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  در معرفي كتاب مؤلف رگفتا پيش
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

»كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابتابِ كلُوا اَأللْبأُو ذَكَّرتيلو هاتوا آيربد1».لِّي   
  )29) / 38(ص(

فرو فرستاديم تا  ي كه براي تو (يا به سوي تو)ا كتاب مبارك و فزاينده(
ر و تأمل نمايند و براي صاحبان عقل و خرد تذكر و در آيات آن تدب

  )آگاهي باشد.
  

با توكل به خدا و  ،6/9/1370در جلسه مورخ  شوراي انجمن اسالمي مهندسين
تصميمي گرفته تصويب  ،ينجانبا توسل به كتاب و آورنده آن و بنا به درخواست

مندان، تدوين و تأليف يك  كه به همت و كوشش اعضاء انجمن و عالقه نمود
زبانان به عمل آيد ؛ مجموعه و محصول باقيات  مجموعه تفسيري براي استفاده فارسي

   :حاتي از انجمن به نامِ لالصا

  پا به پاي وحي
  حسب نزول )(تفسير تدبري قرآن بر

   :بندي خواهد بود آوري و جمع يك جمع ،تازه تفسيريِ ي هاين مجموع
                                                

  . قال علي عليه السالم1
  »فقّها تيهفُ سيادة لَبي عري فخ ـ اَال الَ يها تدبرف سياَال الَ خير يف قرائة لَ«

نيست خيري و سودي در خواندني (خواندن قرآن) كه در آن انديشيدن آگاه باشيد ! 
اي در  (بررسي و انديشه در جوانب موضوع) نباشد. توجه كنيد ! نيست خيري و فايده

  عبادتي كه در آن تحقيق و تحصيل نباشد.
 )8، ج ميزان الحكمه -خبارمعاني اال -49، ص 2ـ بحار، ج  211، ص 92(بحار، ج 
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هايي از استادان و از تفسيرهاي  ها و آموخته ، خواندهها اوالً از حاصل شنيده
  پيشينيان، 

مندان، كه به قصتد  ها و كارهاي اعضاء انجمن و عالقه ها و نوشته ثانياً از گفته
انجمن اسالمي و  از زمان تأسيس انجمن اسالمي دانشجويان ،»بازگشت به قرآن«

 در جلسات انجمن و در مساجد تا زمان حاضر، 1336و  1323هاي  به سال مهندسين
بحث و اظهارنظر انجام شده است به صورت درس و سخنراني يا  ،و مجالس مربوطه

   ،و
  هايي كه بعداً به عمل آيد.  ها و تكميل ثالثاً استنباط

اعتقادي و احكام  -گويي به مسائل و مشكالت ايماني منظور از مجموعه، پاسخ
اجتماعي و سياسي براي مردم  ،فرهنگي ،علمي ،هاي عبادي ديني است كه از ديدگاه

در طي سنوات بعد از انقالب  ،ها و روشنفكران خوانده درس، خصوصاً ايران
و جمهوري اسالمي (يا روحاني)  1357و تجددخواهي تا انقالب فراگير  مشروطيت

ايران مطرح گرديده است و محتاج به بازگشت به قرآن و كسب هدايت از خداوند 
  باشد. عزيز حكيم مي

تعليم و تعلم  سال 70بيان ديگر اين تفسير و تدبر در قرآن منتهااليه و محصول به 
قرآن و مطالعات و تجربياتي است كه در آموزش و عمل به قرآن و پياده كردن 

و تجربه  1357دست آمده است و انقالب عظيم  به نسبي آن در جامعه ايران
كار مساعدي براي آن بوده است. ضمن  آزمايشگاه و اسباب المي ايرانجمهوري اس

هاي متعددي است كه در  آنكه محصول تفكر و تالش نه يك فرد بلكه افراد و گروه
هاي گوناگون اجتماعي  هاي اسالمي قبل از پيروزي انقالب و در فعاليت حول انجمن

هايي  گونه به ،در خانه و كالس و مسجد و زندان و دولت ،و مذهبي گرد هم آمده
خواند اين كار با فرسودگي و فوت نگارنده  اند و مي سر و كار با قرآن كريم داشته

   :خاتمه نيابد. بلكه به صورت گروهي و به مصداق
»قُوا بِهِملْحا يلَم مهنم رِينآخو يمكالْح زِيزالْع وه1».و    

راه اصالح و كمال در پيش گرفته پا به پاي تحوالت جهان و پيشرفت علوم و 
  افكار ادامه يافته زنده بماند و زنده كننده باشد.

                                                
اند؛ و  هاي ديگري [مبعوث شده] كه هنوز به [آئين جديد] اينان نپيوسته : و نيز بر گروه 3) / 62جمعه(. 1

 اوست فرادست و فرزانه.
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رحمتي نثار اساتيدي  گذاري اين مجموعه ذكري و درود جا دارد كه در پايه
تا  1300هاي  در سال مدير دارالمعلمين مركزي فروغي خان ابوالحسنمانند ميرزا

 حاج ميرزا خليل ،سيد محمود طالقاني ،باني دارالقرآن سنگلجي ، شريعت1306
و  و قم بنماييم. كساني كه در تهران و محمدتقي شريعتي عالمه طباطبايي ،اي كمره
شر به تدريس و تفهيم و تفسير قرآن (و تا حدودي تدبر در آن) در ق مشهد
  كمر همت بستند. آموزان و دانشجويان ها و دانش خوانده درس

*  *  *   

معموالً از اول قرآن و گاهي از  ،تفسيرهاي شفاهي يا كتابي متداول و موجود
گردد. گاهي نيز  رسد، يا در اواسط متوقف مي انتها مي آخر آن آغاز شده به

هاي اخير  نمايند. در سال مطرح مي صورت متفرق هاي مخصوصي را به سوره
تفسيرهاي موضوعي نيز، از جمله در خود انجمن و چند ماهي در تلويزيون اجر 

تواند با  آيد ومي تر از تفسير سر تاسري كالسيك درمي كه از جهاتي آموزنده گرديد
  روش علمي باشد.

ا در نظر اي ر تدوين مجموعه حاضر، براي فرار از تكرار و تقليد، ديدگاه تازه
در عالوه بر ترجمه متن و تفسير آيات،  ،خواهيم بنا به توصيه خود قرآن گرفته مي
تدبري بنماييم كه چرا و چگونه اين آيات و تعليمات تدوين و تنزيل يافته و قرآن نيز 
  اش به چه ترتيب و با چه روش انجام گرفته است. خدا به دست فرستاده رسالت

ار بهتر ديده شد ترتيب ترجمه و تفسير معمول را كه بر مبناي براي اين ك
آوري و ارائه صورت حاضر قرآن است كنارگذارده كتاب خدا را آن طوركه  جمع

بزرگوار نازل گرديده و در دل و جان او ثابت شده است  تدريجاً و عمالً بر پيامبر
ي نياز و پيشرفت دعوت و دريافت گونه كه به مقتضا بررسي قرار دهيم. آنمورد 
 23از يك طرف، و رشد و توان پيام رسان از طرف ديگر، متحول شده، طي  آدميان

رسيده، از » اكمال و اتمام«پيگير اجرا گرديده و به مرحله  ،تلرسادورانِ سال 
 ،ر را پشت سر گذاردهشما هاي بي هاي دشوار گذشته، مشكالت و مخالفت راه

يدخُلُونَ «كرده است و باالخره تاج قهرماني  ريزي كاخي از دانش و دين و امت را پي
  ، »پا به پاي وحي«مشاهده نماييم . يعني  ،را به سرگذارده است 1».في دينِ اللَّه أَفْواجا

                                                
 فوج به دين خدا درآيند.: ... فوج  2) / 110. نصر(1
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  .متدبري در قرآن بنمايي
پذير نبود. زيرا معدود جداولي كه برحسب ترتيب نزول  اين كار سابقاً امكان

كرد و از جهت اصالت و سند مورد اعتماد و  ها وجود داشت با هم مطابقت نمي سوره
ها كافي به مقصود و  استفاده عموم نبود. خصوصاً كه ترتيب تقدم و تأخر سوره

ها به  دانستند كه بسياري از سوره مي ، وترتيب نزول واقعي آيات نبود ي دهنده نشان
هايي از آنها  صورت يكپارچه و دفعتاً نازل نگرديده است و بعضي از آيات يا گروه

. خوشبختانه اين مشكل با تحقيق و اند ها شده در فواصل زماني مختلف وارد سوره
كتاب، ترتيب  14برطرف شده است. جدول شماره  »سير تحول قرآن«تأليف كتاب 

هاي معاصر  ه به صورت سوره بلكه به صورت گروهن ،تدريجي و سال نزول آيات را
هاي  ها به گروه تقسيم سوره 15دهد و جدول شماره  ها نشان مي سوره ي هدهند تشكيل

اول چون برمبناي كند. اين جد معاصر و سال و شماره نزول آنها را معين مي
نباشد و لي  توانسته است تقريبي محاسبات آماري و قانون احتماالت تنظيم شده نمي

هاي الزم و به طوري كه در طي مجموعه  با تجديد نظرهاي مختصر بعدي و تصحيح
  حاضر نيز عمل خواهد گشت به درجه دقت قابل قبولي رسيده است.

در حال  ي هتمان يا خانقرآن به صورت متداول موجود، حالت يك ساخ
و اجزاي مختلف به منظور اقامت و استفاده در كنار  ها كه اتاق داردبرداري را  بهره

خانه كاري به ترتيب زماني ايجاد و  اند و خريدار يا صاحب يكديگر قرار گرفته
شوند كه در اواخر كار  هاي آن ندارد. از دري وارد خانه مي ارتباط قطعات و قسمت

روند كه سفيدكاري و  ست و از آنجا به هال و اتاق خواب يا پذيرايي مينصب شده ا
در و قفل خانه انجام گرديده است. بدون آنكه بپرسند يا  فرش آن پيش از نصبِ
  .تها كجاست و چه موقع با چه مصالحي درست شده اس بدانند كه پي بنا و پايه

كه به  )1(»الكتاب فاتحة«يا  )1»(حمد«اهللا مجيد نيز با سوره كوتاه  قرائت كالم
كه چهل و يكمين گروه تنزيل بوده در  شوددر حالي ورودي است آغاز مي معناي درِ

نازل شده است و تنها  )55(»رحمن« ي هبعد از گروه الف سور سومين سال رسالت
مطالب  ي هكلمات و اعالم كنند ي هباشد كه گوينده يا ادا كنند ي ميا گروه يا سوره
 )1»(الكتاب فاتحة«. پس از وحي و نه فرشته باشد، نه خدا، نه پيغمبر آن، انسان مي
ا سال تهفتم رسالت ل ساسال از  17در ظرف  )2(آيد. بقره مي )2(سوره بلند بقره

نازل گرديده، با اشاره به شرايط هدايت قرآن و تقسيم مردم به سه دسته مؤمن  تلرح
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و  ، خلقت آدمشود و سپس به هشدار و مژده جهنم و بهشت و كافر و منافق آغاز مي
پردازد كه هر  ل و مطالب و موضوعات ديگري مياسرائي معرفي بني ،دعوت انبياء

گروندگان آن زمان و خوانندگان آينده   اي مورد احتياج و استفاده كدام به گونه
  قرآن بوده و هست.

دهنده و آيات  هاي تشكيل اما تدوين و تنظيم قرآن برحسب زمان نزول گروه
گيرد شباهت به فيلمي  ده مجموعه حاضر قرار ميمربوطه به صورتي كه مورد استفا

دارد كه روز به روز از جريان انجام و پيشرفت يك ساختمان برداشته و خواسته 
باشند طرز كار بنّايي و طرح و ترتيب اجراي پروژه ساختماني را به شاگردان 

ستحكام و درستي عمليات را ريزي و درجه ا نشان دهند، يا برنامه دانشكده معماري
كنترل نمايند و يا اطالعي از فوت و فن معماري در زمان احداث آن بنا را به دست 

  آورند.
قرآن و علماي متتبع در كالم و معاني بيان يا در فصاحت و بالغت و  مفسرين

ن تر فهميد بهتر و عميقبه تاريخ قرآن، قسمت عمده هدف و همتشان معطوف 
دستورها و رهنمودها، يا احكام و  كردنِ كلمات و كالم خدا و درست دريافت

قرآن  ؛رسند اند و مي اي رسيده تعليمات قرآن بوده است و در اين راه به نتايج ارزنده
  را به مصداق آيات : نمايند. ما در اين مجموعه كتاب وحي را ترجمه و تفسير مي

»آناً فَرقُرلَىوع أَهقْرتل اهرتِيالً قْنت اهلْنزنو كْثلَى ماسِ ع1».الن  

  و
»كادفُؤ بِه تثَبنل كيلًا كَذَلترت اهلْنتر2.»و  

تري، هم معاني و منظورهاي آيات و ترجمه  تر و راحت گونه روشن، به  زنيم ورق مي
و تفسير آنها فهميده خواهد شد و هم آگاهي بيشتر به چگونگي تنزيل و ترتيل قرآن 

با شيوه دعوت و روش  ،در هماهنگي با رشد يا تعليم و تربيت آورنده آن پيدا كرده
ها و  وفقيت و اعجاز قرآن، در اختالف با شيوهشويم و برايمان رمز م آشنا مي رسالت
شناسي  گردد. درحقيقت درس قرآن هاي خودمان، تا حدود زيادي آشكار مي روش

                                                
: بگو؛ قرآن را چه باور كنيد و چه باور نكنيد، چون بر كساني كه از قبل اهل دانش  106) / 7اعراف(. 1

 سايند. سجده كنان سر به خاك مياند، تالوت شود،  بوده
اً بر تو فرستاديم]، تا دست را بدان استواري [و آرامش] دهيم و به گونه [تدريج : ... اين 32) / 25. فرقان(2

 آرامي تمام خوانديم.
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خواهيم خواند و راه جديدي براي رسيدن به ايمان و تعليم اسالم خواهيم آموخت 
چيزي  ،متداول فرق داشته طقينو م لسفيو ف هاي كالمي با روش كه زمين تا آسمان

و دعوت و  جز پيروي از راه و رهنمود الهي در پرورش و آموزش رسول مكرم
  هدايت مردم نيست.

سته از آيات نازل شده و دريافت در هاتخاذ چنين ترتيب و تدبر جز آنكه بررسي 
بوطه چون با توجه به زمان و ضرورت نزول آنها صورت معاني و منظورهاي مر

تر خواهد بود. ضمناً معني و مراد هر آيه و كلمه يا گروه  تر و كامل گيرد صحيح مي
بعدي، بلكه با تعمق  ي ههاي نازل شد آيات را نه با استمداد و استفاده از آيات و سوره

 ي طي شده در زنجيره در خود آيه در شرايط نزول مربوطه و با توجه به مراحل
اگر به ابهام و اشكالي  ،آوريم قبلي به دست مي ي هپيشين و آيات ابالغ شد يها گروه

جلو نزده تعجيل  از جريان وحي ،در تشخيص دقيق و منظور از آيه برخورديم
مانيم تا  رويم. اميدوار و منتظر مي ها و آيات آينده نمي كنيم و به سراغ سوره نمي

و معاصرينش پيش آمده است ـ  گونه كه براي رسول مكرم هاي بعدي ـ همان نزيلت
  روشنگري و راهنمايي الزم را بنمايد.

