواه) براي مردهها.

و در آنجا کوههاي مرتفع برقرار ساختيم و شما را از آب گوارائي نوشانيديم.

واي در آن روز (و حسرت و پشيماني) بر تکذيبگران!

بسوي آنچه دروغ ميانگاشتيد (يا تکذيب ميکرديد)روانه شويد.

بسوي (شبه) سايه (يا دودي) که سه شاخه (يا سه شعله) است روانه شويد.

(که) نه سايه مياندازد و نه مانع از لهيب آتش ميشود.

بدرستيکه آن دود شعله (يا حرارت بيرنگ) شرارههائي مانند کاخ پرتاب ميکند.

گوئي شرارههاي شبيه به شتران زرد رنگ.
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بدا به حال تکذيبگران در آن روز!

اينک روزي است که سخن بزبان نميآورند.

و به آنها اجازه داده نميشود که عذرخواهي (و بهانهتراشي) کنند.


در آن روز تکذيبگران بيچارهاند.

اين است روز جدائي (يوم الفصل) که شما را و پيشينيان را گـِرد هم آورديم (يا جمع کرديم).

پس اگر کيد و حيله يا چاره انديشي داريد بکار اندازيد.

واي بر تکذيبگران در چنان روز!

همانا که پرهيزکاران در سايهها و چشمه سارها هستند.

(و در ميان يا برخوردار از) ميوهجات آنطور که اشتها و ميل دارند (يا دلشان ميخواهد).

بخوريد و بياشاميد ،گوارايتان باد به سبب (يا بوسيله) آنچه انجام ميداديد يا بدست خودتان ساخته بوديد!

بدرستيکه ما اين چنين ،نيکو کرداران را (بوسيله کردههاي خودشان) پاداش ميدهيم.

واي (و حسرت) در چنان روز بر تکذيبگران!
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(اما شما تکذيبگران) مدت کوتاهي (در اين دنيا) بخوريد و تمتع ببريد ،همانا که مجرم و بدکار هستيد.

بدا بحال تکذيبگران در آن روز!

و چون به آنان گفته شود رکوع (يا ابراز بندگي و اطاعت) کنيد رکوع نميکنند.

اي واي در آن روز بر تکذيبگران!

پس به چه گفتار و داستاني بعد از اين (دالئل و بيانات) ايمان ميآورند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
از چه ميپرسند (صحبت از چيست)؟

از آن خبر بزرگ (يا از خبر بزرگ پرسش ميکنند).

(خبري) که در آن (با تو يا با يکديگر) اختالف دارند.

نه چنين است (که در بي اطالعي و اختالف باقي بمانند ،بلکه) بزودي آگاه خواهند شد.

بلي ،بزودي خواهند دانست (يا هم اکنون آگاهشان خواهيم ساخت).

آيا ما زمين را (براي زندگي) بصورت بستر (يا گهواره) در نياورديم؟

و (ما نبوديم که) کوهها را بصورت ميخهائي قرار داديم؟

و شما (انسانها) را بصورت جفتها (نر و ماده يا گروه گروه) آفريديم؟

و خواب شما را (وسيله) آسايشتان قرار داديم؟

و شب را پوشش قرار داديم؟
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و روز را (زمان مناسب) براي معاش (و تأمين زندگي) قرار داديم؟

و باال سر شما هفت (سقف يا حفاظ) محکم بنا نهاديم؟

و چراغ داغ پر نور (در آنجا) قرار داديم.


و از (ابرهاي) فشرده (يا متراکم) آب قطره قطره (يا باران) به زمين ريختيم.

تا بدان وسيله (از خاک) دانه و گياه بيرون بياوريم.

و (همچنين) باغ و بستانهاي (با درختان) انبوه (برويانيم)؟

همانا که روز فصل (يا روز جدائي و تفرق و تشخيص) سر رسيد و ميعاد نهائي (اين جريانها و آفرينش و قرارها) است.

روزي که در «صور» دميده شود و شما فوج فوج (به آنجا) بيائيد.

و آسمان شکافته و بازگرديده بصورت دروازهها (يا وروديهاي مختلف) باشد.

و کوهها به حرکت و سيالن درآمده (در اثر همواري و خشکي) چون سراب جلوه کنند.

بدرستيکه (در چنان زمان و اوضاع) جهنم در کمين (و در انتظار) است.

(کمينگاهي) براي منزلگاه سرکشيها

088

سوره نباء ()۷۸

(که در آنجا) مدتهاي دراز درنگ و سکونت خواهند کرد.

در آنجا (آسايش و لذتِ) خشکي و آشاميدني را نميچشند.

مگر آب داغ و مايع چرکين.


کيفري و جزائي مطابق (با گروهها يا چگونگي خودشان).

اينها کساني بودند که اميد و انتظار محاسبه را نداشتند.

و آيات و نشانههاي ما را شديداً تکذيب ميکردند (بقصد رد کردن تکذيب مينمودند نه آنکه روي عقيده و استدالل به اين نتيجه
رسيده باشند).

در حاليکه ما همه چيز را ثبت شده و مکتوب ،آمارگيري و شماره ميکنيم (عليرغم آنکه آنها رستاخيز و حسابرسي را دروغ
ميانگارند و تصور ميکنند که اعمالشان محو و فراموش ميشود ،از هر چيزي ضبط و شمارش داريم).

پس بچشيد! که جز بر شکنجه و عذاب شما افزون نميکنيم.

(در مقابل) به يقين براي تقوي پيشگان موفقيت (و نيل به خواستهها) وجود دارد.

(از قبيل) بستانها و تاکستانها

و دختران نار پستان همسن و سال (يا دوستدار شوهر).
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و جامههاي لبريز (از شراب و شربت).

در آنچه نه سخن بيهوده و پوچ ميشنوند و نه دروغ و تکذيب (هر چه گفته و شنيده ميشود جدّي و راست است).

پاداش و عطائي حساب شده ،از سوي خداوندگار تو.

ۖ



صاحب اختيار آسمانها و زمين و هر چه ميان آندوست( ،همان) خداي رحمان (رحمت مطلق) که در برابر (فرمان) او
هيچکس قادر به سخن نيست.

ۖ
روزي که روح و فرشتگان به صف درآمده قيام ميکنند و سخن نگويند مگر کسي که خداي رحمان به او اذن داده و
راست گويد.

همين است روز حق! پس هر که خواهد راه (سعادتي) به سوي پروردگارش پيش گيرد.

براستي ما شما را از عذاب نزديکي بيم دادهايم .روزي که آدمي آنچه دو دستش (از نيک و بد) پيش فرستاده ميبيند و
انکارکننده گويد :اي کاش خاک بودم (هرگز برانگيخته نميشدم).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده به استثناي آيات  ۹۰الي  ۵۷که
توسط مترجم اضافه شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
سوگند به (عوامل يا جريانها و پديدههاي) برکنندگان با شدت و سختي.

سوگند به (عوامل يا) حرکات ماليم (يا حرکات سبک سير و نشاط آور).

سوگند به (عوامل يا حرکات) شناوران تند و توانا.

که پيش روندگان پيش گيرنده در حرکاتاند.

و تدبـّرکنندگان امور.

روزي (يا روزي و زماني خواهد آمد) که (زمين يا آسمان) برکنده شوند و بلرزند (يا به تکان شديد درآيند).

(و) تکان (يا انفجار) ديگري بدنبال بيايد (يا از پي در آيندهاي بدنبال برسد).

(چنان روز) دلهائي در تاب و طپشاند (يا قرار خواهند گرفت).

چشمهايشان رو به زير و خاشع است.

ميگويند آيا ما به راه پيموده شده (يا به وضع قبلي) در چاله برميگرديم؟
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آنگاه که استخوانهاي پوسيده شدهايم آيا (چنين بازگشت به حيات و جنبش) امکان پذير است؟

گويند در اين صورت و اينبار (زندگي يا بازگشت) پريشاني و زيانکاري است.

پس قطعاً اين رويداد يک تکان (يا رانش تنها) و واحد است!

آنها خود را ناگهان در صحنه وسيع بيدارکننده ميبينند!

آيا داستان موسي بتو رسيده است؟

آن زمان که خداوندگارش او را در وادي مقدس طوي ندا داد (يا فرا خواند).

بسوي فرعون رهسپار شو ،همانا که طغيان و سرکشي کرده (يا ياغي شده).

پس به او بگو آيا تو را رغبتي هست (يا ميل داري) که در راه تزکيه و پاک شدن گام برداري؟

و اينکه تو را بسوي خداوند اربابت سوق بدهم (يا ببرم) تا ترس و پروا پيدا کني؟

پس (موسي پس از رسيدن به نزد فرعون) آيه و نشانه بزرگ را به او ارائه داد.

ولي فرعون رسالت و دعوي موسي را تکذيب کرد و سرکشي نمود.

و پس از آن (به موسي و دعوت او) پشت کرد و (در تالش براي مقابله) شتابان شد.
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و به گردآوري مردم (يا کسان و پيروانش) پرداخته و بانگ در داد.

و (به مردم) گفت من هستم ارباب اعلي (و خداوندگار باال مرتبه) شما.

خداوند (بزرگ يا اهلل) نيز او را گرفتار (درد و بيچارگيهاي) آخرت و دنيا ساخت.



همانا که در اين (سرگذشت و داستان) هر آينه عبرت و پند براي کساني که اهل خشيت و ترس (از خدا) هستند وجود دارد.

ۚ
آيا شما از نظر آفرينش سختتريد يا آسماني که (خدا) بنا نهاده است؟

بلندي آنرا (از همه طرف) برافراشت و يکسان بياراست (نظاممندش ساخت).

شَبش را پديد آورد و پرتو نورش را (از درون خورشيدها) خارج ساخت.

و زمين را بعد از اين (مرحله) گستراند (مرحله جدائي از خورشيد و سرد و آماده شدن آن براي حيات).

و از آن آب و چراگاهش را بيرون آورد.

و کوهها را لنگر زمين قرار داد.

(همه اينها براي) بهرهمندي شما و چارپايانتان.

اما آنگاه که آن (تحول و حادثه) فراگير بزرگتر رخ دهد،

013

قرآن حکيم

در آن روز آدمي هر چه کرده است پي در پي به ياد ميآورد،

و دوزخ بر هر که ميبينيد آشکار ميشود.

و اما هر که طغيان کرده،

و زندگي دنيا را ترجيح داده باشد،



پس بيترديد دوزخ جايگاه اوست.

و اما هر کس که از مقام (ربوبيت) پروردگارش بيم داشته و نفس خويش را از هر هوس بازداشته باشد،

پس بيترديد بهشت جايگاه اوست.