روش يا سبك اتخاذ شده براي تدبر و تفسير، تعليم و تحقيق است نه تعبد و 
و  لسفهتحميل. تكيه ما بر طبيعت مشهود و علوم تجربي و عيني بوده، پيرامون ف

گرديم و نه الزام و اجبار به كار  ذهنيات يا عواطف و احساسات غير قابل اثبات نمي
بريم. همچنان كه سبك قرآن چنين بوده است. قرآن تذكر و تعليم و هشدار داده  مي

گذارد كه  شوندگان را آزاد مي نمايد و دعوت دعوت به تفكر و به تفقه و تدبر مي
   :نپذيرند و خودشان نتايج خوب يا بد آن را بچشند بپذيرند يا

   1»ومن شاء فَلْيكْفُر يؤمنفَمن شاء فَلْ«

آنچه از مردم خواسته است در مرحله اول توجه نمودن و تكذيب و پشت نكردن 
رسد خبر  نمي است. از قيامت به عنوان يك واقعيتي كه بينش و دانش بشر به آن

و قادر قهار منتقمي هستم بايد شما دهد نه آنكه بگويد چون من خداي خالق  مي
ها و  باورم داريد و اطاعتم نماييد، و اال به دوزخ سوزانتان خواهم انداخت. نشانه

اطالعات از چگونگي و زمان وقوع قيامت به عنوان يك پديده انفجاري فراگير و 
اس كيهاني به مقي - گزاران آدمي كاران و خدمت گنه طبيعي ـ و نه دادگاه ويژه

                                                
 : ... هر كه خواهد، ايمان آورد و هر كه خواهد، كفر ورزد؛ ... 29) / 18كهف(. 1
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 ،و گردش ماه در توالي شب و روز بوده افكني خورشيددهد كه همانند پرتو مي
نمايد و درياها مشتعل  هاي ثابت سخت را ذره ذره و غبار مي شدت و ضربه آن كوه

اند، ذرات  ته و متالشي شدهها كه ظاهراً مرده يا خف انسان ،شوند. در چنان روزي مي
آوري گرديده نخستين احساسشان هوشياري و حسرت است  وجودشان زنده و جمع

  ها ! ... ها و گذشته و آگاهي يافتن به تمام كرده
هـا و نظـايري از    قابل درك و پـذيرش شـنوندگان باشـد نمونـه     ،براي اينكه داستان

ــان ــي   جري ــه خــدا م ــدرت خالق ــا و ق ــاي دني ــع و آورد، ه احتمــاالت و اشــكالت   رف
نمايد و مخصوصاً شاهدها از جـدي بـودن كـالم و سـطح بـاالي       ايرادگيرندگان را مي

كند.  و واقعيت يافتن هشدارهايشان را توجيه مي پيام آورده، صداقت و امانت پيامبران
 رسـانِ  خواهـد پيـام   گونه اصرار نورزيده نمـي  هيچ ،ذلك با همه پيگيري و استواري مع

هـا بدانـد. يـا     اش خود را مسئول كفر و ايمان كسان و مأمور مسـلط بـر انسـان    برگزيده
. كَلَّا إِنه تذْكرةٌ«كار برد، بلكه تأكيدش  هاي تحميلي تبليغ و تطميع و تهديد را به طريقه

هاء ذَكَرن شباشد مي 1».فَم.  
  است.» آفتاب آمد دليل آفتاب« ،براي صاحبان ادراك و اهل انصاف

گروندگان به خدا و پيروان قرآن تدوين  اگر چه مجموعه در مرحله اول براي
غير و  شده است، تا بر درجه معرفت و ايمان و تقوايشان افزوده شود ولي غير مؤمنين

ده بر بينش و دانش خود بيفزانيد. قرآن و ووانند در آن نظر نمت عاملين به دين نيز مي
آنان  اند و احترام به آورنده آن را با پيش فرض اينكه شامل و حامل كالم خدا بوده

كوشش  سازيم. د شد، مطرح نميهترديدكننده گرفتار عذاب سخت خوا بوده، واجب
ها بپردازيم. بنابراين فشار بر  گفتهم هبينانه به تأمل و تدبر و ف  طرفانه و واقع داريم بي

تواند پيامبر و قرآن را به عنوان كتاب  مي ،ذهن خواننده و پژوهنده وارد نيامده
دار نگاه كرده، عادالنه قضاوت نمايد. و  دار و گفتار و نوشتار واقعيت تاريخي اصالت

شحون از انديشانه تصميم بگيرد. كردار و گفتار و نوشتاري كه م  آزادانه و مصلحت
ها، در ارتباط  شده در سرگذشت و سرنوشت انسان طرح مطالب و موضوعات بنياديِ

  بشريت بوده  جوامع و ها ملت تاريخ منشأ آثار مهم در هم و است مكاتب و اديان ساير با
  دهد. آشنايي با آنان قسمتي از گنجينه علوم انساني و اجتماعي را تشكيل مي

  آن  ي هزنند كه معتقد به قرآن و به آورند خوانندگاني حرف مي با  قرآن مفسرين 
                                                

 ت؛ پس هر كه خواهد، از آن پند گيرد.: حاشا، قرآن اندرز و تذكر اس 55و  54) / 74مدثر(. 1
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كه ما قرار بر فهم آزادانه قرآن و تحقيق  متعبد در اسالم هستند، در حالي ،بوده
خواهيم ضمناً به تشخيص بشري بودن يا از خدا بودن قرآن برسيم.  طرفانه داشته مي بي

اي كه خود كتاب آن را پايه  شناختن قرآن. نكته 1».رب الْعالَمينَ تَنزِيلٌ من«يعني 
مند است كه قبل از هر چيز كه  عالقه ،ايمان و گام اول مسلمان شدن دانسته

 رسول خدامسئله  ويژه شخص رسول (ص) آوردگان و به شوندگان و ايمان دعوت
را به  و رسالت و از خدا بودن قرآن، يعني نبوت (ص) بودن محمدبن عبداهللا

العين افكار و اعمال خود قرار دهند. اين معني با تعبيرهاي  اليقين پذيرفته و نصب علم
قرآن با اعالم  ي هسور 114ند سوره از چف بيش از نه بار در قرآن آمده است و مختل

آفتاب «شود. تدبر در قرآن اگر ما را به اينجا برساند مصداق  و تذكار آن آغاز مي
  برايمان تحقق پيدا كرده است.» آمد دليل آفتاب

و درخواست ما از درگاه خدا  ][ي انجمن اسالمي مهندسين طرح مصوب شورا
طوركه مقبول خداوند  ترين وجه ممكن آن اين است كه مجموعه حاضر به كامل

منطبق  و منبعث از خود قرآن و مؤثر و مفيد به حال همكاران و هموطنان  ،حكيم
اگرچه تدريجاً و در  -هاي رسالت جلد منطبق با سال 23جزوه يا  23باشد، در طي 

بلكه به تدوين و منتشر گردد. آن هم نه به صورت تمام شده راكد،  -درازمدت
در معرض تكميل و  ،حالت پوياي مستمري كه با مسئوليت يك هيأت با صالحيت

آوردهاي  ها و دست و استفاده از انديشه زمان مسائل  به گويي پاسخ براي دائمي صحيحت
مندان و  باشد. از همه عالقه و بالنده فكرين جهان قرار گيرد و زندهتدانشمندان و م

با ما  - شاءاهللا خداپسندانه و خلق خواهانه ان -نظران انتظار داريم در اين عمل صاحب
را كه به نام شخص و خاص انجمن مهندسين مجموعه  ،همكاري داوطلبانه نموده

چه به لحاظ معارف قرآني مأخوذ از كارهاي  ،نيست از مطالعات و تتبعات خودشان
تر  اي كه كمك به استنباط صحيح لحاظ اكتشافات و تجربيات تازه گذشتگان و چه به

  غني و نو بسازند. ؛در حركت به سوي حق نمايد هاي وحي تر گفته و اثبات روشن
، فعالً »پا به پاي وحي« تدبر و تفسير قرآنِ ي هروش تدريس و تحرير مجموع

هاي تنزيل پس از يك ترجمه  نظر گرفته شده است كه هر يك از گروهچنين در 
و مختصر توضيح مقدماتي در دو بخش جداگانه بررسي گردد: بخش  ،ساده آيات

  هاي  هاي دريافتي از بحث ترتيب تفسيرها با توجه به استنباط اين تدبر و بخش تفسير. به
                                                

 : نازل شده است از جانب صاحب اختيار جهانيان. 80) / 56واقعه(. 1
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  تدبر انجام خواهد گرديد.
هاي اوليه  عملي شده است و بهتر ديده شد كه گروه روش فوق پس از چند گروه

  حالت تفكيك نداشته باشد.
  و من اهللا التوفيق و عليه التكالن

  مهدي بازرگان
  1373مردادماه  - تهران
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  نخستين گروه تنزيل
   (الف))96(علق ي هسور 5تا  1آيات 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات ارهشم
1  لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسبخوان به نام خداوندگارت كه آفريده است (آفريدگار است). .اقْر  
  ريد).فانسان را از علق آقريد (يا ابتدا از علق آ .خلَق اِإلنسانَ من علَقٍ  2

3  ماَألكْر كبرأْ واقْر.  
ترين كرامتخداوندگار تو ارجمندترين و با كه) (بدان بخوان و
  ا) است.ه(ارباب

4  لَّمي عآدمي) تعليم داد. و خواندن به نوسيله قلم(و با نوشت كه به كس آن .بِالْقَلَمِالَّذ  
5  لَمعي ا لَمانَ ماِإلنس لَّموخت.بداند) به او آم توانست (يا نمي دانست آنچه را كه انسان نمي .ع  

  

  بيان تاريخي بر مبناي روايات و كتب سيره

 14جدول مندرج در آماريِ محاسبات طبق و بر مورخين و اكثر مفسرين ي هعقيد به
يا آغاز  ، پنج آيه فوق اولين آيات نازل شده بر رسول خدا»تحول قرآنسير « كتاب

  باشد. و مخصوص او مي است كه در خطاب مستقيم به پيغمبر قرآن و ابتداي وحي
در  وحي داستان دريافت كالم خدا در آيات باال و برخورد پيامبر گرامي با فرشته

و  دانند. تفصيل داستان و رويداد بنا به كتب سيره را همه كم و بيش مي ارغار ح
  : 1احاديث به شرح ذيل است

                                                
  :  316، صفحهفارسي 40، جلد ، تأليف مرحوم عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي»الميزان«نقل از تفسير  به. 1

←  
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(ص) باز شد اين بود كه در عالم  به روي رسول خدا اي كه از وحي اولين روزنه
شد. سپس  در خارج واقع مي ديد كه چون صبح روشن رؤيا در خواب چيزهايي مي

) تك و تنها در غار  به  1»راح«عالقه و محبت به تنهايي را در دلش انداختند و (غالباً
خود را  ،برد و در هر سال براي اينكه مدتي در آنجا به تهجد و عبادت بپردازد سر مي
پرداخت  مي عبادت به سره كي را مدت آن و كرد مي تهيه طعام و آب و ساخت مي آماده

را در ح قفتو كرد. و باز براي آن مدت سال بعد نيز چنين مي ،رفت و به خانه نمي
حق اين آيات را بر  بود فرشته ارساخت، تا آنكه شبي كه در غار ح خود را آماده مي

  ».توانم نمي نمن خواند«رسول خدا پاسخ داد » إقْرَأ«او نازل كرد و بدو گفت 
كه  مرا گفت و فشاري بر من وارد آورد به طوري فرمود آن فرشته رسول خدا

 نگفتم من خواند» إقْرَأ«رد. دوباره گفت كتاب و توانم از دست برفت. آنگاه رهايم 
  كه توانم از دست بشد. آورد به طوري نتوانم. باز مرا گرفت و همان فشار را وارد

  : »بخوان به نام پروردگارت«و گفت  فت و رها كردربراي بار سوم مرا گ
»الَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسقْر.  

   2 ».خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ

  الي آخر.
برگشت در حالي كه قلبش  اين سوره را گرفت و به طرف مكه پس رسول خدا

رسيد. گفت مرا بپيچيد، مرا بپيچيد.  خويلدطپيد. تا به خانه خديجه دختر  به شدت مي
انه او را روپوشي پيچيدند تا آن حالت ترس و اضطرابش آرام گرت. آنگاه اهل خ

ترسم.  رو كرد و داستان را براي او باز گفت و در آخر گفت بر جانم مي به خديجه
كند، براي اينكه تو  گفت ابداً چيزي نيست، خدا هرگز تو را خوار نميخديجه 

 ونمايي  ، زحمت ديگران را تحمل ميكني شخصي نيكوكار هستي، صلةرحم مي
  نواز و ياور مبتالياني. پوشاني، تو مهمان برهنگان را مي

                                                                                                              
و  و ابن جرير و مسلم و بخاري و عبدابن حميد و احمد است كه عبدالرزاق در در منثور«   →

ر بن زبي ةاز عرو از طريق ابن شهاب و بيهقي ) و ابن مردويه(در كتاب مصاحف اريابن انب
به روي رسول  اي كه از وحي ن روزنهاند كه گفت اولي ن روايت كردهالمؤمني از عايشه ام

 ... خدا
 است.   كيلومتري مكه 18 در »حرا«غار  .1
  فريد.اختيارت كه آ : بخوان به نام صاحب 2و  1 ) /96علق( .2

 انسان را از جنين ابتدايي آفريد.  
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بن اسدبن عبدالعزي  بن نوفل قةروآن حضرت را نزد پسر عمش  آن گاه خديجه
زبان  ،درآمده بود برد. ورقه پرستي به كيش نصرانيت از كيش بت كه در جاهليت

نوشت و مردي سالخورده  را به طور كامل به عبراني مي دانست و انجيل را مي عبراني
  گوش كن. كمي به سخنان محمد ،اي پسر عم :و نابينا بود. خديجه گفت

آنچه ديده بود به او خبر داد. ورقه  بيني؟ رسول خدا محمد چه ميگفت اي  ورقه
كرد و اي كاش من در  اموسي است كه خدا بر موسايش نازل مينگفت اين همان 
 ماندم تا آن روزي كه قوم تو از مكه اي بودم و اي كاش زنده مي آن درخت، شاخه

رسيد بيرون كنندگان من قوم من خواهند بود؟ گفت كنند. رسول خدا پ بيرونت مي
اي مگر آنكه مورد حمله و دشمني  ه تو آوردهبلي هيچ پيامبري نياورده مثل آنچ

قومش قرار گرفت و من اگر آن روز تو را دريابم ياريت خواهم كرد، ياري 
  شد.تعطيل  صميمانه. لكن چيزي نگذشت كه ورقه از دنيا رفت و مدتي وحي

ن برايم  حديث كرد كه جابربن عبداهللا بن عبدالرحم ةمسلمگويد ابو  ابن شهاب
كه  فرمود در حالي گفت رسول خدا ،گفت سخن مي روزي از مسئله وحي انصاري

دم ناگهان صوتي از طرف آسمان شنيدم. سر بلند كردم ناگهان همان ز داشتم قدم مي
بركرسي  ديده بودمش. ديدم كه بين زمين و آسمان اركسي را ديدم كه در غار ح

 .چيدمرا بپي ،را بپيچيدمنشسته من از ديدنش دچار رعب شده به خانه برگشتم. گفتم 
 نازل شد : در همين حال اين آيه 

»ثِّردا الْمها أَيي.  

رفَأَنذ قُم.  

رفَكَب كبرو.  

رفَطَه كابيثو.   

زجالرو رج1».فَاه   

                                                
  ي خواب بر خود بسته.  : اي جامه 5تا  1) / 74مدثر( .1

  برخيز و [مردم را] هشدار بده. 
  و صاحب اختيارت را به بزرگي ياد كن. 

  هاي خويش را پاكيزه دار.  و جامه
 از اضطراب دوري كن.و 
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  1خدا پي در پي رسيد ...  از آن به بعد وحي

  ياسشن واژه
خوب است روي معاني و موارد  ،گروه قبل از ورود به بررسي تفسيري و تدبريِ

  كار رفته در آيات پنجگانه تأملي بنماييم. ها و بعضي از كلمات به استعمال واژه

  دستور اقرأ و واژه قرائت -1
مرحله اول براي خود و احياناً امر به خواندن است. در  ،راستبه طور ساده و سر

و چرا و چگونه  ،به ديگران، بدون آنكه گفته شده باشد چه چيز را بخوان نخواندبر
هاي  ها را بايد در گروه ها يا پرسش يا براي چه كسي بخوان. پاسخ اين ابهام ،بخوان
بعدي به دست آوريم. در هر حال مادام كه براي كلمه يا عبارتي  ه و وحيآيند

مأنوس و متداول ميان مردم در زمان و مكان نزول وحي باشد نبايد به سراغ  مفهومِ
تعبيرهاي معهاي  ج و مرموز و توجيهو»من عها و  طوركه از سيره رفت. آن »يند

                                                
) به ترديد و انتقاد حديث پس از نقل روايات فوق (روايات ديگر از عبداهللا بن شداد الميزان صاحب .1

 خود و قطعيت و اصالت وحي ي نبوت درباره آيد كه رسول خدا پرداخته به نظرش غيرقابل قبول مي
كه » نصراني«دانسته علو م يقين يا بصيرت او احتياج به تأييد يك  ا از القائات شيطانشك كرده آن ر

  پيدا كرده باشد.» زده خود را به رهبانيت«
بسياري شود كه فرط عالقه و احترام و ارادت  اي از آنجا ناشي مي به عقيده ما اين طرز تفكر و توجيه فرقه

(صلي اهللا عليه و آله و سلم)  و مخصوصاً متقدمين آنها باعث شده است كه براي شخص پيغمبر از مؤمنين
كنند تمايزها و فضايل و  اند و مي غلو كرده در باره حضرت مسيح طوركه مسيحيان و اولياي دين، همان

، قائل گردند و عالوه بر »إِلَي ُقلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم يوحى«رغم تأكيد قرآن  اهاي فوق انساني، علياستثن
هاي طبيعي و آفرينش و مشيت الهي (از آن جمله  آن درك درست و اعتقاد به تدريجي بودن پديده

و حكمت يا تعليم و تربيت پيغمبر و علم و  اند نبوت و رشد و تربيت پيغمبر) نداشته تصور نموده سالتر
، حتي قبل از والدت، تحقق يافته است. با وجود صراحت آيات »دفعةً واحده«ايقان و ايمان و عصمت او 

توانند بپذيرند كه قرآن براي اثبات اصالت و  هاي آينده به آنها برخواهيم خورد) نمي گروهفراوان (كه در 
گيرد، از انصاف و ايمان و از شهادت  ل و دانش و دانشمندان مياسرائي حقانيت خود تأييد از علماي بني