از تو درباره رستاخيز ميپرسند که لنگرگاه (زمان وقوع) آن کي است؟

تو در چه (موقعيت شناخت) از آن واقعه هستي (که از تو انتظار پاسخ دارند)؟

(همين قدر بدان که) نهايت آن (پايان کمال جهان) به سوي پروردگار تو است.

تو فقط هشدار دهنده کسي هستي که (از بيم روز حساب) خشيّت دارد.

آنها روزي که رستاخيز را مشاهده کنند ،گوئي جز شامگاهي يا بامدادي (در زندگي دنيائي) درنگ نکردهاند!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲اخذ شده به استثناي آيات  ۲۰الي  ۵۰که توسط مترجم اضافه شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

چهره ترش کرد و روي برگردانيد (عبوس شد و پشت کرد).

از اينکه نابينا نزدش آمد! (مردي بنام عبداهلل ابن ام مکتوم بر طبق روايات).

در حاليکه تو چه داني که شايد او (در اثر ديدار و گفتگو با تو) از آلودگيهاي شرک و کفر تزکيه و پاک شود؟

يا تذکر و پندي فرا گيرد و اين تذکر و يادآوري سود به او برساند.

اما کسيکه بينياز بود (و مغرور به دانش و دارائي و آينده خود بود)،

تو بسوي او توجه و ابراز تمايل ميکني (بنابر روايات امية ابن خلف از اشراف قريش).

در حاليکه تو مسئوليت تزکيه و اصالح او را نداري!

اما آن کس که با شتاب (و عالقمندي) به نزد تو آمد.

در حاليکه او ترس (خدا) در دل دارد.

پس تو از او به ديگري ميپردازي!
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نه چنين است که تصور مينمائي روش رسالت و دعوت باشد .يا هرگز چنين مکن .همانا که آن (قرآن يا دعوت و پيام يا
رسالت و وظيفه تو) فقط تذکر دادن و يادآوري يا توجه دادن است (نه تطميع و تحميل).

پس هر کس خواست متذکر (و متوجه) شود (به آن شد).



(اين قرآن يا پيام و کالم که بينياز از استقبال و گرامي داشتن انسان است) ثبت شده در صفحات گرامي و با ارزش است.

(صحيفههائي) بلند مرتبه و پاکيزه (منزه از هر عيب و نقص و نياز)،

(نوشته شده) بدست سفيران (يا فرشتگان و مأموران مخصوص)،

(که) بزرگوار و نيکو کار(اند).

(آدمي با چنين کفرورزي و اعراض از تذکر خود را به نابودي و مرگ افکند!) کشته و نابود شد انسان آنچه او را به کفر و
ناسپاسي وادار کرد (يا چه چيز باعث ناسپاسي و کفر او شد).

(چرا توجه به آفرينش و پيدايش خود نميکند و از خود نميپرسد) که از چه چيز (آفريننده او را) آفريده است؟

از نطفهاي او را آفريد و سپس اندازهاي قرار داد.

پس از آن ،راه (نشو و نما و تحول بعدي را) برايش آسان ساخت.

بعد از (مراحل حيات) او را ميراند و مدفونش ساخت (در گور کرد).
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بدنبال آن هر زماني که بخواهد او را بر ميانگيزد.

هرگز چنين نيست (که تصور ميکنيد حيات و بقا و برنامهاش خاتمه يافته باشد و مرگ پايان وجودش باشد) هنوز آنچه به او امر
شده و قرار است انجام گردد منقضي و اجرا نشده است.

پس آدمي (براي درک اين مطلب) جا دارد به خوراک و تغذيه زندگيش نظر کند (يا ببيند که).

همانا ما بوديم که آب (يا باران را بر زمين و مزارع) فرو ريختيم ،فرو ريختني مخصوص.

سپس زمين را (در اثر جريان آبها يا عوامل جوّي و رسوبات و حرکات زمينشناسي) به شکل مخصوصي شکافتيم.

و در آن دانهها را رويانديم.

و انگورها و سبزيجات (يا گياهان تر و تازه و گوارا).

و (همچنين) زيتون و خرما.

(تا برسد به) به بوستانهاي انبوه (پر درخت).

و ميوهها و چراگاه

براي بهرهمندي شما و برخورداري چارپايانتان.
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پس چون صيحه (و صداي قيامت) در رسد (و بلند شود).

روزي که آدمي از برادر خود بگريزد.

و (از) مادر و پدرش.

و (از) همسر و پسرانش.

در آن روز براي هر کس کاري و گرفتاري است که کفايتش کرده مشغولش ميدارد.

رويهائي در آنروز درخشاناند.

خندان و شادان (مژده يافته).

و رويهائي در آنروز بر آنها (گرد) غم نشسته (و اندوهناک و ماتم زدهاند).

تيرگي (و پريشاني) آنها را فرا گرفته است.

اينها همان کافران تبهکاراند!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آن زمان (يا هر وقت) که خورشيد در هم پيچيده و فشرده شود (يا در سياهي و تاريکي فرو رود).

و آن زمان که ستارگان تيره و تار شوند (يا سقوط کنند).

و آن زمان که کوهها به حرکت درآمده به راه افتند (يا جريان و لغزشي بيابند).

و همان زمان که شتران (با ارزش) ده ماهه آبستن ،رها گرديده و بيصاحب شوند.

و آن زمان که حيوانات وحشي محشور گردند (يا جمع شوند).

و همان زمان که درياها افروخته و فروزان شوند (يا پر از آتش گردند).

و آن زمان که نفوس (يا مردم و انسانها) جفت و جور شوند.
درباره دختران زنده به گور شده پرسش به عمل آيد.
ٔ
و آن زمان که

که به چه گناهي کشته شدند.

و آن زمان که نامهها(ي اعمال) گشوده شوند.

011
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رويه خارجي يا پيوستگي آن درهم ريخته شود).
و آن زمان که آسمان پراکنده گردد ( ٔ

و آن زمان که دوزخ افروخته و شعلهور گردد.

و آن زمان که بهشت به نزديک آورده شود.


(در چنين زمان و نشانههائي) هر کس به آنچه حاضر و آماده کرده است ،آگاه ميگردد.

پس نه چنين است (يا الزم نيست) سوگند به خنس (يا ستارگان بازگردنده) بخورم.

(خنس يا ستارگان) سير کننده و پنهان شونده.

و سوگند به شب هنگامي که تاريک شود.

و به صبحگاهان چون بدمد.

همانا که اين (اظهارات و اخبار يا کتاب) گفتار رسول بزرگوار است.

نيرومند صاحب قدرتي که در نزد (خداوند) صاحب عرش (يا تخت بلند و فراگير) ،مقام و مکان دارد.

مطاع (فرمانرواي اطاعت شده) است و امين (در نزد خداوند).

و يار و رفيق شما (يعني پيامبر) ديوانه نيست.
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و به يقين و قطع (پيامبر گرامي) آن (وحي و خبر يا رسول) را در افق روشني ديده است.

و او نسبت به غيب (و آنچه بر شما پنهان و بر او آشکار است) دري نميورزد.

و آن (سخن وحي) کالم شيطان رانده شده (از درگاه) نيست.


پس به کجا ميرويد؟

اين (گفتار يا آيات و کتاب) صرفاً يادآوري و تذکري است براي (کل) جهانيان.

براي هر کس از شما که خواسته باشد به راه راست رود.

و شما نميخواهيد (يا نميتوانيد بخواهيد) مگر آنچه را که خداوندگار جهانيان خواسته باشد (يا بخواهد).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

زماني که آسمان شکافته و پاره پاره شد (يا بشود).

و زماني که ستارگان پراکنده گردند (يا شدند).

و زماني که درياها به هم بپيوندند (در اثر لبريز شدن و سيل يا هموار شدن زمين).

و زماني که قبرها (يا خفتگان در قبرها) زير و رو و برانگيخته شوند (يا شدند).

(در آن وقت و در چنان رويداد عظيم) هر کس خواهد دانست که چه پيش فرستاده و چه کارهائي بعداً انجام داده است (يا
چه کارهائي قبالً انجام داده و چه نفرستاده و واپس گذارده است يا انجام نداده است).

هان اي انسان ،چه چيزي تو را نسبت به پروردگار کريمت مغرور ساخته است؟

همانکه تو را آفريد و به صورتي کامل آراست و تعادل (بين اعضايت) برقرار کرد.

به هر صورتي که خواست (طبق مشيت خود ،اعضاي وجودي) تو را پي در پي ترکيب نمود.

چنين نيست (که شکرگذار چنين نعماتي باشيد) بلکه شما دين (مکانيسم جزاي عمل) را دروغ ميشماريد.
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در حالي که بر شما نگهباناني (گمارده) هستند،

نويسندگاني (ثبت و ضبط کنندگاني) بزرگوار (که به دروغ و خطا نمينويسند).

آنها آنچه را ميکنيد ميدانند.


مسلماً نيکوکاران در نعمتاند.

و مسلماً تبهکاران در دوزخاند.

آنها در روز جزا به آن (عذاب) در ميآيند.

و از آن برکنار و پنهان نخواهند بود.

و تو چه داني (چگونه ممکن است درک کني) که روز جزا چگونه است؟

سپس تو چه داني که روز جزا چگونه است؟

ۖ
روزي است که هيچ کس در مورد ديگري مطلقاً اختياري ندارد و فرمان در چنان روزي منحصراً براي خداست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده به استثناي آيات  ۰الي  ۱۳که
توسط مترجم اضافه شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۱

واي بر کم فروشان (کاله برداران در هر مبادلهاي)!

آنها که وقتي حق خود را از مردم ميستانند (در موضع خريدارند) ،پُر و پيمان بر ميدارند،

و چون (کاالي) مردم را پيمانه و وزن کنند (در موضع فروشنده و سرويس دهنده قرار گيرند) به زيان آنها عمل ميکنند.

۲

آيا اينها (با اين کاله برداري) باور ندارند که مسلماً (در دنيا) در حال برانگيخته شدن هستند؟

براي روزي بس بزرگ (قيامت)،

روزي که مردم براي پروردگار جهانيان به پا ميخيزند.

۹

هرگز چنين نيست (که کم فروشي و کاله برداري بازتابي نداشته باشد) ،مسلماً سرنوشت (نامه عمل) حرمت شکنان در سجّين
۵
(تنگناي بسيار بسته) است.

و چه داني که «سجّين» چيست (قابل فهم بشري نيست)؟

۵

سرنوشتي است آشکار شده (اعمالي که باطن آن تحقق عيني يافته).
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واي در آنروز به حال تکذيب کنندگان.

هم آنها که يکسره روز جزا را تکذيب ميکردند.

۰

و چنين روزِ (سرنوشت سازي) را جز متجاوز خودپرست تکذيب نميکند.


هر گاه آيات ما بر او خوانده شود ،گويد :افسانههاي کهني است.

۰

چنين نيست (که اين انکارها ناشي از بررسي علمي باشد) ،بلکه آثار تيره اعمالشان چنين زنگاري را بر دلشان بسته است (که

نور حقيقت به دلشان رسوخ نميکند).

چنين نيست (که اين زنگارهاي گناه آثار اخروي نداشته باشد) ،آنها در آنروز از پروردگارشان در حجاب (زنگارهاي قلبي
خود) هستند.

سپس (به دليل همين حجابها) به دوزخ درآيند.

آنگاه به آنها گفته ميشود :اين همان چيزي است که يکسره آنرا تکذيب ميکرديد،

۸

چنين نيست (که همه چنين عاقبتي داشته باشند) ،سرنوشت نيکان (نامه اعمال آنها) در عليين (عاليترين درجات) است.

و تو چه داني که عليين چيست (قابل درک بشري نيست)؟

۵

سرنوشتي است آشکار شده (اعمال نيکي که تجسم عيني يافته است).
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که مقربان به (مشاهده) چنين مقامي نائل ميگردند،

مسلماً نيکان در بهشت سراسر نعمتاند.

از فراز بلنديهائي مينگرند (در افق باالئي قرار دارند).


آثار طراوت و خرمي را از چهرههايشان مشاهده ميکني.

از بادههاي مُهر زده (اختصاصي) نوشانده ميشوند.

ۚ
۳

که مهر آن از مِشک است! پس مشتاقانِ اهل رقابت ،در اين امور نفيس بايد رقابت کنند.

۱۷

و آميزه آن از (سرچشمه) تسنيم است.

چشمهاي که مقربانِ (پروردگار) از آن مينوشند.

کساني که تبهکاري ميکردند( ،در دنيا) به مؤمنان نيشخند ميزدند.

و چون از کنارشان ميگذشتند (در تمسخر آنها به يکديگر) چشمک ميزدند.

۱۱

و هر گاه به سوي کسان خويش (همفکرانشان) برميگشتند ،شادمان از بذلهگوئي (در تحقير مؤمنان) برميگشتند.

۱۲

و چون آنها را ميديدند( ،به يکديگر) ميگفتند اينها واقعاً (آدمهاي) عوضي و احمقي هستند.
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در حالي که آنها را نفرستاده بوديم تا نگهبان (متولي و مراقب) بر مؤمنان باشند.

ولي امروز مؤمنان به منکران ميخندند.

۱۹

در حالي که (تکيه زده) بر مقاماتي بلند (از افقي برتر) مينگرند.


۱۵

آيا منکران به غير از بازتاب آنچه (در عمر دنيائيشان) ميکردند ،دريافت ميکنند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱کم فروشي منحصر به کساني که با ترازو و پيمانه سر و کار دارند نيست ،هر کسي کار ميکند و مبادلهاي با مردم دارد ،يا خدمات و
سرويسي عرضه و در ازاي آن مزدي دريافت ميکند ،ميتواند با کم کاري و يا کار با کيفيت بد وجدان کاري را زير پا گذاشته و کم
فروشي و کاله برداري کرده باشد.
 -۲يک دانش آموز از همان اولين روز و اولين ساعتي که وارد کالس ميشود و به سخن معلم گوش فرا ميدهد؛ به رقم زدن سرنوشت
تحصيلي خود ميپردازد .در حقيقت کارنامه آخر سال متوسط تالشهاي طول سال تحصيلي است .در مدرسه هستي نيز چنين است و ما هر
روز و هر لحظه در حال برانگيخته شدن (بعثت) هستيم که روز عظيم (قيامت) مثل روز امتحان سرانجام اين سير است.
« - ۹فجّار» را حرمت شکنان ترجمه کردهايم .از نظر معنائي ،فاجر مقابل متقي است و قرآن نيز فجور را در برابر تقوا قرار داده است (فالهمها
فجورها و تقويها) .متقين به نيروي تقوا (وقايه = ترمز) خود را در دائره حريم الهي نگه ميدارند و از آن تجاوز نميکنند .اما از آنجائي که
کلمات :فاجر ،فجر ،انفجار و ...داللت بر نوعي شکافتن و پاره کردن ميکند ،فجار عمال حريم و حدود حرمتها را ميشکنند.
« - ۵سجّين» مبالغه کلمه سجن است و سجن زندان است که نمادي از بسته بودن و تنگنا به شمار ميرود .فاجران همانطور که در دنيا خودبين
و تنگ نظر بودند ،سرنوشتشان نيز در زندان اعمالشان محبوس ميباشد.
 – ۵مرقوم ،رقم زده شده است .رقم زدن يک مطلب و نوشتن آن ،آشکار کردن چيزي است که در ذهن وجود دارد و به روي کاغذ آورده
ميشود .اعمال انسان نيز در آخرت اين چنين از مخزن علم الهي آشکار ميگردد.
« - ۰اثم» به گناهاني اطالق ميگردد که ريشه و زمينه آن تنگنظري و خودپرستي است .مخالف اثم ،بـِرّ است که داللت بر وسعت نظر،
گشادگي و خير رساني به ديگران ميکند.
 – ۰جمله «ما کانوا يکسبون» را ،که اشاره به مکتسبات دائمي زندگي و دستاوردهاي عمر آنهاست" ،آثار تيره اعمال" ترجمه کردهايم که
نشاني از رسوبات شکل گرفته و مسدود کننده راههاي نفوذ حق به دل آدمي دارد.
 – ۸در اين آيه «ابرار» در برابر «فجّار» قرار گرفتهاند .اگر سرنوشت فجّار در «سجّين» (زندان بسيار بسته و تنگ) توصيف شده ،سرنوشت
«ابرار» در «عليين» که نشانهاي از مراحل عالي و بسيار بلند و وسيع است وصف ميگردد.
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 – ۳عطر مُشک ،سرمست کننده و تکميل کننده مزه آن شراب طهور است .در اينجا شامه ،ذائقه را به نهايت ميرساند.

« - ۱۷تسنيم» مصدر از «سَنـَمَ» است که معناي در بلندي قرار گرفتن دارد .مثل :باالي کوهان شتر ،شکوفهاي که در باالي گياه درميآيد،
چشمهاي که از باال بريزد ،باالترين مقام و ...همه اين اوصاف نشانگر علو مقام است.
 – ۱۱واژه «فکهين» از «فُکاهه» است که برخي علماي لغت آنرا مزاح و بذلهگوئي (فکاهي) معنا کردهاند و در اصطالح عاميانه به آن جوک
گفته ميشود .از ويژگي متکبران يکي هم دست انداختن ديگران است.
 – ۱۲معناي «ضالون» گمراهان است ،اما گمراهي اصطالحي ديني است که در ارتباط با راه حق معنا ميدهد ،اما در جهانبيني مجرمان،
گمراهي نسبت با معيارهاي خودشان سنجيده ميشود و با اين معيار ارزشي ،هر کسي اهل هوا و هوس و لذات مادّي نباشد ،عوضي ،غير
عادي ،بي عرضه ،احمق ،اُمُل و فناتيک شمرده ميگردد .کما آنکه برادران تبهکار يوسف سوگند ميخورند پدرشان حضرت يعقوب ،که
پس از ساليان دراز همچنان در فکر يوسف بود ،در «ضاللت» هميشگي خود به سر ميبرد (قَالُوا تَاللَهِ إِنَکَ لَفِي ضَلَالِکَ الْقَدِيمِ در سوره
يوسف آيه  .)۳۵آيات  ۸و  ۹۷همين سوره و نيز آيات  ۰۷و  ۰۵انعام ۰۱ ،اعراف ۲۵ ،قمر ۵۰ ،ياسين و  ۳ملک بر همين معنا داللت دارند
و تماماً ضاللت را از ديد منکران بيان ميکند.



« - ۱۹ارائک» جمع «اريکه» که پنج بار در قرآن تکرار شده است ،وصفي است براي نشيمنگاه مؤمنان در بهشت ،که البته درک و فهم آن
براي ذهنهاي مهجور ما ممکن نيست .علماي لغت اريکه را تختهاي مزيّن در خيمه و اطاق عروس يا سراپرده و فرش عروس معنا
کردهاند که تماماً نشانهاي از نهايت اکرام و جالل است.
 – ۱۵بيشتر مردم «ثواب» را همچون نمره معلم يا جايزه کار خوب ،بيرون از وجود خود تصور ميکنند ،در حالي که ثواب هر عملي (بد يا
خوب) نتيجه و محصول آن است .ثواب هر ورزشي تقويت عضالت و ثواب هر لقمهاي کسب انرژي است .ثواب بازتاب اعمال است.
معناي اصلي و ريشهاي «ثواب» رجوع و بازگشت است به مقصودي که مورد نظر بوده؛ همچنانکه ورزش و تغذيه بازگشت به سالمتي و
کسب انرژي است ،اعمال نيک و بد ما نيز در دنيا در وجودمان تحقق و در آخرت تجسم پيدا ميکنند .آيات  ۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۵آل عمران،
 ۱۹۵نساء ،و  ۸۵مائده بيانگر معناي اصلي ثواب هستند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

و آن زمان که آسمان شکافته شود.

و يا گوش به فرمان خداوندش دهد و سزاوار باشد (که چنين کند).

و آن زمان که زمين کشيده شود (يا کشانده شود).

و بيرون افکند آنچه در آن است و تهي شود.

و يا گوش به فرمان خداوندش دهد و سزاوار باشد (که چنين کند).

اي انسان همانا که تو (در زندگي دنيا) در تالش و رنج بسوي خداوندت هستي و او را مالقات خواهي کرد (يا در تالش و
تعب هستي که به او برسي).

پس کسي که کتاب (يا پروندهاش) بدست راست او داده شود.

پس بزودي حسابرسي آساني از او بعمل ميآيد.

و شادمان و خوشحال بسوي کسانش برميگردد.
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و اما آن کس که کتاب (يا پروندهاش) را از پشت سر (يا بدنبالش) به او بدهند.

پس بزودي خواهان هالکت ميشود (آرزوي نابودي و مرگ را ميکند .يا واهالکا ميگويد).

و مالزم (يا واصل) به آتش شعله وري ميشود (يا به آتش سوزان در ميآيد).



اين همان کسي است که در ميان کسانش شاد و خوشحال بود.