صريحاً دستور مراجعه به  كند. براي رفع شك پيغمبر نسبت به تنزيل وحي صحبت مي ا و قسيسينه رهبان
  كند. از جمله در آيه  زير : هاي او ذكر مي دهد يا مراقبت و حفظ خدا از لغزش مي اهل كتاب

إِلَيك فَاسأَلِ الَّذينَ يقْرَؤُونَ الْكتَاب من قَبلك لَقَد جاءك  فَإِن كُنت في شَك مما أَنزَلْنَا«
  )94) / 10(يونس(.» الْحقُّ من ربك فَالَ تَكُونَنَّ منَ الْممتَرِينَ

تاب آسماني (اگر در آنجه بر تو نازل كرديم ترديد داري، از آنان كه قبل از تو ك
اند بپرس [داليل حقانيت قرآن در كتابشان هست]؛ حق از جانب صاحب اختيار  خوانده مي

 ي ترديدكنندگان مباش.)  توست، پس هرگز در زمره
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اي را در برابر حضرت نگاه داشته امر به  لوح وحي هآيد فرشت بعضي روايات برمي
طوركلي قرآن و آياتي  تواند به مي »اقرأ«كرده است. بنابراين مفعول امر  خواند آن مي

باشد كه پنج تاي آن در حال نزول بوده و بقيه به تدريج بايد برسد. اينكه بعضي به 
اند غرض از دستور قرائت به رسول  و اهميت بنيادي آن گفته مازاعتبار واجب بودن ن

باشد. كلمه قلم (و  درست نمي ،است )1(حمد ي ويژه سوره گرامي، خواندن نماز و به
آمده است تناسب با خواندن و استفاده از مطالب  4كتابت و كاغذ) هم كه در آيه 

  ها دارد. كتاب ها و نوشته شده در لوحه

2- و ربوبي ترب  
گيرند.  با خدا و اهللا مي مترادف و نمايند مي ترجمه را پروردگار رب معموالً در فارسي

رساند  اصرار در استنتاج از ريشه كلمه كه تربيت و پرورش را مي مرحوم طالقاني
ها و  پرورش دهندگي انسان ،از اين نظر تين معني و منبع رب و ربوبيداشت. بنابرا

موجودات عالم است كه به يد قدرت و علم و حكمت الهي تحقق عيني يافته است. 
 Lordو  Seigneurرب را  و انگليسي هاي فرانسه معتبر قرآن به زبان يها در ترجمه

در  الرقاب اياالت اروپا و نجباي مالك اند كه يادآور مقام و حاكميت اشراف نوشته
اختيار بودن را پيدا كرده و  بوده بعداً مفهوم سروري و بزرگي و صاحب قرون وسطي

معادل آن در فارسي خداوند يا  شده است. كار برده مي لقاب بهدر عناوين و ا
شده بعدها گرايش ساده و  كه در همين مقام و معني به كار برده مي خداوندگار است

مكرر به  خالص به مفهوم ديني خداي خالق و اهللا پيدا كرده است. در گلستان سعدي
  ز جمله در داستان :خوريم. ا اين واژه و تعبير برمي

  خداوند بستان نظر كرد و ديد       بريد  يكي بر سر شاخ و بن مي
   :كه خداوند به جاي مالك و صاحب باغ استعمال شده است و همچنين در شعر

      زير بارم نه بر اشتري سوارم نه چو خر به    
  نه خداوند رعيت نه غالم شهريارم                        

باشد كه مقابله با غالمي  ملك و فرمانرواي رعايا مي ارباب مفهوم باالتر اين كلمه
  گويد: نيز آنجا كه مي و بندگي دارد. براي حافظ

  بر من مفروش اي مالك الحاج كه تو  هجلو      
  بينم بيني و من خانه خدا مي خانه مي                        
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تيار خانه. حتي تا شصت هفتاد اخ خانه و بزرگ و صاحب خانه خدا يعني صاحب
نوشتيم عنوان خداوندگار و  ها و انشايي كه مي سال پيش در آداب متداول و در نامه

كدخدا و دهخدا  ي هبرديم. واژ گاها را براي پدرانمان به كار مي خداوندگارا يا قبله
  هم در همين معني و منظور به كار برده شده  است.

فعلي مفهوم و معناي رب را در لعنت عربي و به صيغه جمع به كار  در زبان فارسي
برده مالك، صاحب اختيار و فرمانرواي يك ده يا كارخانه و مؤسسه و مجتمع افراد 

 تواند بهترين ترجمه و همطراز با خداوندگار يا رب مي» ارباب«نامند.  مي» ارباب«را 
  ما اين دو كلمه را به كار خواهيم برد. ،ن، همه جاباشد و بعد از اي

هاي قديم تمدن، وجود و اداره  و در دوران و طلوع وحي در زمان ظهور اسالم
مزروغي و مؤسسات و اجتماعات انساني بدون  ملكيك كشور، شهر و قريه يا 

هاي  واالمقام و اراب مالك، سنيور يا لرد ،ك، ملحضور و حاكميت يك پادشاه
اختيار و قدرت، قابل تصور نبوده و غالباً احترام و اطاعت از آنها را امر  صاحبِ

و  طور طبيعي ها با احساس نياز و عالقه، به اند. انسان دانسته بديهي و ضروري مي
و نيرومندتري  تر يا برتر از خود بزرگ زير بار فرمانبري و بندگي يك فرد بديهي

اند تا برخوردار از امنيت و مديريت باشند. به بيان ديگر هر كس، در هر جا و  رفته مي
داشته است. و اين » رب«يا  در هر كار براي خود يك آقا باالسر، سرور، ارباب

»اند و  اند يا تحميلي بوده شده ها گاهي از نوع خودشان و بزرگان انتخاب مي» رب
هاي تصوري را  هاي مجسم يا اوهام و ارزش هايي به شكل بت »عوالن رب«گاهي 

  اند. پرستيده پذيرفتند و مي مي
هاي مختلف خدا،  ها و جلوه ها و مشابه ضمن برشمردن مترادف در دعاي كميل

  آوريم : ن به دست ميقرآ »رب«براي انسان تعريف جامعي از 
»يهِلَا اي و ربي و سيدي ووالَمي و مالرِ كّقي ين بِا ميده ناصي1».يت  

براي خدا خالق جهان و نامزد معبودي  »ربوبيت«و  »رب«استعمال كلمات 
ترين تعبير ذهني  ترين واژه و نزديك آور آنان مناسب و پيام از طرف پيامبران ،ها انسان

آيد كه در اولين  مي از طريق تشابه و توصيف بوده است و بسيار طبيعي و منطقي
كار برده نشده  ود به، عنوان ديگري براي القاء مقصبا كانديداي نبوت برخورد وحي

                                                
ختيارم به ... معبودا و پروردگارا و سرورا و صاحبا و اي مالك من، اي آنكه ا :. بخشي از دعاي كميل1

 دست اوست، ...
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حال و آن سلم) و شنوندگان بعدي قرآن در  و آله و عليه اهللا (صل باشد. رسول اكرم
رند و تا حدود الزم درك ااند به راحتي منظور از آن را دريافت د توانسته زمان مي

ول و كند كه معم احساس تعلق و اختصاصيتي مي» ك«نمايند. ضمير يا صفت ملكي 
در  وحي دارد. فرشته اش برپا مي مأنوس بشر است و اولين پل را مابين خدا و فرستاده

خواهد كاري به  صحبت كرده فعالً نمي شخص پيغمبر »ارباب«و  »بر« اينجا تنها از
اولين  »اقْرَأْ بِاسمِ ربك«ي  هامريي  هقع جملساير مردم و موجودات داشته باشد. در وا

شود. ربوبيت  تعليم و تلقين توحيد است كه از واژه و مفهوم مأنوس ربوبيت آغاز مي
  .به معناي سروري و فرمانروايي يا ارباب و آمر دانستن

رو  با آن روبه كه اينك به عنوان اولين نام و نشان الوهيت »تيوبِبر«و  »رب«ضمناً 
هاي بعدي اربابان  شويم نخستين پل ارتباطي ميان دين و سياست و عامل درگيري مي

رود. و همچنين راه  شمار مي داران به آوران و دين قدرت و دنياداران با دين
  ي آسان براي شيادان مدعي ديانت.بردار بهره

  علَق -3
زنيم زيرا كه اختالف و ابهام وجود  روي خَلَقَ و خلقت به معناي آفرينش حرفي نمي

ها و  عمل آمده است. در قرآن ترجمه و تعبيرهاي زياد به» قلَع« ي هندارد. اما دربار
» قاموس قرآن«و » مجمع«و » راغب«هاي  كه از فرهنگ طوري تفاسير قديم و به

است به معناي خون بسته يا منعقد شده كه از آن  »علَقه«هم جمع  »علَق«آيد  برمي
اند و هم به صورت مفرد و به معناي  قبلي آن كرده ي هتفسير به نطفه آدمي و مرحل

چون شكل  با علوم و اكتشافات اروپايي زالو، كه بعد از آشنايي اخير مسلمانان
اند.  شباهت به آن نيست تعبير به سلول جنسي نر نموده سپرماتوزوئيد بيابيني  ذره

ن لغوي آ ي هق را به اعتبار ريشلَع »قرآن و خلقت انسان«در كتاب  آقاي دكتر سحابي
جنين آدمي نيز براي بقاء و نشو ونماي خود كه وابستگي و آويختگي است و 

باشد علق را در اين آيه تعبير به   وابستگي به مادر داشته و آويخته به جدار رحم مي
  اند. جنين انسان نموده

شود بيان حالت ناچيز آغازين  آنچه مشترك مابين ترجمه و تعبيرهاي فوق مي
ادر است كه ضمن اشاره به قدرت و تدبير خالق، تدريجي خلقت آدمي در رحم م

  رساند. بودن خلقت را مي
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  ترجمه و تفسير آيات

كبمِ راقْرَأْ بِاس :  
»كبمِ رامر به خواندن است ولي نه هر خواندني، خواندن به نام  .»اقْرَأْ بِاس

باشد و هم  »اقرأ«هم روي كالم و تكيه جمله امريه،  ممكن است اصل .خداوندگارت
يا روي هر دوي آنها. در آن زمان نيز مثل حاال معمول بوده است  ،»بِاسمِ ربك«روي 

 ها و غيره را با نام و به نام سلطان ها و افتتاحيه خطبه ،ها سخنراني ،ها اعالم ،ها رمانفكه 
هاي ديگر آغاز نمايند تا توجه مردم و تشكر و  بزرگان يا رب  ،امپراتور ،امير ،وقت
(در  شود كه خواندن پيغمبر در اينجا انحصار داده مي بزرگان جلب شود. ي هخواست

خودش  شود) به سوي خداوندگار و ارباب هر چيز و براي هر كس كه بعداً گفته مي
  باشد.

 توان اين احتمال را داد كه كار پيغمبر نيز مي» اقرأ«دستور كلي و فعالً مبهم از 
است، خواندنِ صرف. نه چيز ديگر و  نو مأموريت او خواند وحي ي هدريافت كنند

نه آنكه روي فكر و عقل خود يا به خاطر ميل و منافع خويش مطالب و احكام و 
ا استنباط و انشاء و ابالغ نمايد. و همچنين غير از خواندن براي خودش هايي ر انديشه

(يا براي ديگران) اصرار و الزام يا تبليغ و تشويقي نيز به كار برد. درستي يا نادرستي 
  اين احتمال را نزول آيات آينده تعيين خواهد كرد.

   : الَّذي خَلَقَ
  آفريند.  خوان كه آفريده است، يا ميبه نام آن رب يا خداوندگار و سرور و اربابي ب

تر  گوياتر و ساده ،تر قاطع ،تر تر و در عين حال جامع نشانه و تعريف از اين كلي
شود كه محسوس  از صفتي يا عملي نام برده مي ،شود ! براي معرفي رب انتخابي نمي

ا توانند آن ر يا آفرينش كه نه مي و مسلم و مشترك همگان است. خلقت خود آنها،
توانند به كسي يا چيزي نسبت  انكار كنند و توجيه به تلقين و توهم نمايند و نه مي

و  دهند. حتي به خودشان و به پدر و مادرشان يا به عناصر نيرومندي چون خورشيد
شود همان  شود. فقط گفته مي غيره. اسم از خدا و اهللا يا بت و از هيچ چيزي برده نمي

  دهد. عامل يا موجودي كه كار آفرينش را انجام داده و مي كس يا همان
اگر كسي بتواند در نفس و ضمير خويش موجود بودن و مخلوق بودن خود را 

  تواند انكار كند. ناديده بگيرد، وجود خالقش را هم مي
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و  و اهل كالم شود كه قرآن در نخستين گام راه خود را از راه فالسفه مالحظه مي
الوجود و داليل  جدا كرده، خدا را به عنوان ذات واجب و اشراق هاي عرفان راه

و سرور  و ارباب نمايد، ربوبيت ذهني و لفظي يا از طريق عشق و شهود معرفي نمي
است و خالقيت يك امر محسوس  يشناس داشتن يك رسم متداول انساني و جامعه

  طبيعي غيرقابل انكار كه علوم تجربي و عيني نيز بر آن پايه قرار دارند.

  :خَلَقَ اإلِنسانَ منْ علَقٍ
رد نظر، در نهايت اختصار و سادگي، مو» رب«، »الَّذي خَلَقَ«اي  در توصيف دو كلمه

او  ي همعرفي يا تعريف شده بود. تعريفي كه توأم با ذكر بزرگترين نعمت ارزاني شد
به ما بود. يعني خلقت و حيات. در آيات بعدي اشاره كوتاه به قدرت و هنرمندي او 

ت به شود كه انسان را از ذره ناچيز علق يا نطفه و سلول زالوصف در آفرينش آدمي مي
تواند چگونگي آفرينش و عملكرد خداوند آفريدگار را  وجود آورده است و هم مي

  برساند كه تدريجي است و هم پايه و مايه دارد.

ماَألكْر كبرأْ واقْر :  
م افي از رب انتخابي رسول و نعمت و قدرت عظيكبعد از آنكه معرفي كوتاه و 

دد ولي در سطر جر و در عين حال محسوس و مسلم او به عمل آمد، عطف مينظ بي
آيد. ربي كه در مقايسه و در برابر ساير خداوندان و  به عمل مي» ربك«باالتر به 

ها، به دليل چنان قدرت و نعمت  ا و فرمانروايان انتخابي يا تحميلي انسانه ارباب
 ،»الَّذي«دنبال  كه به» األَكْرَم ربك« ي هتر است. ضمناً در جمل و گراميانحصاري، برتر 

تواند وجود  آمده است، القاء شناخت و بزرگداشت نيز مي »خَلَقَ اإلِنسانَ منْ علَقٍ«
  عبادت است.داشته باشد كه اولين بند 

كنيد كه چه نكات مهم بنيادي و بلند، با چه سرعت و سهولت و بدون  مالحظه مي
(و از طريق او به  آنكه فشاري بر ذهن و فكر وارد گردد در خطاب به نامزد رسالت

  جاري شده است. ) در زبان وحيمنكرين و مؤمنين
ها را  ها را روشن و ناديده زدني تاريكي هم يز در چشم بهجهش و تابش برق ن

كند و غرش رعدي همراه دارد كه طنين اندازِ كَركننده و ترساننده است.  آشكار مي
شود. جسم و » كوبيده«زده و  وحشت ،پيامبر گرامي حق داشته است مات و مبهوت

راه  ،نداشتهجان بشريش تاب و توان چنين سرعت و قدرت و درك فوري مطلب را 
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بود قابل توجيه  اگر غير از اين مي .شود كند و جوياي پوشش و پناه مي فرار اختيار مي
  شد... به الهامات نفساني و القائات ذهني و رواني مي

  : الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ
و ري رب، براي رسول (كرامت يا سخاوت و بزرگوا ي هبه عنوان نشانه و نمون

شود. و از آموزش دانش و  اش) از تعليم و سوادآموزي نام برده مي گروندگان آينده
علم به وسيله قلم، عملي كه مانند خلقت آدمي از علق، هم قدرت است و هم نعمت. 

به شرط تأييد  ،توانيم از توضيح و توسل به قلم كه يادآور كاغذ و كتابت است، مي
بار و  را كه براي اولين» علم«هاي بعدي، مفهوم و منظور از  توضيح و تنزيل

استنباط نماييم. تعليمِ با قلم و آن هم به انسان به  ،آمده است طوركلي در زبان وحي به
جز همان درس در  تواند چيزي نمي ،و اولياء و افراد خاص صورت عام و نه به انبياء

 ي گيرد و شامل همه اشد كه با قلم و كاغذ و در كالس صورت ميمكتب و مدرسه ب
آيد كه در اينجا منظور  گردد. به نظر مي هاي بشري مي زشوها و آم ها و روش درس

اصرار دارند علوم  و مفسرين كه بعضي از متكلمين دنه اختصاصاً علوم ديني باش
عرفاست كه مكتب و مدرسه و  و عرفان گيرند و نه اشراقياتدنيايي را خارج از آن ب

دانند. تعليم و تعلمي كه هم تدريجي  هاي معمولي را وسايل گمراهي مي آموزش
باشد. ضمن آنكه به  مسلم و محسوس همگان مي ي هاست و هم با واسطه و وسيل

  گيرد. ت ميقدرت و دستور خداوندگارِ پيامبر صور

 لَمعي ا لَمانَ ماإلِنس لَّمع :  
به  است و اميدوار ساختن انسان اين جمله توضيح تكميلي قدرت و نعمت ربوبيت

امكانات او و رسيدن به مراتب مجهول و باالي علم. از سياق آيه، هم استنباط 
يد و هم ممكن آ به عمل مي ،»ما لَم يعلَم« ي هت و دخالت قلم و مكتب، تا مرحلوساط

باالتر باشد. به احتمال قوي، منظور بايد ي  هاست مراد يك وسيله ديگر و مرحل
ز عقل و علم و توان بشر باشد كه خارج ا پيغمبران مستقيم، مانند وحي هاي تعليم

است و در مقابل تعليمات دريافتي از راه قلم و كتاب و درس قرار دارد. آيه 
  :خداوند را بيان نمايدي  هخواهد دو نوع تعليم از ناحي مي

  ) تعليم از راه قلم و كتابت و مكتب يا مدرسه كه تعليم كالسيك است.1
   الهي كه پيغمبران از راه وحي ،) تعليم بيش از حدود قلم و توان عادي انسان2
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و خود خدا كه مشاهدات و تجربيات  اند، مانند آخرت مشمول آن بوده
  دهد.  گاه اجازه و امكان درك درست آن را نمي دنيايي بشر هيچ

  

  هاي دريافتني و تدبر در آيات پيام

تواند شامل و  ختسين و آغازين بودن آنها ميبا توجه به ن ،تدبر در آيات فوق
ها شروع گرديده  ها و خواسته با چه گفته قرآن هايي باشد . اينكه وحي پيامحامل 

به خودي خود  ،است و اولين فرمان و برخورد با رسول چگونه و چه چيز بوده است
قبل از دعوت  ،ست كه پيامبر و پيامرسانبخش است. البته طبيعي ا دار و الهام معني

شخصاً آگاه و آشنا به موضوع گردد. بنابراين  ،ديگران و عمل روي قوم و امت
(يا انتخاب شده براي  مخاطب پنج آيه آغاز وحي كسي جز شخص نامزد رسالت

است  و چنين هم بود. اولين گروه وحي خطاب به پيغمبر ،توانست باشد رسالت) نمي
  باشد. و اختصاصي او مي

هايي كه در متن آيات  عالوه بر نكته بديهي و اصول فوق نكات ظريف يا پيام
  وجود دارد نيز قابل توجه است.

كلمه گروه يكم را اگر  19آيه يا  5چين شده در  هاي دست نكات يا انديشه
  خوريم : ير برميبندي و خالصه كنيم به پنج موضوع ز خواسته باشيم دسته

   ،) قرائت و علم و قلم و كتابت1
   ،) رب و ربوبيت2
   ،) خلقت3
  و باالخره  ،) انسان و انسانيت4
  ) معرفت و عبادت.5
زندگي و  ي هها و موضوعات از مقوله مسائل روزمر يك از اين انديشه هيچ

يت اقوام آن زمان نبوده است. خصوصاً در مباحث و اشتغاالت افراد عادي و احكثر
. گفتارها و (ص) و خاندان شخص محمدبن عبداهللا و در ميان اعراب جاهليت حجاز

و  هايي است در سطوح اعالي انسانيت پندارها در وسعت عام قرار دارد و نگرش
طلبانه،  دوستانه و نياز اجتماعي و قبيلگي اصالحرشد و معرفت. حتي احساسات بشر

آن آشكار  استعال و استقالل ،حاضر انعكاس و حضور نداشته ي هدر آيات پنجگان
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خط ننوشته و قلم به دست نگرفته كه  ي همكتب نرفت سواد است و براي يك فرد بي
باشد بيشتر  يط جهل نشو و نما كرده است و جاهل و بيگانه با قرائت و تعليم ميدر مح

شد كه نسبت به سواد و علم و اكتشاف كه خود فاقد و عاجز از آن  احتمال داده مي
اعتقادي نشان دهد، نه  نيازي و بي است، ابراز نفرت و خصومت نمايد يا الاقل بي

گرفت و نه استنكاف و  خواندن صورت ميتقدير و تجليل. مسلماً نه اصراري به 
  دانم. تكرار اينكه من خواندن نمي

هاي قدرت و نعمت خداوندي سخن  وقتي از علم و قلم به عنوان يگانه نمونه
هاي بشري مقام اعلي و ارزش واال قائل  رود و براي علم و آموزش و رفع ناداني مي
هاي ديگر  ها و امت براي دورانشد كه اين كلمات  تر مي شود به نظر قابل توجيه مي

اي خبر دهد كه بيش از هر چيز اعتراف و  هاي آينده بوده باشد و از تمدن و فرهنگ
  عالقه به دانش و دانستن و به پژوهش و كشف اسرار آفرينش دارند !

آن هم دو بار (مانند خود رب) و كمترين عنايت و  ،بردن (يا شنيدن)» انسان«نام 
و پاي طبقات و طوايف  ،نداشتن له و به قريش و قوم عربتوجه به شخص و قبي

ها را به ميان نياوردن، آن هم در ذهن و زبان يك  دوست و دشمن يا نژادها و ملت
آيا يك امر كوچك ساده و تصادفي بايد تلقي  ،صحراي عربستان فرزند فقيرِ يتيمِ

ردن و وحدت و اشتراك براي افراد كر كهاني ديدن و جهاني شنيدن و فشود؟ ج
  قائل شدن نكته مهم ديگري است. 

در زمان حاضر هم كه اين همه آشنايي و ارتباطات يا تأثير و تداخل مسائل و 
وام جزء بديهيات شده است، اغلب مردم خودبين و خودگرا هستند. وقتي قمنافع ا

گويند، يا  ر مشترك و پارلمان مشترك تشكيل داده ميااي باز كشورهاي پيشرفته
اين تحول را يك پيشرفت اميدواركننده مهم » فكر كنند اروپايي«خواهند كه  مي
  العاده تلقي گردد ؟ يك امر فوق ستين وحيخشمارند، آيا نبايد پيام ن مي

دمي را به ميان آوردن و از پاي خلقت و واقعيات ملموس و محسوس زندگي و آ
آنها به عنوان شاهد و مدرك براي بيان مطلب يا ارائه و اثبات مدعا استفاده كردن، 

رساند. ويژگي و تازگي كه مبانيت آشكار، نه  ويژگي ممتاز ديگر اين مجموعه را مي
هاي متمدن آن زمان  هاي استدالل و آموزش ممالك و ملت تنها با منطق و روش

ها بعد  ه با منطق و طرز تفكري هم كه دانشمندان و فقيهان مسلمان، تا قرندارد، بلك
  دهد. ، در پيش گرفتند تعارض نشان مييونان از طلوع اسالم، به تبعيت از فالسفه
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با قبول سروري و سلطه زدن،  ربوبيت زدرست است كه ذكر كلمه رب و دم ا
ان زور و زر تناسب داشته احترام و ارادت ورزيدن به ديگران و اطاعت و صاحب
آورد و درهر حال انگشت روي احتياج  ت بزرگان يا برگزيدگان را به ياد ميراسا

گذارد و يك نوع تأثيرپذيري  ع ميالنو و رب و ساالر و به بت آدمي به آقا و ارباب
آيد، ولي قرآن يا  ها به نظر مي از محيط گذشته و تبعيت از فرهنگ متداول ملت

را دعوت به سوي ارباب  مأمور رسالت ،را پس زدها ه آن ارباب ي هنخستين هم وحي
البي كه اين خود يك حركت انق نمايد، متمايز و مافوق همه آنها، واحد برتري مي

  و احسان است. بوده و مبتني بر ارزش و اصالت علم و انسان
تر  را خالصه هاي فوق و پيام اولين نداي وحي باشيم نكات و انديشه  اگر خواسته

ر به دور چها ،بنماييم بايد بگوييم مطالب و موضوعات مندرج در پنج آيه گروه
  : زند محور زير دور مي

   ،دف و حركت به سوي خداوند است) ه1
  ) توجه به انسان است، 2
  ) تكيه بر خلقت و واقعيات محسوس است، يعني بر طبيعت است و 3
  ) تجليل بر علم و تعليم است.4

  :شود س از آيات گروه دستگيرمان ميعالوه بر اصول باال چند حقيقت يا در
كه كارهاي  شود چنين استنباط مي »علَّم بِالْقَلَمِ« و »علَقٍ خَلَقَ اإلِنسانَ منْ«گفتن  ) با1

   ديِعنبوي معروف ب تعبير حديث يا به ،گيرد وسيله و مقدمه صورت مي و خدا با واسطه
   1»هاابِسباَبِ الَّا ورماالُ يجزِن ياَ اُهللا يبِاَ«

شود. اما اينكه آيا هميشه در همه حال چنين است و هيچ  بدون اسباب انجام نمي
هاي بعدي  بايد منتظر نزول ،دهد عمل و امري را خداوند به صورت مستقيم انجام نمي

  باشيم.
اين معني نيز نهفته است كه آنچه را ما  ».انَ ما لَم يعلَمعلَّم اإلِنس .علَّم بِالْقَلَمِ«) در 2

گيريم يا با توجه و  از طريق نوشتن و كاغذ و معلم و در مكتب و مدرسه ياد مي
ابتدايي و نهايي از خداست.  ي يابيم همه اينها و در مرحله تالش و تفكر خودمان مي

 كنندگان شود و هم به داده خدا نسبت به همتواند  ميرويداد،  يك يا فعل ر قرآن يكد
  اندركاران انساني يا طبيعيِ واسطه و ظاهري. و دست

                                                
 هاي آن جاري سازد. : امتناع كرده است خدا از اينكه امور را بدون اسبابحديث نبوي .1
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به لحاظ مدت و زمان بيش از نه  با توجه به اينكه ،.»خَلَقَ اإلِنسانَ منْ علَقٍ«) در 3
ين انعقاد نطفه و به دنيا آمدن نوزاد فاصله نيست و به لحاظ تشكيل و تركيب، ماه ماب

شود، هم مفهوم پرورش و تربيت  اي ميان نطفه و نوزاد ديده مي كننده اختالف مبهوت
كند و هم تدريجي و  وجود دارد تداعي معاني مي رب و ربوبيت ي هرا كه در ريش

  نمايد. ت جريان و تحول داشتن و تكامل را بيان ميگام به گام بودن يا حال
   :گويد المثلي در عربي هست كه مي ضرب

  1»يحصي ةيضالبِ نيح مصالفَ يكلداَ«

و از  اريا خروس نداي خداوند از همان غار ح بينيم خروس وحي در اينجا هم مي
همان ابتدا عظمت و صالبت و اصالت خود را، با رسايي و فصاحت، به آواز بلند سر 

  دهد. مي
وحشتناك بودن ندا و ديدن  از نه محمد(ص) تزلزل و آيد كه رعب نظر مي چنين به

شهر و خانه  ندا او را به و عجيب بودن كالم و باشد، بلكه عظمت بوده ها سختي و جهنم
و به پناه خانواده رانده است. چه بسا در آن حال و موقع درك تمام معني و محتواي 

  اين آيات برايش آسان و عملي نبوده، مدتي تالش و تمرين و تلقين برده باشد.
جيه و طوركه بعضي از منكرين و محققين تو اگر بنا بود نخستين گروه تنزيل، آن

در  هاي چندين ماه اعتكاف نمايند و اين آيات را پاسخي به تفكر و تفحص تحليل مي
ي هگرفته، نتيج اي محمدبن عبداهللافو چكيده خودانديشي در خلوت و ص ارغار ح 

 ي يا در خانه و قبايل حجاز تيمانه در عربستانهاي چهل سال زندگي ي تجربه و تالش
دانند و آن را زبان حال آگاهانه يا  جد و عم و چند سفر تجارتي شام و يمن مي

شناسند،  ناآگاهانه شخص رسول و از تراوشات ذهني و عاطفي و فكري او مي
س با ساير برجستگان بشريت، در يكي از بايستي كالم و نداي محمد بنا به قيا مي

  گر شده باشد : هاي ذيل جلوه حاالت و چهره
ماوراءالطبيعه  ابدي و هستي بغرنج مسائل در عرفاني و يا ذوقي فلسفي وريِ غوطه )1

د عشقي مبهم مرموز و مسجع، همانن الهامات يا يك سلسله ذهنيات پيچيده رسيدن به و
گو  غيب مرتاضان و هندو و بودايي در ادبيات و دور خاور هاي و آيين آنچه در مكاتب

  پيروان تنها نه كه هايي وردهآفر نوع از .بينيم مي خودمان پسند وحدت شعراي از ضيبع يا
                                                

زند و آواز  خوان، به محض خروج از تخم صيحه مي الحان و خوش المثل: خروس فصيح يا خوش  ضرب .1
 خواند. مي
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  نمايند. مي تعبير و توصيف را آنها نيز پراخالصي ستايشگران بلكه دارد قرص اپپرو
الجمله اطالعات و مأخوذات، به زعم بعضي از  في كه پيغمبر در صورتي) 2

در  و مقدسين يهودي خاورشناسان، از عقايد و آداب و ادعيه ديرنشينان مسيحي
ها شنيده يا خود آورد تلفيقي از آنچه از آن اش بوده باشد، سرودها و آييني مي خاطره

يافته و بافته است و دست آخر نيايش و درخواستي به درگاه خداي خودساخته 
و  نه يزدان و اهريمن و نه الت ،كرد. خدايي كه نه يهوه بود نه مسيح و مريم مي

گار در نقش و ن ه،ها و خرافات بشر دوستان ، بلكه تابلويي از زيباييعزاي جاهليت
  هاي شخصي و عربي. آمال و انديشه

القلب سراسر مهر و عطوفت تصور نماييم كه  رقيق تدوس ) اگر او را فرد انسان3
بوده و  و حجاز و مسكينان و زيردستان مكه هاي يتيمان ها و بدبختي شاهد سختي

اي از محبت و  آنان شده است، كالم و پيامش مشحون يا نشانهطالب رهايي و خوشي 
 ،عالم شد و از ابتدا در عدالت و از احسان و حمايت، در حق محرومان و بردگان مي

كرد. اين دنيا را تصوير مي ي ي فاضله هيا يا مديننبهشت و جهم آن د آرزو و اميد  
گرا و مرد عمل و  خص مصلح واقعش ) در صورت احتمال اينكه نامزد نبوت4

هاي  و پرورش يافته در محيط مديريت براي رهبري جامعه بشريت يا قوم عرب
بود، در حدود درك شخصي و شرايط آن زمان و مكان به دنبال  پيشرفته و متمدن مي

، آشوري رفت. مانند همورابي مسائل و مشكالت اقصادي و اجتماعي و سياسي مي
اي  اي يا وليعهدنامه سياستنامه ،، قانونيايتاليايي يي يا ماكياولالملك طوس خواجه نظام
ها باشد. و يا به سبك امروز دنيا  ها و ملت گشاي دولت آورد كه راه پديد مي

تدوين نموده رنگ و لعاب مذهبي و معنوي بر آن  حقوق بشري ايدئولوژي و منشور
دست به تجهيز و  ،كرد. و اگر خصلت و خوي رياست و فرماندهي داشت مزيد مي

  نمود... زد و آغاز حركت و حمله مي تجمع نيرو مي
ي سشنا طوركه نظريات جديد روان دانيم كه در فطرت بشريت آدمي، همان ) مي5

طلب  دهد، حس ديني و سائق پرستش و تعالي ي گواهي ميشناس و جامعه
)transcendanceو  اعتكاف ي ه) وجود دارد و اين امكان قابل طرح است كه ثمر

هللا بوده و دين اسالم، پرستش خدا و پناه بردن به ا ،ار) غار حméditationsتفكرات (
و  هاي اقوام بدوي و پرستش اي باشد. ولي وقتي به تاريخ اديان ساختهآيين محمد

 ،آنچه بشر به انديشه و احساس خود آفريدهبينيم  ميكنيم  اه ميي نگهاي باستان تمدن
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هاي آفريقاي  النوع هاي شرك و تعدد خدايان بوده است؛ خداياني همانند رب آيين
و مظاهر عوامل  متعدد مجسم خدايان .هند و يونان و مصر و آشور و كلده و تاريخ ماقبل

هاي انساني، برمبناي قياس به نفس و نه خداي  خواسته و يا خصال طبيعت بزرگ آثار و
ها افكنده  سراسر جهان و انسان كه سايه بر  و گمان و وهم از قياس برتر ناديدني يكتاي

  مشاهدات و تجربيات و تصورات بشري باشد.و از هر جهت نامتشابه و نامأنوس با 
رخ نداده  عبداهللا بينيم هيچ يك از اين حاالت و حركات در مورد فرزند يتيم مي