بدرستيکه او گمان کرده بود که هرگز (بسوي پروردگار يا به زندگي مجدد) برنميگردد (يا برگشتي بعد از زندگي و مرگ دنيا
وجود ندارد) و ميتواند در غفلت و بيعملي عمري بسر آرد.

بلي (همينطور است) بدرستيکه خداوندش نسبت به او بينا و آگاه بوده است.

پس سوگند نميخورم به شفق.

و به شب و به آنچه فراگيرد.

و به ماه چون تمام شود.

حتما شما حالها (يا تحولهائي) خواهيد داشت (يا از طبقهاي و مرتبهاي به طبقه باالتر  -سوار ميشويد و صعود ميکنيد).

پس آنها را چه ميشود که ايمان نميآورند؟
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۩
و چون قرآن بر آنها خوانده ميشود ،به سجده و ابراز بندگي نميافتند؟

بلکه کافران (با قصد و غرض) تکذيب ميکنند.

و خدا (از تو) به آنچه در درون و دل دارند داناتر است.


پس (تو همينقدر) آنان را به عذاب دردناک خبر بده.

مگر کسانيکه ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده باشند که در اينصورت برايشان پاداش بدون منّت (يا دائمي بدون
بريدگي و انقطاع) در انتظار است (يا وجود دارد).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
دارنده برجها (برجهاي ديدهباني و مراقبت يا قلعههاي محافظت).
ٔ
قسم به آسمان

و قسم به روز موعود (وعده داده شده).

و قسم به بينندگان (شاهد و ناظر وقايع) و به وقايع و اشخاص ديده شده.

کشته شدند (يا کشته شوند) ياران اخدود (يا خندقهاي کنده شده براي انداختن و سوزاندن آنها).

آن آتش گيرانهدار.

آن زمان و هنگامهاي که (آتش افروزان قاتل) بر لب آن (خندق) نشسته بودند.

و آنان به هر نابهنجاري که درباره مؤمنان به کار ميبردند ،شاهد و ناظر بودند.

انتقام از مؤمنين نميکشيدند جز به (جرم) اينکه به خداوند فرادست شايسته ستايش ايمان آورده بودند.

ۚ
(همان) کسي که فرمانروائي آسمانها و زمين در انحصار اوست و خدا بر همه چيز شاهد است.

مسلماً کساني که مردان و زنان با ايمان را آزار دادند و توبه نکردند ،عذاب دوزخ و آتش (در انتظار) خواهند داشت.

ۚ
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(اما) کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته انجام دادند ،براي آنها باغهائي است که از زير آنها نهرها جاري است.
اين است کاميابي بزرگ.

(به حق و به شهادت آن سوگندها) به راستي که خشم و انتقام خداوندگار تو ،بسيار شديدتر است.

همانا خود اوست که آغاز (آفرينش) ميکند و باز ميگرداند.

در حاليکه (با وجود اين قدرت ابداء و اعاده ،يا در طول حيات انسانها)بسيار آمرزنده و دوستدار (انسانها) است.



صاحب تخت و پادشاهي شکوهمندي است.
اراده خويش است (به هر چه که اراده نمايد با قدرت تمام به انجام ميرساند).
رساننده ٔ
ٔ
(با قدرت کاملهاش) به انجام

آيا داستان سپاهيان بر تو رسيده است؟

(ماجراي لشکريان) فرعون و ثمود؟

بلي کافرشدگان (کفرورزان ،حالشان) همچون تکذيبکنندگان است (يا در مقام تکذيب کردن هستند).

حال آنکه خداي (توانا) از پشت سر آنها (بر همه چيز و همه کس) احاطه دارد.

بلکه (يا آري) آن (گفتار يا نوشتار) ،قرآن با عظمت و شکوهمندي است.
لوحه (يا صفحه) محفوظي.
(نگاشته) در يک ٔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱اخذ شده به استثناي آيات  ۸الي  ۱۱که توسط مترجم اضافه شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

قسم به آسمان و (قسم) به طارق.

و چه چيز تو را دانا کرد (يا چگونه ميتواني بداني) که طارق چيست.

ستارهاي است پرتوافکن نفوذ کننده.

به درستي که هر نفس (يا هر فرد) حافظ و مراقبي بر او گمارده شده است.

پس انسان بايد بنگرد که از چه چيز آفريده شده است.

از آبي جهنده آفريده شده،

(که) از بين (قسمتهاي) سخت و نرم بيرون ميآيد.

بي ترديد او بر بازگرداندنش بس توانا است.

روزيکه پنهانيها آشکار ميگردد.

پس براي او هيچگونه نيرو و ياوري نخواهد بود.

204

سوره طارق ()۸۶

دارنده "رجع".
ٔ
و قسم به آسمان

دارنده "صدع".
ٔ
و قسم به زمين

به درستي که آن (وعدهها و کالم و آيات) به يقين گفتار جدي و جداکننده (حق از باطل) است (يا ممتاز و متفاوت با سخنان
ديگر است).



و (به هيچ وجه) شوخي و بيهوده نيست.

به درستي که آنان نقشه و نيرنگهاي خاص (عليه تو يا دعوت تو)تهيه مينمايند.

و من هم نقشه و کيدهاي خودم را دارم.

بنابراين کافران را مهلت بده ،مهلتي کوتاه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱و  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

نام خداوندگار و ارباب واال و برترت را تسبيح نما (پاک و منزه بدان).

کسي که (يا خداوندگاري که) آفريد و پس از آن منظم و متعادل و کامل نمود (يا سازمان داد).

اداره جهان) اندازه گذار و ميزان و برنامه قرار داده و پس بر طبق آن رهبري نموده
و همان کس که (در آفرينش و ٔ
است (يا مينمايد).

و آن کس که چراگاهها را رويانيد (يا از خاک بيرون آورد).

سپس خشک و سياهش گردانيد.

زود باشد (که آيات و تعليمات) را بر تو بخوانيم آنطور که (پس از آن) فراموش نکني.

ۚ
مگر آنچه را که خدا بخواهد .همانا که او داناي بر نهان و آشکار است.

و تو را در جهت آسان شدن (کارها و مشکالت رسالت) کمک خواهيم کرد.

بنابراين به تذکر دادن (و متوجه ساختن مردم) بپرداز ،همانا که تذکر و يادآوري سودمند است.
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زود باشد (يا چندان طول نخواهد کشيد) که هر کس اهل ترس (و نگران از آينده و انذارها) باشد تذکر و پند بپذيرد.

و بدبخت (و بدفرجامها) از تذکرات تو فاصله و دوري خواهند گرفت.

شقي و بدبختي که آتش بزرگ را خواهد چشيد.


و بعد از آن در آنجا نه ميميرد (که راحت شود) و نه زنده ميشود (يا مجدداً به زندگي گذشته برنميگردد).

به تحقيق و يقين هر کس (يا کساني که) خود را از آلودگي و خطا پاک و منزه کردند رستگار شدند (يا ميشوند).

و به ياد خداوندگار (و ارباب واقعي) خود بوده نماز گزاردند (يا ميگزارند).

بلکه (واقعيت و علت اين است که) شما زندگي دنيا را برگزيدهايد (و ترجيح ميدهيد).

در حالي که (زندگي و دنياي) آخرت بهتر است و باقي و پاينده ميباشد.

همانا که اين (گفتار و انذاز و خبرها) در نوشتارهاي پيشينيان نيز بوده است (يا هست).

صحيفهها (يا کتيبهها و نوشتارهاي) ابراهيم و موسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
آيا داستان غاشيه به تو رسيده است؟ (يا خبر از داستان غاشيه داري؟)

چهرههائي در آن روز شرمنده و سرافکندهاند (متواضعاند)،

زحمت و رنج ديده و خستهاند.

و وارد ميشوند به آتش سوزاني.
چشمه داغي ميآشامند (آب داده ميشوند).
ٔ
از

براي آنها طعامي جز ضريع (خوار يا هر طعام ناگوار) نيست.

که نه فربه ميسازد و نه (شکم را) از گرسنگي سير ميسازد.

(و) چهرههائي در آن روز با طراوت و شاداب هستند.

از کوشش و کار خود خشنودند.

در بهشت و باغي بلند آشيان منزل دارند.
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در آنجا سخن بيهوده و لغو نميشنوند.

در آنجا چشمههائي روان است.

در آنجا تختهائي بلند پايه زده شده است.


و تـُنگهائي چيده شده (يا جاسازي شده).

و بالشها (يا مخدههائي) رديف شده (يا بر روي هم چيده شده).

و فرشهائي گسترده.

پس آيا به شتر توجه نميکنيد که چگونه آفريده شده؟

و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟

و به کوهها که چگونه استقرار يافته؟

و به زمين که چگونه گسترده شده؟

پس (مردم را به اين حقايق پيرامونشان) يادآوري کن که تو فقط يادآوري کنندهاي،

تو (به غير از تذکر دادن) سيطرهاي بر آنان نداري.

201

قرآن حکيم

(تذکر تو سودمند است) مگر (براي) کسي که روي گردانده و انکار کرده باشد،

که او را خدا به عذاب بزرگتر (در آخرت) گرفتار خواهد کرد،

بيترديد بازگشت آنان به سوي ماست،



و سپس (در آخرت) نيز بيترديد حسابشان بر ماست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده به استثناي آيات  ،۰ ،۰و ۱۰الي ۲۰
که توسط مترجم اضافه شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
قسم به فجر يا سپيده صبح.

قسم به شبهاي دهگانه.

قسم به جفت و طاق.

قسم به شب آنگاه که ميرود.

آيا در اين (آيات) سوگند (اليق و شايسته) براي صاحب عقل و خرد وجود دارد؟

آيا نديدي پروردگارت چگونه با (قوم) عاد عمل کرد؟

(با شهر) ارم که داراي ستونها (کاخهاي ستوندار) بود.

چنان ساختمانها و ستونها (يا شهري که) مثل آن در کشورها (و شهرهاي ديگر) آفريده نشده بود.

و (آيا ديدي يا چه ديدي) قوم ثمود را .کسانيکه سنگها را در وادي (براي کاخسازي) ميبريدند.

و فرعون صاحب ميخها (يا داغ و درفش قدرت حاصله از وسايل وحشتناک شکنجه).
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همان کسانيکه در شهرها (و کشورهاي متمدن) طغيان و سرکشي (از حدود و آداب و احکام) کردند.

و نتيجتاً در آن شهرها (و اجتماعات متمدن) مرتکب فساد و ناروائيهاي فراوان شدند (يا فساد را شايع و زياد کردند).