است. ضمن آنكه شرايط شخصي و محيطي موجود نيز مساعد با تحقق آن احتماالت 
ن و مردم آن سامان در مقايسه با جهان متمدن آن زمان، جزيره عربستا نبوده شبه

چنين توليدات و  ي هترين وضع و امكانات و مقتضيات را داشته اجاز افتاده عقب
  داده است. اكتسابات را نمي

هاي  شود نه اظهارنظرها و انديشه آنچه در نخستين گروه تنزيل يا توليد ديده مي
و  و گيلگامش اي و باستاني نظير همر هاي اسطوره گري يا نوحه و عرفاني فلسفي

هاي دلسوختگان  باشد، نه ارائه و تدوين آيين و دين است، نه ناله مي شانسون دورالن
و  بيني شود، نه جهان آنها شنيده مياز  بينوايان و معلمين اخالق و انسانيتو 

ايش و پيشنهاد يك دهد و نه پيد رهنمودهاي مصلحين اجتماعي و سياسي را نشان مي
هاي رب و  گونه كه گفتيم ضمن آنكه برانديشه ساخته است. همانپرستش تازه بشر

اقْرَأْ بِاسمِ «ست(يكي در آن آمده ا »اقرأ«زند دو دستور  انسان و طبيعت و علم دور مي
) و مشخصاَ حالت دريافت آمريت و .»اقْرَأْ وربك الْأَكْرَم«و ديگر  .»ربك الَّذي خَلَقَ

كته شده است، نه آنكه مأموريت را دارد. مأموريت و دستوري كه از خارج به او دي
ت از خدا و كاز تراوشات و تلقينات او به ديگران باشد. به طور آشكار حرف و حر

  به سوي خداست و نه از او به سوي خلق و كارهاي دنيا.
دريافت چنين  ،رغم شواهد و داليل باال ممكن است باز هم به نظر افرادي، علي

نفس و توهم پيامبر بوده باشد و خدا ناشي از القاء ناخوداگاه  ،مأموريت و دستور
كه خود او اطمينان و احساس داشته و باور كرده است مستقل از درك و نگويد 

  دانش او وحاكم و وارد بر او بوده است.
هاي بيشتري در اين زمينه به دست آوريم.  هاي بعدي راهنمايي اميدوارم در تنزيل

  واهللا اعلم
  پايان گروه اول



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  وه تنزيلدومين گر
  (الف))74(مدثر ي هسور 7تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره
1  ثِّردا الْمها أَياي).  يدهاي! (يا در پالس خسب كه به خود پالس(يا روانداز و پتو) پيچيده كسي اي .ي  
2  قُمربرخيز تا (مردم را) انذار كني و هشدار دهي. . فَأَنذ  
3  ورفَكَب كبو خداوندگارت را بزرگ بشمار (يا به بزرگي و عظمت ياد نما). .ر  
4  رفَطَه كابيثات را، پس پاكيزه بدار. و جامه .و  
5  رجفَاه زجالركاري) دوري كن. از كار بد (يا زشت ،همچنين .و  

6  ركْثتسن تنملَا تو. 
خدمت خود كسي) منت مگذار و فزوني مجوي (يا و (در آنچه خواهي كرد به

  را بزرگ و زياد ندان).
7  بِرفَاص كبرلصبر پيشه نما. ،و (باالخره) به خاطر خداوندگارت .و  

  
از و قبل  را اولين سوره نازل شده بر رسول خدا )74(سوره مدثر بعضي از مفسرين

دانند.   داشته آن را دومين سوره مي اكثريت نظر مخالف ولي اند دانسته )96(سوره علق
سوره و هفت آيه ابتداي  )96(البته در هر دو مورد منظور پنج آيه آغاز سوره علق

ي يها قسمت نزول زمان بودن متفاوت و متوالي و ها سوره بودن مختلط باشد. مي )74(مدثر
  االصول مورد انكار و اشكال مورخين و مفسرين باشد. نها چيزي نيست كه علياز آ

است. در گروه اول بدون  در اين گروه باز هم مخاطب وحي شخص پيغمبر
داده شده بود. اينجا پس از  »اقرأ«خطاب صريح و نام بردن از مخاطب، تنها دستور 
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شود. دستور اصلي  ، شش دستور يا توصيه صادر ميوحي ي هتصريح توصيفي گيرند
مردم و امت انجام شود. پس  ي هاست، كه بايد با برخاستن و قيام پيامبر دربار» رنذاَفَ«

بوده، » رنذاَفَ«آيد كه همراه يا به دنبال دستور اصلي  هايي مي از آن دستورها يا توصيه
نمايد. در رأس آنها تكبير يا  دهد يا رعايت مي نجام ميخود ا ي درباره رسول مكرم

بزرگ شمردن خداوندگار قرار دارد كه در گروه نخست دو بار توصيه يا توصيف 
كردن و رو به راه قرار دادن  ساختن و مجهز شده بود. پنج دستور ديگر حالت آماده

جامه (و ظاهر و رسول براي انجام مأموريت را دارد، و طبيعي است كه چنين باشد : 
وضع خارجي) خود را پاكيزه و آراسته بدار، با دوري و احتراز از كارهاي ناشايسته 

گذاري  مرام و منظورت منت اينها بر . عالوه1و پاك باش را از خود بزداي ها آلودگي
با توجه  -و باالخره ،2كني زياد مهم نشمار و سپاس خواهي نبوده خدمتي را كه مي

ي اينكه مأموريت انذار خالي از تالش و خستگي و احتماالً رنج و بين ضمني و پيش
ها بردباري بنما و  به خاطر و در راه خداوندگارت در برابر سختي - آزار نخواهد بود

  پايداري به خرج بده.
گروه نخست) حالت امر و القاء از خارج يا  3و  1هر شش آيه (مانند آيات 

نمايد و در  استنباط و استدالل شخص پيامبر نمي انفعالي داشته سياق آيات حكايت از
گنجد. تعليماتي است صريح و  هيچ يك از فرضيات برشمرده در باره گروه اول نمي

روشن براي انجام يك مأموريت در قبال مردم. گروه اول بيشتر جنبه آموزشي و 
  هاي تربيتي و عملي غلبه دارد. كه در گروه دوم جنبه ايماني داشت در حالي

شود و تحرك به سوي او  برده مي »بكر«و  »بر«دو بار نام از  1مانند گروه 
تري رسيده است ولي باز در فرمان  هاي واضح باشد. با آنكه دستورالعمل منظور مي

ابهام و اجمال وجود دارد. معلوم نيست كه انذار از چه چيز، به چه كس، براي » رنذاَ«
مين قدر هست كه مأموريت اصلي و مقدم پيامبر (ص) چه كار و چگونه بايد باشد. ه

  . دستور  او ـ انذار و اخطاركردن و هشداردادن است ـ اگر نگوييم يگانه ماده رسالت
                                                

 يم ديد ـ الگو شود و صداقتش ثابت گردد.كه بعداً خواه تا بتواند ـ به طوري. 1
اند خير و  به معناي بريدن و قطع كردن است نيز ترجمه كرده و گفته» منَّ«را كه از فعل » والَ تَمنُن«. 2

  خدمت خود را در اثر زيادانگاري يا اشكاالت و آزارها قطع مكن. 
ر ساير جاهاي قرآن و دعاها و اين ترجمه ممكن است درست باشد، ولي مادام كه معناي متداول د

گذاري در پيش است دليل ندارد راه دور و دراز يا معوج را انتخاب  سر راست و ساده منت ي ترجمه
 نماييم كه با سياق و منظور آيات نيز كمتر تناسب دارد.
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  .1وسيله و مقدمه بود» مقُ«و  »اقرأ«
كه تمركز و توجه خطاب را قطعيت و شدت » .يا أَيها الْمدثِّرُ«خطاب توصيفي 

ايجاد  ،بخشيده، پيامبر گرامي را از ترديد و توهم بيرون آورده است و تا حدودي
كند،  نمايد و داستان نقل شده از سيره و روايت را تأييد مي صميميت و نزديكي مي
خالف تمايل كوفتگي آغازين، در جهت  پس از ضربه و» برپا« ضمن آنكه اين فرمانِ

و برخاسته از شخص او منافات آشكار  (ص) و نياز بشري بوده با خواسته نفس پيغمبر
  دارد.

كرده است  و مترجمين كه ارادت و غيرت دينيشان قبول نمي بعضي از مفسرين
ي و از كمترين آلودگ ،و بلكه والدت ،ابتداي نبوتپيچ باشد يا از  پالس رسول اكرم

پاك و منزه نباشد، بدون آنكه به  ،در لباس و صورت و در عمل و طينت ،كثافت
(ص) يا ساخته شدن مجري  زمان نزول آيات و به تعليم و تربيت تدريجي پيغمبر

 ننمايند، به دنبال تأويل و تعبيرها و به كارگرفتتوجه  براي امر خطير رسالت وحي
  اند. استعاره و كنايه رفته

اند و منظور از  دانسته» شب خفته در رختخواب«را » مدثِّرُ«مثالً مراد از كلمه 
هاي  ا پيراهن، در عبور از كوچهشلوار ي ،اند باال گرفتن دامن را گفته» .وثيابك فَطَهرْ«

براي احتراز از نجس شدن بوده است. يا به معناي مستعار دامن همت به  كثيف مدينه
  اند. كمر زدن و خود را براي كار مهمي جمع و جور نمودن گرفته

و  جز ممكن است بتيكي از معاني راز اين جهت كه » .والرُّجزَ فَاهجرْ« ي هدر آي
اند. و از اين قبيل  را يافته مسلمانان و شرك پرستي صنم باشد، دستور احتراز از بت

بحر ت ها. بعضي از حضرات و مفسرين تر از آش شدن هاي داغ ها و كاسه تعبير و تأويل
را در دومين گروه  و آداب فقهي نيز مقدمات و مقارنات نماز يافته در احكام شريعت

 ،قيام در ركعات نماز» رهِّطَ«و » ربِّكَ« ،»مقُ« ،»امريه«اند. يا در كلمات  تنزيل سراغ داده
» .ولرَبك فَاصبِْر«ند، و دستور آخري ا االحرام و مبطل بودن نجاسات را ديده ةتكبير

و ضمن آيات  كه در مدينه 2»واستعينواْ بِالصبرِ والصالَة«را به جانشيني و مترادف با 

                                                
از » اَنَا النَّذيرُ العريان«اخير با نقل حديث هاي  روشنفكر و شهير سال مرحوم ميرزا حسينعلي راشد واعظ .1

به صورت كالم  بدون پروا و پوشش، هشداردادن پيامبر گرامي، عقيده داشت كه منظور هشداردادنِ
 كنده است. روشن و پوست

 ياري جوئيد؛ ... : و [به هنگام مشكالت] از شكيبايي و نماز 45) / 2بقره( .2
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توان به عنوان  را مي» .وربك فَكَبرْ«. ولي دستور 1ندا جهاد نازل شده است پذيرفته
  كه ذكرهاي اهللا اكبر است دانست. اولين عنصر نماز

*  *  *  

با مقدمات و تداركات باال بايد منتظر باشيم كه گروه بعدي تنزيل ما را از ابهام و 
لي يا اول دعوت است بيرون آورده موضوع و منظور از آن كه گام اص» انذار«اجمال 

را تا حدودي آشكار سازد. البته احتمال دارد كه ابهام و اجمال و ايجاد حالت انتظار 
عمدي بوده، خواسته شده باشد كه برجستگي مطلب و عطش بيشتر در او  در پيغمبر

پيغمبر جا  ي هب و وظايف در دل و ديدوجود آيد يا آنكه به تدريج و تأني مطال به
  گرفته، مركز ذهن و ضمير حضرتش گردد.

توانيم مجدداً متذكر شويم حالت خطاب به خود داشتن آيات و  اي كه مي نكته
جدايي آورنده و گوينده كالم از يكديگر است. ظاهر كلمات و عبارات داللت بر 

نه سازنده و گوينده . در كالم  ،گيرنده است شنونده و اين دارد كه شخص پيغمبر
شود كه نام خودشان را به زبان يا به  نويسندگان و مخصوصاً شاعران گاهي ديده مي

مزرع سبز «دهند. مثالً غزل معروف  آورند و شخص خود را مخاطب قرار مي قلم مي
  كند : با بيت زير ختم مي را حافظ »فلك ديدم و داس مه نو

  آتش زرق و ريا خرمن دين خواهد سوخت      
  روـمينه بينداز و بـرقه پشــظ اين خـافـح                       

كند و شخص خويش را مورد مالمت يا  در اين غزل شاعر با خودش صحبت مي
نمايد به دنبال مشاهده  دهد ولي مالمت و خطابي كه به خود مي نصيحت قرار مي

مشابهتي كه با مزرعه سبز بهاري و انتظار فصل آسمان الجوردي و هالل ماه است و 
افتد و حالت تأسف و توبه به  كاري و خفتگي ايام سال مي خرمن پيدا كرده به ياد كم

آيد و سرزنش و نصيحتي  او دست داده با مقدمات فوق در مقام حديث نفس برمي
يا  نمايد. ولي در هفت آيه گروه مدثر(الف) چنين مشاهده و مقايسه به خود مي

گيري و اظهارنظر و اعالم به نفس شده باشد  مكاشفه و استنباط را كه منتهي به نتيجه
  باشد، حالت  ميان در استنتاجي و استنباط آنكه بدون است، دستور امر و سراسر .بينيم نمي

                                                
تأييد چنداني از  آمده است، بدون آنكه مرحوم عالمه طباطبايي هاي فوق در تفسير الميزان تعبير و ترجمه .1

 آنها كرده باشد.
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  انفعالي گوينده كالم كامالً آشكار است.
  

  له انذارئمس

 ترين برنامه رسالت يا مهم يفه پيغمبروظ نبه عنوان اولي ،اينك كه صحبت از انذار
ايد محتواي اصلي قرآن را تشكيل دهد، جا دارد تأمل بيشتر  به ميان آمد و به نظر مي

  و تدبر مختصري روي آن بنماييم.
 است كه كار همه پيغمبران» خبر دادن«يا » انباء«انذار پيامبر ما در حقيقت همان 
گرفته شده است از همان جا  »نَباء« ي هكه از ماد سامي بوده و نام نبي و جمع انبياء

االصول تازگي و اختصاصي ندارد، جز آنكه ممكن است  شود. بنابراين علي مشتق مي
برحسب زمان و مكان يا شرايط شخصي و قومي و آينده جهان اختالفاتي به لحاظ 

  و بيان، با ساير پيغمبران و با گذشتگان داشته باشد. برخورد
نده رآو مد مهم رويآ پيش يك از خبران دادن بيو انباء، هشدار معموالً انذاركردن

آنان است كه انذاركننده زودتر از ديگران آگاهي يافته، شخصاً ديده يا اثر و  به
منوعان منتقل سازد. خواهد آن را به نزديكان و همكاران و ه خبرش را شنيده، مي

هاي كوهستاني مناطق باالدست، خبر از راه  است كه از سرچشمه يمثالً سوار تيزتك
آورد تا اثاث و احشام خود را از مسير  افتادن سيل به مردم شهر و ساكنين دشت مي

اي بينديشند. يا در سفر خود شاهد تجمع سربازان و مهاجميني  سيل برچينند و چاره
د و آماده براي حفظ نها را ببند در و دروازه تازند  فرياد مي ،ور بودهدر شهرهاي مجا

  جان و مال خود باشند.
ر به نذَپس معموالً انذار مالزمه با اثبات و آوردن دليل و شاهد ندارد و عمل م

دهد و شنوندگان و گيرندگان اگر آن را جدي  شود. هشداري مي همان جا ختم مي
باب احتياط هم كه شده باشد دست و پاي خود و  من ،گرفتند و باور كردند

مدي را كه ممكن است واقع شود و به آ بيني پيش حواسشان را جمع كرده پيش
  نمايند.  زيانشان تمام گردد مي

(و خدايي كه بنا به فرض باال سر و فرستنده آنهاست) چون قيد  اما پيغمبران
ها و  انسان، به هرگونه و  نسبت به انسان ،را نداشته» باز كردن از سر«اسقاط تكليف و 

مند هستند و ظاهراً آنها را از خودشان يا وابسته به خودشان  به هر دليلي عالقه
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اند به اين حد اكتفا نكرده به شهادت تاريخ و به شهادت آياتي كه در قرآن  دانسته مي
  اند. و حتي اقدامشان نيز رفته شوندگان و جلب عنايتناع انذارخواهيم ديد به دنبال اق
با چه وسيله و به  ،هاي آيات آينده اين خواهد بود كه چگونه انتظار ما از گروه

چه ترتيب و برنامه، اين عمل انجام خواهد گرديد و واكنش انذارشوندگان و 
 يا رسالت» دعوت«طور خالصه  العمل بعدي پيامبر يا قرآن چه بوده و به عكس

  فرزدايي به چه نحو صورت خواهد گرفت و بايد صورت بگيرد.ك
ا انذارهاي ب ،از هم اكنون سه تفاوت يا سه سفارش آشكار در اين دستور يا اخطار

شود. اول پاكيزگي و پاكي  و رهبران سياسي معمول مشاهده مي مصلحين اجتماعي
وم بردباري و و س ،منت دريغ و بي دوم خدمت بي ،ها خود انذاركننده از آلودگي

هاي احتمالي. دعوت و امر به خود و عمل خود  پايداري در برابر مشكالت و مخالفت
  مقدم بر دعوت و تعليم و تربيت ديگران صورت گرفته است.

  
  پايان گروه دوم

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  سومين گروه تنزيل
  (الف))103(عصر ي هسور 2و  1آيات 

  
  رحيمبسم اهللا الرحمن ال

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره
  قسم به عصر و زمانه (يا زمانه و پايان روز و دوران). .والْعصرِ  1
 كند.)ي مي(يا در زيان وخسران زندگيقين زيانكار استكه آدمي بههمانا .إِنَّ اِإلنسانَ لَفي خسرٍ  2

  
شود.  ترين واحد تنزيل است و فقط از دو آيه تشكيل مي كوتاه  گروه تنزيل سومين

اولي قسم است و دومي جواب يا جزاي قسم و اين اولين بار و اولين قسم يا سوگند 
  آيد. مي است كه به زبان وحي

چندان نپاييد. اولين هشدار با » رذنْاَفَ مقُ«و فرمان  2ابهام و انتظار بعد از گروه 
طوركلي و عام و با  بهسرعت و صراحت و ايجاز در رسيد. انذاري متوجه انسان 

كاري و بازندگي آدميزاد در گيرودار زندگي.  قاطعيت تمام براي خبردادن از زيان
ابت و جهت كاري چگونه است و از چه ب بدون آنكه گفته شده باشد كه اين زيان

  شود. دامنگير ايشان مي
كه خطاب دو گروه قبلي به شخص پيامبر بود، مخاطب سومين تنزيل نه  درحالي

و نه ملت عرب يا گروندگان آينده. اصالً  ،رسول خداست، نه خويشاوندان و قبيله او
نمايد. مشابه چنين  مخاطب مشخص ندارد، جز آنكه اعالم يك اصل كلي را مي

هاي ديگر نيز خواهيم ديد كه دومين نوع  ارنظرها يا اخبارها را در گروهها، اظه اعالم
  هاي تنزيل خواهد بود. گروه
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انسان و آدميزاد كه دو بار نامش در گوه اول آمده و مورد استناد و عنايت قرار 
گرفته و در گروه دوم غايب بود، اينك به تنهايي و به عنوان بازيگر اصلي وارد 

كاري انسان است، كه با  چنانكه گفته شد زيان ،انذار لب يا پيششود. مط صحنه مي
رساند كه آدمي در روال و عملكردهاي عادي  زبان سوداگري بيان شده و چنين مي

هاي مالي و بدني و فكري و زباني در نهايت  گذاري ها و سرمايه زندگي با همه تالش
 نساني باشد كه فقط انسانآيد منظور ا شود. به نظر مي چيزي جز خسران عايدش نمي

وده تربيت و توجيه خاص پيدا نكرده و هدفش طبق آنچه متداول و معمول است ب
ها يا افرادي كه در موقع نزول اين  خوشي يا خوبي زندگي باشد. مانند همان انسان

  اند. بوده و طرف دعوت قرار گرفته شده پيغمبر گروه شناخته
صحبت شده بود و از » ْقلَع«آفرينش او يا قت انسان و آغاز در گروه اول، از خل

 اينك انگشت ».ْمعلَي ْمالَم«قلم، تا مراحل دور از تصور  ي وسيله آموزي انسان به دانش
شود كه سودجويي و تكاپو براي  ترين خصلت ذاتي انسان گذارده مي روي عام

آن با انسان با زبان و ذات او كه فرار از زيان و زحمت مندي و درآمد است. قر بهره
  كند. بيني، صحبت مي است و در منطق انسان

إِنَّ اإلِنسانَ « ي هرغم اجمال و ابهام و ايجازي كه در تك آي علي ،از هم اكنون
  اساسي  بكنيم. ستنباط مقدماتيِدو اتوانيم  ميبه كار برده شده است » .لَفي خُسرٍ

كاري و از عنايت ضمني به سوداگري و سودجويي  ) از تصريح خسران يا زيان1
شود كه اصل سوداگري و تجارت و حتي سود بردن  مي معلوم آدمي برخاسته از ذات

محكوم نشده است. آنچه مورد مالمت قرار گرفته، سوء مديريت و خطاي راهبري 
  گردد. مي خسران و زيان به منتهي كه مقصد و مسير انتخاب در ستفادهسوءا يا هاست، تالش
انسان و تكامل   به طور عام در نخستين گروه وحي ) با توجه خاصي كه به2

گيري آينده او به عمل آمده بود و اينكه سفارش و پيام فعلي،  تدريجي و تعليم
نشده توسعه به كل  (ص) مبرمنحصر و متوقف در جامعه نزديك و آن روزي پيغ

زمان و مكان انسان پيدا كرده است از يك سو ديد وسيع كالم و باال بودن سطح پيام 
گردد كه تفصيل و تصريح بيشتر آن  اي ظاهر مي نكته ،رساند و از سوي ديگر را مي

  يم ديد :در آيه زير خواه رسالت 7را در سال 
»إِالَّ و اكلْنسا أَراسِ مكَافَّةً لِّلن يرذنا وريشاسِ الَبالن أَكْثَر نلَكا و 

  )28) / 34(سباء( ».يعلَمونَ
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مگر براي همه مردم دنيا، (ما تو را نفرستاديم و مأمور نساختيم، 
  دانند.) دهنده؛ و لكن بيشتر مردم نمي دهنده و بيم مژده

خورده شده » عصر«اي اول گروه و سوگندي كه به  قبل از آنكه به آيه تك كلمه
يم. اگر ئبنمابيشتر تأمل كاري انسان  و زيان» لَفي خُسرٍ«است بپردازيم جا دارد روي 

كاري آدميزاد و اين حالت يا پديده، انحصار و ا  زيانبينيم كه  درست دقت كنيم. مي
يا به زمان و مكان نزول قرآن داده  ختصاص به مردم معاصر و مواجه رسول خدا

تواند درستي و فراگيري آن را در زندگي و زمان خود و در  نشده است. هر كس مي
گذراني هستند و از  خوش كه طالب آسايش و تاريخ بشريت مشاهده نمايد. كساني

رسند، و با از  كنند، كمتر به آرزوهاي رؤيايي خود مي فعاليت و زحمت فرار مي
معموالً در روزگار پيري  ،دست دادن نيروهاي جواني و اموال و امكانات موروثي

  شوند. دچار بدي و پشيماني و خسران مي
آنكه غالباً پشت سر گيرند، عالوه بر  آن عده هم كه شاهد مراد را در آغوش مي

و دشوار زندگي و احياناً  تلخ مدهايآ شاهد پيش ،ذرانيگ كوتاه شادي و خوش دوران
اند، با  گردند و در محاسبه آنچه داشته و به كار انداخته و مصرف كرده فالكت مي

كار  دست و زيان مجموع آنچه گيرشان آمده است خود را شديداً متضرر، تهي
 ،امقيك عمر تكاپو و تالش و تدبير در كار دنيا و تجمع مال و مطوركلي  يابند. به مي

ها و  دست خالي رفتن از دنيا و از دست دادن سرمايه ،ها حتي براي غير فاسدها و ظالم
  سودهاست.

كنيم به حساب و  ها هم كه نگاه مي ها و تمدن به تاريخ و به سرگذشت ملت
را  ايران هاي پادشاهان . مثالً سلسلهخوريم بري بيشتر برنمي حاصل پايدارتر و بهره

هاي جنگي، با اراده  نيرومندي و سرمايه هاي در ساي بينيم كه فرد قلدر يا ايل و قبيله مي
و آمادگي و با عطش ثروت يا نان و نام، به شهرها و مناطق امن و آباد هجوم برده، 

پس از قلع و قمع دشمنان و استقرار بر مسند  زنند. ميدست به غارت و كشتار 
گذرد  پردازند. ولي ديري نمي برداري مي حاكميت به آبادي و شكوهمندي و بهره

انات و همه كه كسان و نزديكانشان مدعي تخت و تاج گرديده همه اقتدار و امك
اي  ه ويرانهآورند و ملك ومكنت را مبدل ب غنايم و ذخاير را از چنگ آنان بيرون مي
ا بر ت . يا آنكه مهاجمين گرسنه و تشنهنمايند از تل خاك و گورستان زندگان مي

ها  ها و باغ و دره خارج مرزها سرازير دشت و جلگهاز  ،تر تجهيزات وحشتناك
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گرديده، رحم بر هيچ متاع ارزنده و موجود زنده ننموده هر چه سرمايه و سود است 
كشانند، تا دير يا زود نوبت  است به خاك و خون مي و هر جه را كه اندوخته و هنر

  خودشان برسد.
هاي غربي قرون گذشته و كشورهاي  ها و دولت گونه است وضع تمدن همين

اند و براي خود  هاي درخشان يافته كه صاحب فنون و فرهنگ صنعتي توسعه
ادعاي حل تمام  ،ودهپيشرفته تدوين نم هاي علمي و اجتماعي و فلسفي ايدئولوژي

بالد را دارند (يا داشتند). با عشق و  ي مشكالت و تأمين آبادي و امنيت و ترقي همه
اخالق و كار موفق به توليدات انبوه و به عمران و عمليات معجزآسا گرديدند، با علم 
و تكنيك و تحقيق به اكتشافات و اختراعات و ابداعات خارج از  اندازه و شمار 

ها و بالها يا در تأمين نظم و  در جنگ با موانع و مشكالت و در رفع بيماريرسيدند و 
طوركلي حل مسائل فردي و اجتماعي  رفاه و عدالت و امنيت جوامع خودشان و به

اما به اعتراف خودشان هر قدر علم و  ،هاي عظيم به دست آورند زندگي پيروزي
ها از معني و از ارزش و  ت تنزل كرد. زندگيو معنوي ماشين پيش رفت، انسانيت
طلبي، علوم  خواهي و برتري خويي يا فزون جويي و درنده لذت خالي شد. در اثر سلطه

و فنون را در خدمت جنگ و دشمني براي تجاوز به همسايگان و همنوعان و تخريب 
نابودشدن نهايي خودشان  حد و حساب ديگران و بيچارگي و و كشتارهاي بي

نگرند، ضايعات و ضرر چندين برابر  كارگرفتند. وقتي تراز سود و زيان را مي به
شود. تالش و تدبيرها به كار برده، تحصيل و تحقيق و ترقي  عايدات و منافع مي

نيت و  هاي معقول انجام داده، چه بسا حسن جويي درخشان كرده، اصالحات و چاره
ند ولي به جايي و به آنچه مطلوب و ا اند و در مجموع بسيار دويده خدمت هم داشته

  اند. منظورشان بوده نرسيده
اي  ترين نمونه حيرت و حسرت يا شكست و خسران، پديده گواه گويا و زنده

يعني فروپاشي بنيادي امپراتوري  ،پرده از آن برداشت است نوظهور كه گورياچف
با  ،. هفتاد سال جنجال و جنگجهاني ماركسيسمدر نظام و مكتب  پراقتدار شوروي

هاي جاني، مالي، فكري و علمي كردند و پس از نيل به  گذاري ترين سرمايه بزرگ
طلبي  مبارزه دنبال  به اعتقادي و اداري  فني، نظامي، انقالبي، ،سياسي ،فلسفي هاي پيروزي

پاكسازي  ي هها و با وعد ها و مكتب ها و آيين با داعيه فرو ريزي همه نظام ،جانبه همه
جهان از رنج و بيدادگري و بندگي و نابرابري و فتنه. چه تعداد كثير افراد و احزاب و 
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ها و چه تشكيالت و  ها و انقالب افكار براي قبول و تبليغ بسيج شدند، چه شورش
داخل قرباني  و خارج در ها كه جان و سرها و ها ثروت چه د،انداختن راه به كه تأسيسات

خواستند  ،نوشتند و گفتند ،رفتند و آمدند برقرارگردد! دنيا در كمونيسم بهشت تا شدند
زدند و كشتند اما نتيجه نهايي: از بيرون كاخي و كوهي و از درون كاهي  ،و ساختند

درماندگي اقتصادي و از هم گسيختگي اجتماعي و  و دودي در پشت درهاي بسته
  استغفار. و اعتراف اش جاره و پشيماني و پريشاني اش خالصه سراسري! خسران يا سياسي

هاي  ها و آيين قرون معاصر را كه انديشههاي  ها و ايسم اگر هر يك از ايدئولوژي
يك نياز و گوي  و ظهور خود جواب بشرساخته هستند بگيريم، هر كدام در زمان

گشا به سوي حق و عدالت و بهبود نسبي بودند و براي مدتي  اهرضرورت اجتماعي و 
گذشت كه  اند. اما ديري نمي كاروان بشريت را پيش برده ،جلوه و جاللي پيدا كرده

هاي ديگر، نقاط  گشودند. افراد و نسل بستند چاهي را مي هايي را مي اگر چاله يا چاله
ايسم و ايدئولوژي به قول خودشان  ،هاي آنها را عنوان كرده انضعف و نارسايي و زي

  كردند...  داري و رهبري عرضه مي براي ميدانبرتري را 
شفابخش كامل  ها نتوانستند يك از اين داروها و نسخه هيچ اينكه است آنچه مسلم

بار  هايي به ها و خسران و هميشگي و همه جانبه باشند. در كنار مزايا و خدمات، زيان
  اند. بيش مأيوس از خود و جويا و مشتاق ارمغان ديگري كرده و بشريت را كم ،آورده

پردازان نيز با آگاهي و اشعار به ارزش زمان و خسران از  شاعران و تفنن و تفرج
ها و  سانناي درصدد جلوگيري از حسرت و حركت ا هر كدام به گونه ،ها دادن دست

  اند. مدهها برآ گذراني دلخوش داشتن خوش
هاست كه در مجموع و متوسط و در  كاري انسان ها و شاهدهاي زيان اينها نمونه

كلي درست  طور و نظام سياسي به طول عمر يك فرد يا يك خاندان سلطنتي
  آيد و عموميت دارد. درمي
رين صكرده است كه در مورد معا همين صورت كلي ن در آغاز تنزيل اكتفا بهقرآ

اي كه عادتاً از افراد و اقوام متعارف داشتند صدق  در آن زمان و درك خاطره مبرپيغ
خوانيم و  مي )103»(رصعالْو«طوركه در سوره  كند. ولي همان كرده است و مي مي
  گفته شده است: آخر سوره استثنائي بر اين اصل زده  ي هدانيم آي مي

   ».وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات الَّإِ«

  سوره  يك آيات چگونه ممكن است كه باشند كرده تعجب خوانندگان است ممكن
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نادرست اعالم كرده مطلبي را طور ناقص و احياناً  جداي از هم نازل شده و قرآن به
با تأني و تدريج صورت گرفته  قرآن باشد. جواب سؤال اين است كه اوالً وحي

است تا مركوز ذهن يا قلب پيامبر گرامي بشود. ثانياً آيه سوم دو سه سال بعد در 
يه زده است كه ايمان و عمل صالح به مردم (و زماني نازل گشته و استثنا بر اعالم اول

به شخص رسول) عرضه گرديده و تا حدودي روشن شده مشموليني براي آن استثناء 
  اند. پيدا شده يا در شرف پيدا شدن بوده

شود ما براي ارائه مطلب ذكر شده در آيه و اثبات  كه مشاهده مي طوري به
د مثال و داليل عيني و تاريخي كاري آدمي ناچار شديم چند صفحه شواه زيان

ن نيز براي شناسا و جامعه ت يا فالسفهدوس آيد مصلحيني انسان بياوريم. به نظر مي
ها را  نصيحت مردم و كشف و اعالم حقايق علمي راهي جز چنين تفصيل و تتبع

ترين كالم و بدون كمترين تفحص  قرآن در كوتاه ي هندبينيم آور اند. ولي مي نداشته
كرده حالت انفعالي بودن » .إِنَّ اإلِنسانَ لَفي خُسرٍ«و مقدمه مبادرت به اظهارنظر قطعي 

  آيات و دريافت از غير خود را نشان داده است.