بنابراين خداوندگارت بر آنها تازيانه عذاب زد.


همانا که خداوند تو هميشه در کمين است.
۱

پس اما انسان ،همين که پروردگارش با کرامت بخشيدن و نعمت دادن مورد امتحانش قرار ميدهد( ،آنرا به حساب

شايستگي و لياقت خود ميگذارد و) ميگويد :پروردگارم مرا گرامي داشته.

و اما همين که با تنگ گرفتن روزي ،به آزمونش ميگيرد( ،با نوميدي و گلهمندي از خدا) ميگويد :پروردگارم مرا زبون
کرده.

هرگز (نه چنين است ،نه چنان) ،واقعيت اين است که شما يتيم را گرامي نميداريد،

و بر سير کردن شکم گرسنگان (يکديگر را) ترغيب نميکنيد،

و ميراث (يتيمان و ضعيفان) را ميخوريد ،آنهم چه خوردني!

مال (و ثروت) را دوست داريد ،آنهم زيادش را! (تفاوت دارائيها و اختالف طبقات عمدتاً ناشي از موارد فوق و بيتفاوتي خودتان
ناشي ميشود)

هرگز (چنين مالدوستيها و بيتوجهيها در قيامت بيکيفر نيست) ،آنگاه که زمين در هم کوبيده شود ،کوبيده شدني پي در پي،
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۲

۹

و (آثار صفت ربوبي) پروردگارت تجلي مينمايد و (همچنين) فرشتگان صف زده (به گونهاي خاص)

ۚ
۵

در آنروز دوزخ (در معرض تبهکاران) آورده شود ،در آنروز آدمي به خود آيد ،اما چه سود از آگاهي (دير هنگام)؟

(با حسرت ندامت) گويد :اي کاش براي زندگي (ابدي خويش) تدارکي از قبل ديده بودم (کار مثبتي کرده بودم).



پس در آنروز ،چون عذاب او ،کسي عذاب نکند (قابل قياس با هيچ عذابي نيست).

و چون به بند کشيدن او ،کسي به بند نکشد (گرفتاري و اسارت ابدي قابل تصور هم نيست).

اي وجود (يا شخصيت و فرد) مطمئن (و صاحب اعتماد و يقين).

برگرد (يا روانه شو) بسوي خداوند خودت ،در حاليکه خشنود و خوشحال هستي و او هم از تو راضي است.

و داخل گروه بندگان من بشو.

و داخل بهشت من بشو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده به استثناي آيات  ۱۵الي  ۲۰که
توسط مترجم اضافه شده است.
 -۱به نظر ميرسد تفکيک ميان کرامت و نعمت ،اشاره به دو وجه از نعمات معنوي و مادي باشد .کرامتي که مورد نظر آيه است از قبيل پُست
و مقام ،علم و هنر و ساير موفقيتهاي اجتماعي است.
 -۲بديهي است که خدا آمدني و رفتني نيست ،به نظر مرحوم طالقاني (در تفسير اين آيه) در اينجا صفت «ربّ» با ضمير «هم» آمده (ربّ
مضاف) و صفات و اسماء اضافي چون وابسته و پيوسته به آفرينش و آفريدگان و انعکاسي از صفات ذاتي است ...به اهلل ،يا الربّ نسبت

قرآن حکيم
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داده نشده و به ربک نسبت داده ميشود ...و همين صفت ربوبي مضاف است که قوا و انديشه انسان را براي دريافت و کوشش پيش
ميبرد ...در چنين روزي نمودها و قشرهاي ماده و طبيعت روي ميگرداند و از ميان برداشته ميشود و قدرت ربوبي روي ميآورد و
آشکارا تجلي ميکند« :و جاء ربک»
 -۹به صف کشيده شدن فرشتگان در روز قيامت شايد نمادي و تمثيلي از صف معلميني باشد که در پايان سال تحصيلي و روز امتحان مستقال
شاگردان را ميآزمايند تا معلوم شود هر کدام به چيز ميزان آموزشها را فرا گرفتهاند .پس روز قيامت هم تجلي و ظهور و بروز آثار
ربوبيت در وجود انسان است و هم تأثيري که از نيروهاي امدادگر جهان و انرژيهاي به اصطالح مثبت (مالئک) انسان در دوران زندگي
پذيرفته باشد.
 -۵معموال گفته ميشود ستمگران را به جهنم ميبرند ،اما در اين آيه گفته ميشود «جهنم آورده ميشود»! گوئي جهنم ،حالتي دوزخي است
که مثل افسردگي به انسان عارض ميشود!



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۱

سوگند ياد ميکنم به اين شهر (مکه)،

۲

در حالي که تو در آن ساکن شدهاي .

۹

و سوگند به هر زاينده و آنچه بزايد (هر توالد و تناسلي در جهان).

به راستي ،انسان را (براي دست و پنجه نرم کردن) در متن سختيها آفريدهايم (تا ساخته شود).

آيا ميپندارد که هيچکس هرگز بر او توانائي (کيفر دادن) ندارد؟

گويد مال فراواني را تباه کردم (هر طور دلم ميخواست در مسير هوسهايم خرج کردم)،

آيا ميپندارد که هيچکس او را (حين ارتکاب مفاسد و اسرافها) نديده؟

آيا براي او دو چشم قرار نداديم (تا با بينش خود ،راه را از بيراهه تميز دهد)؟

و (همچنين) زباني و دو لـَبي (تا در ارتباط کالمي با ديگران بپرسد و راه يابد)؟
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۵

و به دو فراز (شکر و کفر  -فجور و تقوا) هدايتش نکرديم؟

ولي او آن گردنه را نپيموده( ،کبد ،بر خود هموار کردن سختي)

و تو چه داني که آن گردنه (صعود آدمي به قله قرب و کمال) چيست؟


آزاد کردن گردني (از انسانهاي گرفتار به انواع اسارتها ،يا گردن خود از دلبستگيها)

يا سير کردن شکم مردم در روزگار فقر و گرسنگي (تسکين دادن درد گرسنگان).

(به ويژه) به يتيمي از خويشاوندان (بايد از حلقههاي نزديکتر شروع کرد)،

۵

ا درماندهاي زمينگير (پيران يا بيماران از حرکت افتاده).

سپس (با انجام اين مسئوليتهاي مادي) در زمره مؤمناني قرار ميگيرد که يکديگر را به صبر و مقاومت (در برابر ظلم و ستم
۰

در برابر انواع سختيها و پريشانيها) و به مهرباني توصيه ميکنند.

اينانند شخصيتهاي خجسته.

۰

۸

و (اما) کساني که آيات ما را نديده گرفته و انکار کردند ،همان تيره روزانند .

بر آنان آتشي فروبسته (غير قابل گريز) است.
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 -۱سوگندهاي قرآن براي جلب توجه انسانها به عظمت پديدههائي در طبيعت يا پيرامون اشخاص و در نفس خود آنهاست( .مراجعه به مقاله
سوگندهاي قرآني از همين قلم)
 – ۲تاريخ مکه با زندگي پيامبر عجين شده است .جمله "وانت حل بهذا البلد" گوياي اين است که وجود پيامبر در اين شهر حل شده و
شيريني اين شهر از شهد مجاهدتهاي او گواهي ميدهد.
 – ۹هر زايشي در طبيعت با درد و رنج و سختي همراه است .در فلسفه ماترياليسم ديالکتيک نيز محصول تـِز و آنتي تـِز را سن تـِزي ميداند
که رو به رشد و کمال دارد.
 – ۵آيات  ۲و  ۹سوره انسان (انا خلقنا االنسان من نطفة ...اما شاکراً ما کفورا) دو شاخص شکر و کفر را نشان داده است .و در آيه  ۸سوره
شمس ،دو شاخص فجور (شکافتن حريمها) و تقوا (رعايت آنرا) نمايانده است.
 – ۵مسکين از ريشه «سـَکـَنَ» داللت بر ساکن شدن و از تحرک و کار افتادن ميکند.



 – ۰شايد آزاد کردن اسيران ،سير کردن يتيمان و گرسنگان ،بُعد مسئوليت هاي مادي انسان باشد و توصيه به صبر و مقاومت در برابر سختيها
و مهربانيها ،بُعد گستردهتر معنوي آن ،که با طي مرحله نخست ،آدمي شايستگي توفيق انجام وظائف مرحله بعد را پيدا ميکند.
 – ۰کلمه «اصحاب» در جمله «اصحاب الميمنه» نوعي مالزمت و پيوستگي را ميرساند که نشان از خو گرفتن و شخصيت ويژه پيدا کردن
دارد .ميمنه يا يمين نمادي از دست راست و خير و خجستگي است.
« – ۸اصحاب المشئمه» که در آيات ديگري «اصحاب الشمال» ناميدهاند ،داللت بر شومي رفتار و چپروي (انحراف از مسير) ميکند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

قسم به خورشيد و نورافشاني آن (يا پرتوافکني و درخشش گسترده و تابندگي آن).

و قسم به ماه ،آنگاه که از واپس آفتاب درآيد (و در جهت کسب نور ،به دنبالهروي مداومش ادامه دهد).

و قسم به (هنگام) روز ،آنگاه که آن را (خورشيد را) متجلي (درخشان و نمايان) سازد.

و قسم به شبانگاه ،آنگاه که آن را ميپوشاند.

و قسم به آسمان (که چرخشگاه مهر و ماه است) ،و به آنچه يا آن کس (و يا آنگونه) که آن را بنا نهاد (برپايش ساخت).

و قسم به زمين ،و به آنچه يا آن کس (و يا آنگونه) که آن را بگسترانيد.

و قسم به نفس (آدمي يا خود انسان) و به آنچه يا آن کس (و يا آنگونه) که او را منظم و کامل نمود (هماهنگ و ساخته و
پرداختهاش کرد).

و سپس فجور (ناروائيها) ،و تقوي (پرهيزکاري و پرواداري) او را به او الهام و القا نمود.

يقيناً هر کس (يا کساني که) نفس (يا خود) را تزکيه و پاکيزه گردانيد (يا پاک کردند) رستگار شد (يا رستگار شدند).
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و محققاً هر کس (يا کساني که) خود را آلوده و ضايع کرد (يا تباه کردند) زيانکار و محروم گرديد (يا زيان ديدند).

(قوم) ثمود با خوي سرکش و طغيانگري خود (صالح پيغمبر را) تکذيب کرد.

آنزمان که شقيترين آنها برانگيخته شد.


پس فرستاده خدا به آنان گفت (نسبت به) شتر خدا و آبخور آن (توجه و پروا داشته باشيد).