*  *  *  

عصر و زمان  سوگندي است كه خدا به ،آيه نخست آمده كه در »والعصرِ«اما قَسمِ 
هاي محسوس خلقت و طبيعت  خورد يا به پايان روز وعمر و دوران كه از پديده مي

  است.
انذار كه در آيه دوم آمده بود، برهان ي  هكاري و مقدم براي قبوالندن هشدار زيان

رد آن به عهده خودمان  طوركه بحث كرديم، قبول يا اي ابراز نشده است. همان و بينه
گذارده شده تا روي مشاهدات و تجربيات و مسموعات شخصي بررسي و سنجيده 

رائه مطلب يا اقناع انذارشوندگان و اه براي اثبات يا كاي  شود. قرآن تنها پشتوانه
معني و  با ،يك كلمه سوگند يا قسم است ،آيندگان آورده و توسل جسته است

ترين انتخاب. زيرا زمان و عمر و  با مناسب ،بتوانيم بگوييم روشن. شايدومفهوم ساده 
ترين سرمايه خدادادي انسان است و فرّارترين و از دست  ترين و مهم عام ،وقت
باشد. ضمناً  ترين آنها كه بازگرداندن و نگاهداري كردنش غير ممكن مي رونده

خصوصاً در  ترين زياني است كه همه افراد و اقوام، آورترين و محسوس حسرت
كنند. شاهدي بهتر  آن را لمس مي ،عصر، يعني در ساعات پاياني روز يا عمر و دوران

  از عصر و زمان براي زيانكاري انسان و قبول خسران ممكن نبود آورده شود.
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ترين سرمايه و وسيله استفاده است كه در فرصت و  وقت از اين جهت مهمزمان و 
ام داد و به خير و خوشي رسيد و در ظرف زمان توان انج وسعت آن هر كاري را مي

گيري  هاي جواني و مالي و مكاني و اكتسابي و غيره به فعليت و بهره است كه سرمايه
ها و كارهاي  در صورت غفلت و بيكاري يا پرداختن به سرگرمي ،گذارده شده
  گردد. كار مي زده و زيان انسان حسرت ،هدف يا خطا بيهوده و بي

ترين  آيد مناسب به وقت و به عصر، از اين جهت نيز به نظر مي سوگند خوردن
قسمت زمان باشد كه سوداگران و دكانداران و كارگران در ساعات عصر به حساب 

پردازند و در پايان يك دوره تخصيصي يا برنامه تعيين شده  درآمد و دستمزد مي
ه باشند شاد براي يك طرح و تعهد است كه شخص يا مؤسسه اگر به مقصود رسيد

موقعيت را از دست  ،شوند و اگر توفيق استفاده از وقت و اتمام كار را پيدا نكرده مي
طور است  گردند. همين شديداً ملول و معترف به زيان و خسران مي داده باشند،

عبرت نگرفته، تصور  خهايي كه از تجربه و تاري ها و تمدن ها و تسلط سرنوشت قدرت
ها  رتري و برازندگي برايشان ابدي است و حق دارند قدر نعمتاند زندگي و ب نموده

  را ندانسته عمر و دوراني را به غفلت و مستي سپري نمايند.
را به معناي زمان و » عصر«توانيم  مي ،هاي مختلف متعدد در ميان تعبيرها و احتمال

ا چنين دوران حاضر يا زندگي دنيا و گذران عمرها، در همه ادوار تاريخ بگيريم. ب
آورد كه از كودكي  ها مي تعبير، قرآن شاهد و گواه از واقعيت زندگي دنيايي انسان

هاي زندگي  ها در جهت نيازها و مشكالت و خواسته فكر و فعاليت ي هتا پيري هم
ان و استثناء براي ديگران و همنوعان، گباشد. غالباً براي شخص خود و وابست دنيا مي

زها و مسائل دوران دنيا از اين لحاظ تمدن و فرهنگ قرون نيا ي هولي باز در محدود
هاي عنوان  ايدئولوژيدهد.  و انحصار بيشتري را نشان مي معاصر برجستگي خاص

شده با وجود اختالف نظرهاي موجود در يك چيز اشتراك هدف دارند: ادعاي 
و رسيدن به بهبود زندگي افراد و جماعات تابعه و تأمين نيازهاي واقعي دنيايي آنان 

ترتيب انساني كه هدفش و تالش و  اين هاي واالي انساني مثبت و معقول. به ارزش
تفكرش صرفاً براي زندگي و عمر چند ساله دنيا باشد ـ كه معموالً مردم چنين هستند 

  كار خواهند رفت. زياناز دنيا هاي خود را از دست داده و  ـ سرمايه

*  *  *  
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هاي آن را كه در قرآن به  موارد استعمال عصر و اشتقاقي  هكلي مفردات راغب
  نويسند: مي» .خُسرٍ إِنَّ اإلِنسانَ لَفي .والْعصرِ«ورد كرده و در م كار برده شده است معني

»والعصر و العصر هر و اجلالدصور. والعصر العشي و منه صلوة مع الع

  »...العصر

   در اين باره چنين است :» قاموس قرآن«نظر 
 ،كار رفته ... مراد از عصر روزگار و آخر روز به ،عصر به معني فشردن«

ه كه خسران باشد بِ  مسقَم يا مسدهر و روزگار است و در اين صورت قَ
گار و تغيير و گذشت آن روشن زوراند. زيرا تفكر در  كامالً متناسب

كند كه انسان در كم شدن است. بعضي آن را به معني وقت عصر  مي
مناسب  اند كه وقت رسيدگي به سود و زيان روزانه است. الميزان گرفته
ولي نگارنده و عصرِ طلوع اسالم باشد  داند كه مراد عصرِ رسول خدا مي

ن از امام صادق الدي از كمال به احتمال خويش دلگرم هستم . در صافي
است. شايد روايت  عصر ظهور المهدي (ع) ،نقل شده مراد از عصر (ع)

  ».از باب تطبيق باشد و اهللا العالم
اند كه چون سوگند خودرن خدا، بايد مانند سوگند  تصور كرده ي از مفسرينبعض

هاي واال باشد، والعصر را عصر دوران  خوردن ما به اشخاص مقدس يا به ارزش
 مان ظهور امام دوازدهماند اشاره به ز اند و يا گفته ) دانستهاالنبياء (ص خاتم رسالت
السالم شده است (كه هنوز به دنيا نيامده و دعوت شوندگان نه خبر از وجود و  عليه

اند و نه اعتقاد و احترامي براي آن حضرت قائل بودند تا  قداستش در آن موقع داشته
  بتواند تكيه گاهي براي توجه و اقناعشان باشد).

  پايان گروه سوم
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  1چهارمين گروه تنزيل
  

  (الف))102(تكاثري  هسور 2و  1آيات 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره

1  كَاثُرالت اكُمأَلْه.  
جويي سرگرم و مفتون كرده (معبود و واالي خود طلبي و برتريشما را فزون

  ار داده) است.قر
2  قَابِرالْم مترى زتح.  

يد. (يا تا آنجا كه ورديدار گورستان ميتا روزي كه (مرگتان در رسيده) و به
  رويد).ديدار قبرها براي شمردن مردگانتان مي براي تفاخر به يكديگر به

  
گروه مقدماتي يا پيش توضيحي  ) اين دومين )103(والعصر ي ه(سور 3بعداز گروه

  تعيين شده بود.  2در گروه  اي كه براي رسول خدا است براي انذار مردم و وظيفه
مردم معاصر  ،اند مخاطب كالم مستقيماً خود مردم» .أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«در آيه 

طوركلي سران قبايل  باشد، يا به . احتماالً اشراف رؤساي قريش منظور نظر مي2پيامبر
گيرد. گاهي اوقات حرص و عشق  اي است كه مورد مالمت قرار مي و فرهنگ قبيله

 ،خواهي در ثروت و قدرت و در عناوين و امتيازات ونزبه كثرت مال و اوالد و ف
                                                

ذكر شده  )51، چهارمين گروه تنزيل شش آيه اول سوره ذاريات(»تحول قرآن سير«كتاب  14. در جدول 1
است، ولي به قرينه و به دليل تناسب و ترتيب موضوعات ترجيح داديم شماره نزول آن را دو رديف 

هاي  را جلو بياوريم. با توجه به تقريبي بودن اصولي حساب )52و طور( )102هاي تكاثر( عقب برده سوره
 هاي كوتاه اشكال ندارد. ها، چنين پس و پيش كردن آماري و عدم دقت و قاطعيت رديف

اند كه در اين زمان هنوز ذكر يا  نداشته تصور كرده و توجه ا كه بعضي از مفسرينه و نصراني ها نه يهودي .2
 نيز نظرشان را رد كرده است. مورد نداشته و زود بوده است. عالمه طباطبايي بحث اهل كتاب
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كند.  حالت هدف يا معشوق و معبود را پيدا مي ،گرديدهاسباب تفاخر و تالش افراد 
ر بطلبيِ زايد  مال و اوالد اصوالً و ابتداء نيازهاي طبيعي زندگي هستند، ولي فزون

  باشد. احتياج به قصد تجمع و تفاخر يك امر فوق طبيعي و نامعقول مي
شوند،  مي ديتقلي خيالي اشتغاالت و ها بازي شيفته و سرگرم كودكان كه گونه همان
ترها نيز تكاثر و تفاخر و تفوق بر يكديگر را براي خود سرگرمي و اشتغال  بزرگ

  دهند. جدي قرار مي
ريشه و مشابه بوده، هر  شناسي، افعال الهي، اَلَه و لَهو كلمات هم به لحاظ واژه

كه به معناي بازي و بازيچه يا سرگرمي و كارهاي بيهوده است از » لَهو«اصطالح 
(االه) كه معبود و » اله«به معناي شيفته و مفتون و هم » واله«شود، هم  آنجا مشتق مي

باشد، مشتق از فعل اَلَه از باب افعال است  معشوق اشخاص و منتخب افراد و اقوام مي
رساند. از طرف  كه از لهي و لها مشتق شده، سرگرم كنندگي و فريبندگي را مي

ـ تكاثر و مكاثره كه مصدر باب  ـ به نقل از الميزان غبگفته مفردات رابرطبق  ،ديگر
تفاعل و دومي باب مفاعله است، هر دو به معناي آن است كه جمعي در كثر ت مال 

  و عزت با يكديگر مباهات و مفاخره كنند.
تداوم عادت يا حالت فوق را  ،».حتَّى زرتُم الْمقَابِرَ«شود  آيه دوم كه گفته مي

شوند كه تا واپسين روزهاي عمر و ديدار  مالمت مي و عرب رساند. مردم قريش مي
گورستان دست از سرگرمي و دلبستگي به مال و اوالد و مقام، براي رقابت و تفاخر 

گويد:  را نقل كرده مي لبيان نظر بعضي از مفسرينا دارند. مجمع به يكديگر، برنمي
است كه براي شمارش مردگان و  اشاره به سنت قبايل عرب» .زرتُم الْمقَابِرَ«جمله 

رفتند. در شأن نزول آيه داستان دو  بزرگان فوت شده خودشان به زيارت قبرستان مي
كنند كه به يكديگر تكاثر  رو را نقل ميبن عم سهم قص و بنيبن  عبد مناف قبيله بني

بن  سهم بيشتر شد. بني عبد مناف بني نموده، اشراف خود را شمردند. عدد اشراف
شمار آوريم ... و در نتيجه عدد  ههايمان را هم ب گفتند بايد مردهرو زير بار نرفته عم
  .1سهم بيشتر شد بني

ولي اصل و  ،اشكالي ندارد كه تعبير و توضيح باال وقوع خارجي پيدا كرده باشد
بيني است كه به عنوان مالمت و يك  اساس همان معناي عام آيه و حالت كلي انسان

سازي براي  آمده و در حكم مقدمه و زمينه نوع انذار در چهارمين گفتار وحي
                                                

 . 373، صفحه 40)، جلد (فارسي الميزان. 1
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ست كه تعليم و توجه انذارشوندگان با اتكاء و اانذارهاي آينده باشد. امر مسلم اين 
  توسل به زبان و روان خودشان آغاز گرديده است.

زبان سوداگري و سود و زيان به كار رفته بود كه مشغله و هدف اوليه  3در گروه 
ذوقي و  ي هشود كه جنب هاست و اينكه عنايت به مشغله و هدفي مي نزندگي انسا

هوس يا عاطفي داشته در سطح باالتري از اهداف غريزي و انساني قرار دارد. كسي 
افتد در حقيقت به  هاي اجتماعي به فكر و تالش مي جويي و مسابقه كه براي برتري

ي و مادي به صورت تكاثر لحاظ نيازهاي مادي سير شده ولي يك تمايل فوق حيوان
  نمايد. و تفنن را جستجو مي

پيش انذار اشاره به  ي هبيني است، در اين آي قرآن كه تعليماتش بر مبناي انسان
تواند  سنخيت دارد و هم ميبا طبيعت و يا طبع انساني نمايد كه هم  پديده و سنتي مي

ها و  از نياز داراي مقدمه براي پرستش و خداجويي باشد. عالقه به زياد كردن بيش
براي ارائه به ديگران و اثبات و احراز برتري، در عين اينكه همچون  ،ها توانايي

ها  ولي از مايه ،ثمر است حسادت و رقابت يك صفت ناپسند و سرگرمي و هدف بي
باشد  شود و خصلت عام انساني مي هاي ارزشمند صيانت نفس محسوب مي و نطفه

شود و در تمام سنين و اعصار  در كليه اقوام ديده مي هاي گوناگون كه به صورت
  گري دارد. جلوه

 انيِگگوشي و ميل به جلو زدن و بردن، سرگرمي غريزي و لذت هم هم بازي
حتي در حيوانات است، هم در ميان بزرگساالن، خصوصاً در  ،ها بچه هميشگيِ

يگر كشيدن العاده براي چشم همچشمي و به رخ يكد بانوان، تمايل و تالش فوق
ها و  شود و هم در تاريخ ملت هاي اكتسابي يا خدادادي، ديده مي ها و زيبايي برتري
هاي وسيع تفاخر و تفوق و تسلط، از  هاي قديم و جديد روح تكاثر، در جلوه دولت
  رود. شمار مي هاي آنان به ترين عوامل فعاليت مهم

حتَّى  .أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«ابي هاي خط جا و بلندنگرانه بوده است كه در جملهر ببسيا
با عموميت و ابهام و بدون اضافه و دنباله  »تُم«و  »كُم«و ضميرهاي » .زرتُم الْمقَابِرَ

ام آنها كه يگانه آمده، اختصاص به معاصرين عرب و به اوالد و اجداد يا به احش
داده، پيدا نكرده است و مانند   انساني آنان را تشكيل ميو دارايي و توانايي حيواني 

مكان و » .نسانَ لَفي خُسرٍإِنَّ اإلِ«و » .نسانَ ما لَم يعلَمعلَّم اإلِ« ».خَلَقَ اإلِنسانَ منْ علَقٍ«
  شمولي خود را حفظ كرده است. زمان
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هاي  يافتن در مسابقه انحصار و اموال و اوالد خواهي فزون ف درقاز طرف ديگر تو
گردد،  و جنگ مي و تخاصم الً باعث تجاوزضمن آنكه معمو ،كسب مزايا و مقامات

  شود. ها و مدارج باالتر نيز مي هاي نزديك و دور ارزش مانع تفكر و توجه به آينده
  آيات گروه حاضر بيشتر ناظر بر همين معني بوده باشد. بعيد نيست كه وحي

لقات ديگر كر اينكه در دو آيه گروه، نه داشتن مال و اوالد و متعذنكته قابل 
آمده است.  آوري و زيادي آن ايرادي به عمل زندگي منع شده، و نه نسبت به جمع

كردن به  گذاري در افزون كه مسابقه باشد، تكاثر مي ي هباربلكه صحبت و مالمت در
  قصد نمايش و تفاخر است.