ولي او را تکذيب کردند و آن (ناقه) را پي کردند (کشتند).
خداوندگارشان بواسطه گناهشان بر آنها کوبيد و (خانهها و سرزمينشان را)خراب و هموار کرد.

و از پس آمدن و فرجام کارشان باکي نداشت (يا ترس و ابا ندارند).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱و  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

قسم به شب وقتي که (ديدنيها و مناظر را) ميپوشاند.

قسم به روز آنگاه که تجلي و آشکارسازي ميکند.

قسم به آن کس (يا به عواملي) که نر و ماده را آفريد (يا قسم به آنچه نر و ماده آفريده شده است).

همانا که (حاصل) کوشش و تالشهاي شما مختلف و گوناگون است (بصورت يکسان نتيجه نميدهد).

اما آنکس که بخشندگي و پرهيزکاري پيشه کند (از خطرات و خطاها پرهيز و پروا داشته باشد).

و بهترين (گفتار يا دعوت و عمل) را تصديق کند (پذيراي خوبيها باشد).

پس ما هم براي آسان شدن کار و تالش او ،تسهيالت فراهم ميکنيم.

و اما آن کس که بخل ورزد و احساس و ابراز بينيازي کند،

و بهترين (گفتار يا کردار و پندار) را تکذيب نمايد.

پس ما هم براي مشکل و سخت شدن (کار و تالش او) کمک کرده و تسهيالت الزم فراهم ميآوريم.
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در حاليکه وقتي به هالکت و گرفتاري افتد ،مال و منال دردهايش را دوا نميکند و بينيازش نميسازد.

بدرستي که آنچه به عهده ما است هدايت (يا راهنمائي و رهبري) است.

و فرجام و آغاز (کار انسانها و دنيا) براي ما (يا بسوي ما) است.

پس شما را به آتشي هشدار ميدهم که (فروزان و شعله ور است) و زبانه ميکشد.

و گرفتار آن آتش نميشود مگر آنکه بدترين يا بدبختترين مردم باشد.

کسي يا کسانيکه (از دعوت حق) تکذيب کرد (يا ميکند) و روگرداند (يا رو ميگرداند).

و زود باشد (يا کساني بزودي قبول دعوت خواهند کرد) که افراد باتقوا خود را از آن آتش دور بگيرند.

کسي (يا کسانيکه) مال خود را ببخشند تا تزکيه و پاک شوند (يا از اسارت و بندگي مال بيرون آيند).

و نزد هيچکس نعمتي نيست که (بوسيله آن) پاداش دريافت دارد.

مگر آنکه بجستجو و طلب روي خداوندگار اعاليش باشد (جهت و هدفش خدا باشد).

و حتماً بزودي خشنود خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

قسم به روشنائي صبح (و باال آمدن روز و گسترده شدن آفتاب).

و قسم به شب آنگاه که تاريکي (و آرامش) آن همه جا را فرا گيرد.

(بهيچوجه) خداوندگارت تو را رها نکرد و خشم و خصومت (با کسي يا با تو) ندارد.

و مسلماً آينده (و فرجام) براي تو بهتر از اول (و يا آغاز کارت) خواهد بود.

و حتماً بزودي خداوندگارت (چنان) بتو ببخشد (و عطا کند) که راضي و خشنود شوي.

آيا (چنين نبود) که تو را يتيم يافت و پناهت داد؟

و تو را گمگشته (يا گمراه) يافت و هدايت کرد؟

و تو را عيالمند (يا نادار) يافت و بينيازت کرد؟

پس (حاال که چنين است و مورد فراموشي و بيخبري قرار نگرفتهاي) يتيم را زبون مگردان.
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و نيازمند درخواست کننده را از پيش خود مران.

و (باالخره) نعمتها و دادههاي خداوندگارت را براي مردم بيان و بازگو نما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آيا براي تو سينهات را نگشوديم (سعه صدر و ظرفيت بتو نداديم)؟

و بار سنگين تو را برنداشتيم (سبک بارت نکرديم)؟

بار سنگيني و مشکالتي که پشت تو را ميشکست.

و نام و آوازهات را بلند کرديم.

پس بدان که همراه با هر مشکل و دشواري ،آساني و گشايش است.

همانا که سختي و آساني همراه با يکديگرند (يا بدنبال سختي فراخي ميرسد).

پس هر زمان که (از سختيها و مشکالت مأموريت) فراغت يافتي خود را به کوشش (در عبادت يا انجام رسالت) وابدار.

و بسوي خداوندگارت روي آور (به او متمايل بشو و عشق و عالقه بورز).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

به (کوه) تين (واقع در شام) و (کوه) زيتون (واقع در فلسطين) (يا سوگند به انجير و زيتون).

و (قسم به کوه) طور مبارک يا طور سينا (که موسي در آنجا با خدا صحبت ميکرد و کالم خدا را ميشنيد).

و به اين شهر ايمن (به معناي امن يا امانتدار خانه و نشانه خدا).

به يقين انسان را در بهترين استواري و نظام (يا در نيکوترين اعتدال) آفريدهايم.

و سپس (يا مع ذلک) او را به پستترين وضع و به پستيها گردانيديم (يا برگردانديم).

مگر کسانيکه ايمان آورده و کار شايسته کنند که در اينصورت براي آنها اجر بيپاياني است.

بعد از اين (توضيح) چه چيز يا چه کسي ميتواند تو را (در راست بودن) دين (يا گفتههاي دين از جمله قيامت و آخرت)

تکذيب نمايد.

آيا خداوند يا اهلل (که اين خبرها و احکام را ميدهد) استوارترين و خردمندترين داوران نيست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۱

بخوان به نام پروردگارت ،همان که آفريد،

۲

انسان را از علق آفريد.

۹

بخوان که پروردگارت کريمتر (از هر کريمي) است .

۵

همانکه بوسيله (کاربرد) قلم آموزش داد،

به انسان آنچه را هرگز نميدانست آموخت،

۵

چنين نيست (که شاکر باشد ،بلکه) انسان حتما سرکشي ميکند .

همين که خود را بينياز (از پرواي خدا) ببيند،

(در حاليکه) قطعاً بازگشت به سوي پروردگار توست (در آنروز بايد پاسخگو باشد).

آيا نديدي آنرا که باز ميدارد،
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۰

بندهاي را که نماز ميگذارد ،

آيا ديدي؟ (چه ميگويد) اگر او بر هدايت باشد،

يا (مردم را) به تقوا (پرواي الهي) فرا خوانده باشد،



آيا ديدي؟ (چه ميگويد) اگر خودش (حقيقتي را) تکذيب کرده و روي گردانده باشد!؟

آيا نميداند که خدا (رفتار ناهنجارش را) ميبيند؟

۰

چنين نيست (که اين انحرافات بيکيفر باشد) ،اگر دست بر ندارد ،به پيشاني ذلتش خواهيم کشيد.

همان پيشاني دروغ پرداز بـِزه کار را،

(حال اگر راست ميگويد) هممحفليهاي خود را (به حمايت) فرا خواند،

ما نيز فرشتگان سخت کيفر را فرا ميخوانيم.

۩
۸

چنين نيست (که بتوان با او مماشات کرد) ،از او اطاعت نکن ،بلکه در خدمت خدا باش تا به او نزديک شوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱منظور از خواندن ،قرائت متني مکتوب نيست .هر متني از جمالت ،کلمات و حروفي تشکيل شده است که پيام نويسنده را با عالئمي
قراردادي ،که زبانشناسي ناميده ميشود ،به خواننده منتقل ميکند .جهان هستي نيز همچون حروف و کلمات کتاب ،از آيات و عالئمي
تشکيل شده که از ظاهر ميتوان به باطن آن و وجود آفريدگارش پي برد .پيامبر اسالم امي و بيسواد بود و نه تنها در هنگام اولين الهام

قرآن حکيم
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نميتوانست لفظي را بخواند ،بلکه تا آخر عمر نيز به تعبير شاعر " :نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد
مدرس شد" .نه الفاظ ،بلکه خواندن آيات خلقت را در همان لحظه آغاز کرد و از آن ظواهر ،همچون دانشآموزي ،به تدريج به باطن
هستي پي برد و به مصداق "سنقرئك فال تنسیٰ" به زودي خواناي هستي شد .معناي ريشهاي قرائت در زبان عربي ،پيوستن اجزاء هر چيز به
يکديگر و تشکيل يک مجموعه است .مثل پيوستن حروف و کلمات و تشکيل کتاب يا پيوستن عناصر اوليه جهان در لحظه آفرينش و
پيدايش انواع گونههاي حياتي است .از اين نظر قرائت قبل از خلقت ا نسان بوده است و خداوند قرائت را به هستي تعليم داده تا در اوج
کمال قرائت مواد ،آدم به وجود آمده است (سوره الرحمن :الرحمن ،علـّم القرآن ،خلق االنسان) .قرآن عادت ماهيانه بانوان را نيز که از
جمع شدن تدريجي قطرات خون در رحم آغاز ميشود «قروء» ناميده است که از همان ريشه است( .بقره )۲۲۸
 – ۲علق را برخي مفسرين يا مترجمين قرآن «خون بسته» دانستهاند که از نظر علمي پايهاي ندارد .مرحوم دکتر يداهلل سحابي (استاد فقيد
زمينشناسي) در کتاب "قرآن مجيد ،تکامل و خلقت انسان" در صفحه  ۲۷۲با مقدمات و مالحظاتي ،علق را "مجموعهاي از بستگيها و
ارتباطات" ذکر کردهاند .چه بستگيها و ارتباط هاي جسمي و تشريحي انسان با موجودات گذشته و چه پيوندهاي روحي و معنوي آدمي
در هر زمان با همنوعان خود و يا با اعمال خويش .در ضمن «علقه» نام يکي از مراحل جنيني نيز ميباشد که ظهوري است از بستگي به
گذشته از طريق صفات طبيعي نسلي (ژنتيک).



 – ۹اين نکته بسيار ظريف و قابل توجهي است که در اولين سروش ،يعني در اولين آيههائي که بر پيامبر اسالم در غار حرا نازل شده ،قبل از
نام «اهلل» (که مورد قبول مشرکين بود) نام «ربّ» را آورده و مهمترين نشانه ربوبيت را «کرامت» دانسته .همچنين مهمترين نماد کرامت
آفريدگار به انسان را استعداد کاربرد قلم براي شناختن جهان شمرده است( .الَذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)
 – ۵انسان تنها موجودي است که ميتواند تجربيات زندگي خود را مکتوب و به نسلهاي بعدي منتقل سازد و به همين دليل امتياز عظيمي بر
موجوداتي که در جا ميزنند و فقط تجربيات ژنتيکي را به نسل بعد منتقل ميکند داراست.
 – ۵با توجه به قبل و بعد ،چنين مينمايد که اين طغيان ،حداقل در زمان ما ،بيش از بينيازي مادي ،ناشي از بينيازي علمي است که بشر امروز
پيدا کرده و چنين تصور ميکند که گويا پيشرفتهاي علمي و صنعتي پاسخگوي همه نيازهاي آدمي ميباشد!
 – ۰معناي «صلوة» همان رويکرد قلبي به خدا و تسليم شدن به اوست که به فارسي نماز ترجمه ميشود.
 – ۰منظور از «ناصيه» در آيه فوق ،ظاهراً پيشاني است ،ولي گويا اشاره به مغز و مرکز فرماندهي داشته باشد ،کما آنکه به تعبير قرآن ،پيشاني
همه جنبدگان به دست خداست (هود  .)۵۰در حاليکه اغلب پيشاني ظاهري ندارند .در مورد انسان اتفاقاً بخش شخصيت و
تصميمگيريهاي انسان در قسمت جلوئي مغز يعني «کورتکس» ،پشت پيشاني ميباشد! بنابراين «اخذ بالناصيه» (مؤاخذه و تنبيه و کيفر
آدمي بخاطر ناصيه = پيشاني) که در آيه فوق و آيه  ۵۱سوره رحمن آمده است ،بايد اشاره به شخصيت و خطاهاي عمدي آدمي داشته
باشد( .واهلل اعلم) بخصوص آنکه در آيه  ۵۱سوره الرحمن گوشزد ميشود که مجرمان در قيامت با پيشاني (تصميمات انديشيده شده) و
گامهايشان (اقدامات عملي) مورد مؤاخذه قرار ميگيرند( .يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ)
 – ۸معناي سجده در «ال تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ» هر چند ظاهراً سجده نماز است ،اما اين سجده نيز نماد تسليم شدن مطلق به مشيت الهي است
که با سر بر آستانش به زمين سائيدن نشان داده مي شود و گرنه سجده کوه و دشت و دريا و درخت و همه موجودات ،آنچنان که در قرآن
بيان شده ،چيزي جز همان تسليم نظامات حق بودن نيست.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۱

ما قرآن را در شب قدر نازل کرديم،

۲

و تو چه ميداني که شب قدر چيست؟

۹

(همين قدر بدان که) شب قدر از هزار ماه بهتر است.

۵

در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان (براي هر کاري که مقرر شده) فرود ميآيند .

آن شب تا سپيده دم سالمتي است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱معناي «قدر» اندازه است .در قرآن آمده است که خداوند همه چيز را به اندازه آفريده است و همه چيز گنجينهاش نزد خداست و جز به
اندازه نازل نميکند .انسانها و نزول وحي هم الجرم اندازه (قدر) و حساب و کتاب دارد و تعليم هم تدريجي و تقديري (به اندازه) است.
 – ۲جمله «ما ادريک» و «ما يدريک» جمعاً  ۱۰بار در قرآن تکرار شده است که تماماً در ارتباط با قيامت و مسائل ماورإلطبيعه يا پيچيده علمي
است که درک و فهم آن با دانش آن زمان و امروز امکان پذير نبوده و نيست .مثل :ماادريک :ما يومالدين ،ما يومالفصل ،ما القارعه ،ما
الحطمه ،ما الحاقه ،ما سجين ،ما عليون ،ما الطارق ،ما العقبه ،ما ليلة القدر ،ما هي (هاويه) ،ما يدريک لعلالساعه ،ما يدريک لعله يتزکّي
 – ۹هزار ماه معادل يک عمر طوالني ( ۸۹سال) است .يک شب قدر و تقدير زندگي داشتن ،بهتر از يک عمر طوالني در جا زدن است.
 – ۵مالئکه و روح فقط در سه آيه قرآن باهم آمدهاند؛ که سوره قدر که از «نزول» آن دو در شب قدر سخن ميگويد ،ديگر آيه  ۵سوره
معارج که از «عروج» (برعکس نزول) آنها در پايان جهان نشاني ميدهد .و باالخره آيه  ۹۸سوره نباء از «قيام» آنها در روز قيامت در
داوري ميان انسانها .در مقام تمثيل براي فهم بهتر ،شايد بتوان از مثال مدرسه مدد گرفت :در ابتداي سال تحصيلي معلمين و امکانات
آموزشي در اختيار محصلين قرار ميگيرند (معناي نزول) ،در پايان سال تحصيلي مدرسه تعطيل ميشود (معناي عروج) و هنگام امتحان
نهائي و کنکور ،دانشي که هر دانشآموز از معلمين و امکانات آموزشي کسب کرده تحقق مييابد و برپا ميشود (معناي قيام) .گويا روح
عامل مهمتري از مالئک باشد ،به گونهاي که حتي مالئک نيز به نيروي روح بر پيامبران نازل ميشدند :يُنَزِلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَ ٰ
ي
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (نحل  )۲به همين دليل ميگويند روح نيروئي فوق فرشتگان است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آنهائي از اهل کتاب که (در عمل) ناسپاسي و انکار کردند و (همچنين) مشرکين ،دست بردار (از عقايد و اعمالشان) نيستند،
مگر آنکه نشانه روشني براي آنها بيايد،

(اينک آن نشانه) فرستادهاي از جانب خداست که نامههاي پاکي را بر آنها ميخواند.

که در آن (نامهها) نوشتههائي بپا دارنده (رشد دهنده و انسان ساز) است.

(اما) آنهائي که کتاب (تورات و انجيل) به آنها داده شد ،فرقه فرقه نشدند مگر پس از آن که نشانههاي روشن براي آنها
آمد (علت اختالف و دشمني و پراکندگي آنها خصلتهاي خودشان بود ،نه مشکال فهم کتاب).

ۚ
در حالي که جز به پرستش خدا ،به نحوي که دين را حقگرايانه براي او خالص (از شرک و خودخواهي) کرده باشند و
نماز (رويکرد به خدا) را برپا دارند و زکات (حقوق جمعي) را بپردازند مأموريت نداشتند ،و چنين است دين برپا دارنده.

ۚ
مسلماً آنهائي از اهل کتاب که کافر شدند و مشرکين جاودانه دوزخي خواهند بود ،بدترين آفريدگان همينها هستند.

(اما) کساني که ايمان آوردند و کارهاي شايسته انجام دادند ،بهترين آفريدگان همينها هستند.

ۖ
ۚ
پاداش آنان نزد پروردگارشان بهشتهاي ثابتي است که نهرها(ي حيات سبز و دائمي) از زير آنها جاري است ،جاودانه
در آن خواهند زيست ،خدا از آنها راضي است و آنها نيز از خدا راضياند .اين (سعادت) براي کسي است که از (مقام)
پروردگارش نگران (از اعمال بد خود) باشد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آنگاه که زمين به لرزه درآيد( ،با آن) لرزه عظيمش (متناسب با تحوالت قيامت)،

و سنگينيهاي خود را بيرون دهد (مواد سنگينتر اليههاي دروني زمين فوران کند)،

و انسان گويد :زمين را چه شده است؟

در آن روز زمين خبرهاي خود را پي در پي باز ميگويد (به فعليت و ظهور و بروز ميرساند).

به سبب وحي مسلم (فرمان تکويني) پروردگارت بر آن،

در آن روز مردم با عملکردهاي مختلف (از عالم خاک) بيرون ميآيند تا (نتيجه) اعمالشان به آنها نشان داده شود،

پس هر کس به سنگيني ذرهاي کار نيک کرده باشد (نتيجه) آن را ميبيند،

و هر کس به سنگيني ذرهاي کار بد کرده باشد (او نيز نتيجه) آن را ميبيند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

سوگند به اسبان تيزتک که (در اثر دويدن) نفس نفس ميزنند،

که (در اين سرعت ،از برخورد سُمهايشان با زمين) جرقه ميزند،

و (به اين ترتيب) بامدادان (براي غارت قبائل ديگر) حمله ميکنند،

و بدان يورش گرد و خاکي به پا ميکنند،

و (با چنين سرعت و حمله غافلگيرکننده) خود را در قلب جمعي (قبيلهاي) ميرسانند.

قطعاً انسان (که اين چنين براي غارت و غنيمت سريع و ساعي است) نسبت به پروردگارش (در امور معنوي و خدمت به ديگران)

کُند و کاهل است.

۱

و خودش نيز بر اين کاهلي شاهد است.

و (برعکس) سخت دوستدار منافع (مادي و شخصي) است.

آيا نميداند وقتي آنچه زير خاک است زير و رو شود( ،حقايق پنهان برمال گردد).

242

سورهعاديات ()۵۵۵

و آنچه در سينههاست ( صفات و مُکتسبات دنيائي) حاصل گردد (محصول و ميوه خود را بدهد)،

در آنروز مسلماً پروردگارشان از جزئيات (اعمال) آنها آگاه خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« -۱کنود» ،از ماده «کـَنَدَ» مفهوم بيخيري و ناسپاسي دارد« .ارض کنود» به زميني ميگويند که چيزي نميروياند .زفت و بخيل بودن از آثار
کنود بودن است.



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آن حادثه کوبنده (قيامت)؛

چيست آن کوبنده؟

چگونه تواني دانست که آن حادثه کوبنده چيست؟ (فهم آن دور از درک و دانش بشر است).

روزي که مردم همچون پروانههاي پراکنده شوند! (سبکبار و معلق در هوا ،به دليل تغيير جاذبه زمين)

و کوهها همچون پشم حالجي شده شوند( .با ذرات از هم گسيخته)

پس آنکه کفه (ترازوي سنجش) اعمالش سنگين باشد،

در زندگي مورد پسندي خواهد زيست.

و اما هر که کفه (ترازوي) اعمالش سبک باشد،

۱

پناهگاهش (در آغوش) آتش خواهد بود.

244

سوره قارعه ()۵۵۵

چگونه تواني دانست که هاويه چيست؟

آتشي است سوزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱در جمله «فامه هاويه»« ،اُم» همان مادر است که کودکان در هنگام خطر به دامان مهر و عطوفتاش پناه ميبرند .اين تشبيه بسيار لطيفي
است که آغوش گشاده گمراهان هاويه است ،هاويه از ريشه «هوي» معناي پرتگاه عميق ميدهد .هواي نفس نيز ،آدمي را به چنين
پرتگاهي ساقط ميکند .شايد منظور از هاويه ،همان تحقق آثار منفي هوي و هوسهاي شيطاني باشد( .واهلل اعلم)



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

فزون طلبي (در رقابت ثروت و قدرت) شما را به کاري بيحاصل سرگرم ساخته است.

تا برسيد به گور (پايان زندگي).

نه چنين است (که اين شيوه ،بيخطر باشد) ،بزودي (نتيجه آنرا) خواهيد دانست.

هرگز ،بعد از اين بزودي (در قيامت) خواهيد دانست.

نه چنين است ،اگر علم يقيني داشته باشيد،

بي شک و ترديد دوزخ را خواهيد ديد،

سپس به ديده يقين آن را خواهيد ديد،

آنگاه در آن روز در مورد نعمتها مورد پرسش قرار خواهيد گرفت (که چرا کفران کرديد).

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

 – ۱قسم به عصر و زمانه (يا زمان و پايان روز و دوران).

 – ۲همانا که آدمي به يقين زيانکار است (يا در زيان و خسران زندگي ميکند).

 – ۹مگر کسانيکه ايمان آوردند و کارهاي شايسته کردند و يکديگر را به حق و به صبر سفارش کردند (يا ميکنند).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱و  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
واي بر هر عيبجوي طعنه زن.

آن کس که مال فراوان گرد آورده (يا جمع ميکند) و آنها را برميشمارد (مالپرستي که از افزون شدن دارائيهاي خود و
شمارش و مقدار آنها لذت ميبرد).

خيال ميکند که دارائي و مالش او را در زندگي ،جاويدان و پاينده ميکند!

نه چنين است (هرگز چنين نيست) مسلماً و بيقين او را در حـُطـَمه مياندازد.

و تو چه داني که حطمه چيست (يا چه چيز دانايت کرد که حطمه چيست)؟
شده خدائي.
آتش برافروخته ٔ

(آتشي) که بر دلها باال ميرود (يا سلطه بر دلها دارد) و بر آنها چيره ميشود.

بدرستيکه آن (آتش) بر آنها گمارده شده است (نزد آنها در بسته باشد).

(آتشي) در ستونهاي سر به فلک کشيده (کشيده شده).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

آيا نديدي (در اين واقعه انديشه نکردي) که چگونه پروردگارت با سپاه (متکي بر قدرت کوبنده و جلوداري) فيل عمل کرد؟

آيا نيرنگ آنها را نقش بر آب نکرد؟

۱

و بر آنها تودههاي گدازههاي پرتاب شده به آسمان را نفرستاد؟

۲

که بر آنها سنگهاي از خمير مذاب (سنگ گِل مانند) ميباريدند.

۹

۵

که سرانجام آنها را همچون کاهبرگهاي جويده شده گرداند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱کلمه «طيرا» نکره است و داللت بر حرکت در آسمان ميکند و «ابابيل» به معناي دسته دسته ،حالت يا وصف آن است .همه ميدانيم
گدازههاي آتشفشاني همچون پرنده تا فاصله زيادي حرکت ميکند و به دليل متناوب بودن خروج انفجاري گدازهها از دهانه آتشفشان،
امواج گدازهها حالت دسته دسته دارد .شبيه چاههاي آرتزين .در اين مورد مرحوم دکتر يداهلل سحابي مطالعات گستردهاي در اوضاع
جغرافيائي و زمينشناسي کوهها اطراف مکه کردهاند و اين واقعه را به صورت علمي به اتفاقي آتشفشاني ربط دادهاند.
« - ۲سجّيل» همان مُعرب شده سنگ گِل فارسي است که گاف در زبان عربي تبديل به جيم شده است.
 – ۹علف و کاه و يونجهاي که چارپايان ميجَوَند ،مخلوط کم و بيش يکساني در معده آنها به وجود ميآورد ،بدن انسان نيز در برابر ابري از
گدازههاي آتشفشاني که بر سر او ببارد ،در اثر حرارت فوقالعادهاي که سنگ را آب ميکند ،استخوانهايش نيز از هم گسيخته و خرد
ميگردند.
 – ۵نحوه عذاب يا انحراف آنها مشابه است .آنها با جلو انداختن فيلها مقابل سپاهشان هر مانعي را زير پا لِه و با زمين يکسان ميکردند،
ولي سرانجام خودشان همچون کاه جويده شده خرد و خمير شدند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

براي ايجاد همبستگي ميان قريش،

همبستگيشان (با وجود عوامل متفرق کننده) در کوچ زمستاني و تابستاني.

پس بايد ارباب اين خانه (کعبه) را عبادت کنند (که تنها عامل وحدت است ،نه بُتهاي پراکنده)،

همانکه گرسنگيشان را سير کرد و ترسشان را امنيت بخشيد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

درباره) آنکس که روز جزا را تکذيب ميکرد؟
ٔ
آيا ديدي (يا چه نظر داري

اين همان کسي است که يتيم (را با تندي و توهين از خود) ميراند.

و رغبت به همسُفرگي با مسکين (يا انگيزه براي اطعام مسکين) نشان نميدهد.

پس واي بر (آن) نمازگزاران.

که در نمازشان سهلانگار (و بيتوجه)اند (يا از نماز غافل ميمانند).

کسانيکه ريا ميکنند (در نماز يا در اطعام يا انفاقهاي خود قصد ريا دارند).

و از عاريه دادن (اثاثيه منزل و مايحتاج همسايگان يا نعمتهاي عمومي رايگان) ممانعت (و خودداري) ميکنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

ما به تو کوثر (يا خير کثير زياده از اندازه) را عطا کردهايم.

بنابراين براي خداوندگار خود نماز بخوان (ارتباط و اتصال برقرار ساز) و نحر بنما (شتر قرباني کن).

همانا که دشمن کينهتوز تو است که ابتر ميباشد يا ميشود (اجاق کور يا بريده نسل).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

بگو هان اي گروه کافران.

من آنچه را شما ميپرستيد ،نميپرستم.

و شما هم آنچه را من ميپرستم ،نميپرستيد.

و نه من پرستنده آنچه شما ميپرستيد هستم.

و نه شما پرستندهايد آنچه را که من ميپرستم.

دين شما براي شما ،و دين من براي من.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

إِذَا جَاء
آنگاه که ياري خدا و پيروزي (بر مشرکين و فتح مکه) فرا رسد،

و مردم را ببيني که گروه گروه به دين خدا درآيند،

ۚ
پس به ستايش پروردگارت او را تسبيح کن (خدا را بيعيب و نقص در تأخير نصرت بدان) و از (عوارض انتظار تعجيل نصرت)
۱

طلب آمرزش کن که او توبه پذير است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱بر حسب مفاد آيه  ۲۱۵بقره ،پيامبر مکرم اسالمۖ بنا به طبيعت بشری در يكی از نبردها با مشاهده و ضعيت وخيم و خطرناك جبهه اسالم ،به زبان
تعجيل نصرت خدا را طلب كرده بود ،كه از نظر مراتب قرب و كمال آن حضرت اين شتابخواهی از جمله حسناتی بود كه برای مقرّبين سيئه
محسوب میشود.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

بريده باد دستان (نيروي ظلم و ستم) ابي لهب ،و بريده شد!

مالش و دستاوردش او را بينياز (از توجه به حق و رعايت تقوا) نکرد.

۱

به زودي در آتشي شعله ور در آيد.

و زن او آتشبيار معرکه (تحريککننده آتش افروزيها) است.

در گردنش ريسماني است از رشتههاي به هم تابيده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱جمله «ذات لهب» (داراي زبانهها) نشان ميدهد که طبيعت و ذات اين آتش شعلهوري است ،نه آنکه از خارج به آن سوختي برسد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

بگو "او" (يا آنکه مورد ذکر و بحث و توجه بود) «اهلل» است که "تک" است.

شايسته هدف بودن است (يا مرجع حاجت است).
ٔ
«اهلل» و معبود يکتائي که

نه ميزايد (و توليد مثل کننده است) و نه زائيده شده (و فرزند کسي است).

و اصالً براي او هيچ همتا (و مشابهي) وجود ندارد (يا نميتواند وجود داشته باشد).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۱نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۱

بگو :به خداوند سپيده دم (يا همه شکفته شدگان از تاريکي عدم به عالم و نور وجود) پناه ميبرم.

۲

از شرّ هر آنچه آفريد.

و از شرّ هر تاريکي متراکم (يا هر ظالمي) که فراگير شود.

۹

و از شرّ دميدگان در گِرهها.

و از شرّ حسود ،آنگاه که حسادتش تحريک شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -۱خداوند «فالق الحب و النوي» (شکافنده دانه و هسته – انعام  )۳۵و «فالق االصباح» (شکافنده صبح – انعام  )۳۰است .هر تولد و حياتي از
شکفتن پوسته و مانعي پديد ميآيد و شکفته ميشود .فالق اسم فاعل و فلق اسم مصدر به معناي شکافته شده است .از اين نظر همه
مخلوقات فلق ه ستند زيرا از مانع عدم برآمده و از تاريکي نيستي ،به نور رحمت ربوبي ،هست شدهاند .اين تعبير در ادبيات فارسي نيز بکار
ميرود:
بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم

فلک را سقف بشکافيم و طرحي نو دراندازيم

سيـاهي چـونکـه خواهـد سپيـدي را بگيـرد

بيــا بــا هـم بسـازيــم و بنيـادش بـرانــدازيـم

 – ۲خداوند البته شرّ نميآفريند ،اما به دليل نسبي بودن امور ،چيزي که در اصل خير است ،ميتواند موجب شرّ گردد؛ مثل گرگ براي
گوسفند؛ آتش براي خرمن.
 - ۹منظور از گرهها (عُقـَد) ظاهراً همان گره مشکالت و اختالفاتي است که ميان زن و شوهر يا مردم با يکديگر پيش ميآيد و کساني به
جاي گشودن آن و ايجاد صلح و آشتي در جامعه ،با دميدن بر آتش اختالفات ،آنها را شعلهور ساخته و دشمنيها را با کور کردن گرهها
عميقتر ميکنند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

(خود) بگو ،به پروردگار مردم پناه ميبرم.

(به آنکه) پادشاه مردم است.

معبود (واقعي) مردم (است).

(پناه ميبرم) از شرّ و زيان وسوسه کنندههاي نهاني و آشکار.

وسوسههائي که در سينهها (يا در ذهن و افکار) مردم عمل ميکند و اثر ميگذارد.

(وسوسه گراني) اعم از جنـّيان و آدميان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ ترجمه اين سوره عيناً از کتاب «پا به پاي وحي» جلد  ۲نوشته مرحوم مهندس مهدي بازرگان اخذ شده است.
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