*   *  *  

نكته ديگري كه قابل توجه و تدبر است مخاطب قرار دادن مردم يا دعوت 
باشد كه بدون مقدمه و معرفي انجام  مي دگان از طرف خداوند يا صاحب وحيشون

 گرديده و محرز و مسلم نشده است كه آنان حضور و وجود خداوند يا رسول خدا
  گوينده قرآن را قبول داشته باشند. بودنِ

بررسي بيشتر آن را موكول باال اكتفا كرده بحث و  ي هدر اينجا فعالً به تذكر نكت
  نماييم. هاي آينده و تكرار اين ويژگي مي به گروه

  
  پايان گروه چهارم



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  پنجمين گروه تنزيل
  )(الف)52(طور ي هسور 8تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره
  قسم به (كوه) طور. .والطُّورِ  1
  و قسم به كتاب نوشته شده (به خط و تحرير درآمده). .وكتابٍ مسطُورٍ  2
  اي گشوده (و انتشار يافته). در صفحه .في رق منشورٍ  3
  و قسم به خانه معمور (آباد شده). .والْبيت الْمعمورِ  4
  و قسم به سقف باال بلند (و برافراشته). .والسقْف الْمرفُوعِ  5
  و قسم به درياي مملو (پر). .والْبحرِ الْمسجورِ  6
 است). هشود(يا واقعي و واقع شوند هماناكه عذاب خداوندگارت حتماً واقع مي .اب ربك لَواقعإِنَّ عذَ  7
  آن نيست. اي نيز براي جلوگيري كننده .ما لَه من دافعٍ  8

  
كه تا به حال معلوم نبود انذار از چيست  وظيفه انذار كردن و هشدار دادن پيغمبر
گردد : از عذابي  تا حدودي مشخص مي و چگونه است اينك در خطاب به پيامبر

  باز معلوم نيست. ،است كه وقوع پيدا خواهد كرد. اما كي و كجا و چرا
قسم يا سوگند و با صراحت و  ي هآي 6با پشتوانه  ، 8و  7گروه، در آيات در اين 

 قاطعيت تمام واقعيت يافتن عذاب خداوند و عدم امكان جلوگيري از آن به پيغمبر
  گردد.  شود. اولين انذار عذاب است كه فعالً ابالغ مي خبر داده مي
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كاري انسان به  اعالم زيان 3ود، در گروه صادر شده ب» رذنْاَفَ«فرمان  2در گروه 
ها را به طور ضمني در شيفتگي و  كاري انسان علت زيان 4عمل آمد، در گروه 

ديدم و اينك هشدار از عذابي داده  سرسپردگي آنها به تكاثر و تفاخر در زندگي مي
  باشد. شود كه از جانب خداوندگار مي مي

 * * *  

باشد و  مي ت كه مخاطب آن شخص پيغمبراين سومين گروه از پنج گروه اس
شود الزم است  طبيعي است كه چنين باشد. رسول يا پيغمبري كه مأمور كاري مي

اش اطالعات و دستورات الزم را دريافت دارد و شخص او  وظيفه ي هقبالً دربار
  آن گردد.ي  هدهند معتقد به پيام و توضيح

بر اكتفا نشده، عنايت بيشتر و اطمينان اقالً مختصر براي آنكه به صرف اخطار و خ
خورد. پنج  قسم مي آورنده يا فرستنده وحي ،شنوندگان خبر، جلب شده باشد

و سرور و خالق عالم است يا به قرآن و به آورنده  اما نه به خودش كه ارباب ،سوگند
شوندگان مورد  گان آن زمان و دعوتآن كه رسم معمول ماست ولي در نزد شنوند

خورد كه تماماً  قبول و احترام نبوده است. به موضوعات يا به اشياء همين دنيا قسم مي
  ها محسوس. اند و براي انسان مخلوق

اي از اصول و مباني، از  استمداد و توسل به قسم براي انذار مردم و اعالم پاره
كه   طوري به ،و در مورد قيامت ابتدايي ايه سوره در مخصوصاً است. هاي قرآن ويژگي

حال فقط  تا به بنماييم. آن كلي روي و بررسي بحث است و الزم ديد خواهيم يزود به
  عصر و زمان يا زمانه و تاريخ بود. 3ايم كه در گروه  به يك سوگند برخورد كرده

اولي به كوه است  ،ينو مترجم بنا به نظر و قول مفسرين 6و  1سوگندهاي آيات 
و ششمي به دريا، كه هر دو از مخلوقات مادي الهي و مشهود عموم هستند. سقف 

اختالف نظر  4تا  2هاي  اند ولي روي قسمت مرفوع را هم غالباً تعبير به آسمان كرده
آسماني كه در محاورات  وجود دارد. بنا به عرف و عادت بشري و معتقدين به اديان

هاي آسماني و محل  و دعاوي خودشان، بعد از خدا به مقدسات دين، مانند كتاب
از آن جهت موضوعِ  اكوه طور ر ،خورند نزول آنها يا خانه خدا و امثال آن قسم مي

خدا با موسي در آنجا واقع شده  گو و وحيو اندكه گفت منتخب سوگند تصور كرده
اي كتاب نوشته شده و به خط شده است بداهتاً است. كتاب مسطور را كه به معن

  ه شده است كعب خانه آباد، خانه يا المعمور همين منوال بيت اند. به يا قرآن گرفته تورات
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  شود. م ناميده مياهللا الحرا كه بيت
سفيد يا پوست نازك به كار  همعناي صفح كه به» رقٍّ«در اين زمينه و در زير واژه 

  نويسد : چنين مي برده شده، براي كتابت است، قاموس قرآن
به حضرت  و محل نزول وحي طور سينا ،آيد مراد از طور به نظر مي«

است كه در صفحه گسترده نوشته  موسي و مراد از كتاب، تورات موسي
شده بود و منظور از بيت معمور كعبه و از سقف مرفوع آسمان است... و 

  »از بحر مسجور مطلق درياي گداخته است...
نمايد. بعضي از  مياستفاده نيز از همين اقوال و نظريات احتمالي  تفسيرالميزان

به دور  ر آسمان در برابر كعبه كه فرشتگانداند  اي دانسته بيت معمور را خانه نمفسري
  كنند. آن طواف مي

نفس  ها قياس به و منشأ اين نوع استنباط مبنا شده، اشاره قبالً طوركه نظر ما و همان به
منطق و كالم الهي.  بههاي بشري  و روايات ضعيف است و تسري دادن رسوم و روش

نازل شده  زماني در و مردمي اقناع و عنايت جلب براي ،مكه در )52(طور ي هسور آيات
موسي و گفتار خدا با او در ي  هاست كه اعتقاد و احترام و حتي اطالع چنداني دربار

 رش شود. مضافاً به اينكهگاه سوگند و وسيله پذيرش و پرو كوه طور نداشتند تا تكيه

صورت  پوست نازك، بهكاغذ يا  مثالً ،سفيد صفحات روي هنوز نه قرآن و تورات نه
تواند  ها مي كتاب و كتاب مدون مجلد مسطور، درنيامده بوده است. ولي مسطور بودن

 آغازين آيات وحيكه در  باشد» .بِالْقَلَمِ  نسانَاإلِ   علَّم«نگري  در تأييد و تعقيب آينده
ها و سطور و  آمده بود و ناظر بر كتاب» .ربك الَّذي خَلَقَ«قبوالندن براي شناساندن و 

ه كعب آنهاست. خانه وسيله تعليم و ترقيها و  هايي باشدكه مخلوق و معلوم انسان نوشته
دست خود  نگاهداري شده به و حجاز ام اعرابساخته شده و مورد احتر چون در مكه

باشد. » ورمعالم  تيبلْاَ«تواند مصداق  آنها بوده و با الف و الم معرفه آمده است، مي
 )22(، حج)3(عمران ، آل)2(بقره هاي سوره مدني اتيآ طبقبر بعداً اينكه دليل به نه ولي
معرفي خواهد شد،  غيره آنجا پرستشگاه و مأمن و مرجع خداپرستان يا قبله مسلمانان و

د، به عنوان شاهد و باش نكه يك بناي موجود مرئي غيرقابل انكار مييبلكه به دليل ا
خانه ساخته شده و   نمونه آورده شده است. ممكن است منظور از بيت معمور هر

  ها نباشد. و مسلمان طور عام بوده، اختصاصي قوم عرب به مسكون آدميان
براي بحر، در هم وزني با مسطور و  6صفت يا اسم مفعول مسجور كه در قسم 

كننده از  تواند به معناي گداخته و برافروخته يا حكايت ع ذكر شده است نيز نميمرفو
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شده تا اين زمان  باشد، جهنمي كه هنوز نام و نشانش در آيات وحي آتش جهنم
و براي امت نيامده و معلوم و محسوس و مورد قبول و اعتقاد  براي پيغمبر

عي خود مد قسم به ،عالوه مگر براي اثبات ادعا يا چيزي باشد. به وندگان نميش دعوت
ماالمال و مملو بودن است، كه  ،هاي لغت ق كتابخورند ؟ معناي ديگر، بر طب مي

تر به نظر  آشكاري و برجستگي يا چشم پركني دريا را بيان نمايد. اين تعبير مناسب
ت مسطور و منشور و معمور و مرفوع تماماً ها و صفا طوركه اسم مفعول يد، همانآ مي

  اشارت و داللت بر مشهود و معروف و مرتفع بودن و شناخته شدنشان دارد.
بنابراين و به اعتبار شواهد و تأييدهايي كه در سوگندهاي آينده برخورد خواهيم 

ناظر بر موجودات و محسوسات  ،3گروه مانند سوگند گروه، هر پنج سوگند اين كرد،
خواهد واقعيت عيني و خارجي داشتن ـ يا پيدا كردن ـ  باشد و مي دنيايي مي مادي

»ذَعاب ربوجود آمده  ها به انسان دست دست خدا يا به آنچه به از را نشان دهد. اعم» ك
باشد. در هر حال سعي شده است شاهدها و سوگندها چيزهايي باشد كه براي پيامبر 

  شوندگان اوليه) مشهود و نزديكشان بوده و غيرقابل انكار است. احياناً براي دعوت(و 
و  متأسفانه ما دسترسي به مصاديق موردنظر و دريافتي كه شخص رسول مكرم

اند نداريم تا قضاوت قطعي بنماييم. شايد  از مفهوم سوگندها داشته معاصرين وحي
آيات و اشارات قرآن نيز براي  از بعضي و حتي معاني ها قسمت مفاهيم و هم منظورها

گيري  گيري و گواه هاي مربوطه چندان معلوم و مشخص نبوده، حالت پيش مخاطب
گذارده شده  هايي آينده و آيندگان تنزيالً روشن شود، يا براي و تدريجاً داشته آينده را

  ها بازتر و بيشتر خواهد شد.  عمق اداراكها و وسعت و  باشد كه افق افكار و آگاهي
در هر حال اين آيات پيش از آنچه استدالل و استنباطي باشد حالت خبررساني و 
آگاهي و هشدار دادن را داشته، براي آنها به يك سلسله سوگندها و شواهد، استناد 

هاي اخالقي و تحليلي و  هاي علمي و پند و گزارش شود. چنين روش در كتاب مي
  شود. جتماعي ديده نميا

عالوه بر انتخاب سوگندها انتظام آنها نيز قابل توجه است. اولي و دوتاي آخر از 
آثار طبيعي و مخلوق خدا انتخاب شده است و دوتاي وسط (كتاب و بيت) ساخته 

  وجود آمده است. هاست كه تدريجاً به انسان
  

  پايان گروه پنجم



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  ششمين گروه تنزيل
  )(الف)51(ذاريات ي هسور 6 تا 1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره
  ها (يا بادهاي افشاننده) به شكل و ترتيب خاص. كننده قسم به پراكنده .والذَّارِيات ذَروا  1
  هاي بار سنگين(حامل بخار آب و ابرهاي متراكم). از آن بردارنده پس .قْرافَالْحاملَات وِ  2
  شوندگان به آساني (بادهاي ماليم حامل ابرها). پس از آن روان .فَالْجارِيات يسرا  3
  ها (يا امور دنيا). ها وحصه كنندگان بهره سپس(قسم به) توزيع و تقسيم .فَالْمقَسمات أَمرا  4
5  قادونَ لَصدوعا تماند) راست است. شويد (يا شده به قطع و يقين آنچه وعده داده مي .إِن  

6  اقلَو ينإِنَّ الدوع.  
(يا واقعيت دارد  شدني استيقيناً جزا يا كيفر و پاداش(قيامت) واقع هو اينك

  و واقع شده است).

خطاب كالم يا پيام به مردم و به دعوت  5اين دومين گروه است كه به دليل آيه 
يا  و وحي نشده، ايمان و اعتقادي به رسالت» وارد باغ«وز شوندگاني است كه هن

  ندارند. محمدبن عبداهللا خدا و نبوت ربوبيت
كاري  ل زياندر توضيح و تعلي قاعدتاً هك 4 گروه رد ».أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ« آيات از پس

سازي ومقدمه براي انذار بود، اينك با مخاطب قرار دادن مردم  آدمي آمده و زمينه
پردازد. بدون اينكه مسئله  مي» .وإِنَّ الدينَ لَواقع«تر  يك گام جلوتر رفته به بيان روشن

ايگاه و علت عذاب موعود بيان شود، خبر قطعي از درست بودن و از ابهام درآمده ج
و مترجمين آن را به معناي جزا، پاداش يا روز  دهد. مفسرين مي» دين«واقعيت داشتن 
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اند. در گروه قبلي كه اختصاصي شخص پيامبر بود صحبت از عذاب رب  گرفته جزا
ديم، حاال به جاي عذاب صحبت از وعده و ميعاد و از صادق او و واقعيت آن را دي
كند، ضمن آنكه  جداگانه نهايي روي واقعيت دين تكيه مي ي هبودن آن كرده در آي

آورد. الزم ديده شده است  عنوان شاهد و سند مي مانند گروه قبلي سوگندهايي را به
واقعيت داشتن خبري و كه پيش از اعالم و تعيين عذاب و دين خبر از راست بودن 

كه داده خواهد شد (و قاعدتاً باور كردني و پذيرفتني دعوت شوندگان نخواهد بود) 
داده شود و براي جلب توجه بيشتر و امكان پذيرش آن، مستقيماً به خودشان ـ طبعاً از 

  طريق پيامبر ـ اعالم گردد.
قبالً طوركه  ل ارائه و رؤيت بود يا همانقاب و عالم آخرت اگر واقعه قيامت

اي كرده بوديم، با تجربيات فيزيكي محسوس و داليل عقلي و علمي  مختصر اشاره
شد، چون  مبتني بر مباني و معلومات مردم قابل اثبات بود، قرآن از آن راه وارد مي

فظي چنين نيست در اين گروه دست به دو وسيله زده شده است: يكي اطمينان دادن ل
شود صادقانه و راست است، دوم گواه  و اظهار قطعي به اينكه آنچه وعده داده مي

هاي محسوس و مسلم  و قسم خوردن به صورت نمونه و شاهد از جريان نگرفت
طبيعت و وقايع مهم و مهم مؤثر در زندگي زندگان و زمين. هر دو وسيله براي اقناع 

بدون آنكه اظهار و ادعا شده باشد است،  و جلب توجه شنوندگاندعوت شوندگان 
تند . اگر احتمال آن آن هس لومجبور به قبكه حتماً مورد قبول قرار خواهد گرفت يا 

  را هم بدهند، باز خوب است.
آمده بود، اين دومين توسل به » . فَأَنذرقُم«در سه گروه آياتي كه بعد از دستور 

» .أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«كه اظهارنظر  خوريم، درحالي به آن برمي قسم يا سوگند است كه
ها) بود احتياج به سوگند خوردن و گواه  (و انسان ها چون وصف حال خود عرب

، آيه آمده استاينجا چهار در و داشتيم يك آيه براي قسم 3گرفتن نداشت. در گروه
مخلوقات  و طبيعي مظاهر پيغمبر سوگندهاي بود. آمده سوگند 6پيغمبر براي كه حاليدر

عال هستند و يا مصنوعات راكد و ساكن مشخص بود، اما اينجا متحرك و جاري يا ف
  ها تأمل بيشتري بنماييم. حال جا دارد روي قسمباشند. درهر نامشخص مي

هايي هستند كه اطالق و اشاره به اشخاص يا  علسوگندهاي چهارگانه، اسم فا
ترجمه كلمات  اكتفا به رجمين و بعضي از مفسريناشياء مشخص ندارند. بسياري از مت

مأمور عمليات نام برده  اند. غالب مفسرين قديم، فرشتگان وتوجه به معاني آنها نموده



  
  
  
  
  

  59  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  6تا  1) الف / 81ششمين گروه تنزيل، ذاريات(

 

ها  نامه به آنها سوگند خورده است. لغت داوند يا جبرئيلاند خ را در نظر گرفته و گفته
  توانستند بنمايند. ها نمي ها نيز كاري جز معني كردن واژه و فرهنگ

گرفته است، بادهاي پراكنده معناي باد را به »تالَامح«و  »اتيارِذَ« عالمه طباطبايي
هاي بادي  كشتي را »اتيارِج«ابرهاي سنگين و باالخره ي  هخاك و بادهاي بردارند

هاي  مندي بهره و ها روزي كننده تقسيم فرشتگان را »اأَمرً مقَسمات« و ياهادر بر رونده آسان
ترجمه  نيز آقاي عبدالمحمد آيتي ها دانسته است. در قرآن سروش خوب و بد انسان

  مشابهي داده است.
تر و مستدل داشته، در زير كلمه  از اين بابت اظهارنظر صريح» قاموس قرآن«

»و سوگندهاي مشابهي كه در سوره  »باد و باران در قرآن«با استناد به كتاب » ريج
 ،منتهي شده است» .إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ«گيري مشابه  آمده و به نتيجه )77(مرسالت

 »فاء«سه صيغه ديگر همه با » والذَّارِيات«از يك طرف با توجه به اين نكته كه بعد از 
رند، نكته ديگري را اضافه كرده و هر چهار امر پشت سر هم و نتيجه يكديگآمده 

اند  است كه چهار اسم فاعل چون با الف و تاء به صورت مؤنث جمع بسته شده
باشند (زيرا مالئكه همه جا در قرآن به صيغه مذكر جمع  توانند به معناي مالئكه نمي

چهار اسم  كند كه مراد از بسته شده است) و باالخره چنين استنباط و اظهارنظر مي
است كه با در برداشتن رطوبت تشكيل دهنده و حامل ابر و ريزنده باران » باد«فاعل 
ر اختالف حرارت ثبادها هستند كه در ا«دهد كه  ميگردند. پس از آن توضيح  مي

سپس در طول » .والذَّارِيات ذَروا«پاشند  ها مي خود را از وسط اقيانوس خورشيد
و آن » .فَالْحاملَات وِقْرًا«دهند  هزاران كيلومتر با آرامي و آساني به مسير خود ادامه مي

ها  شوند و بهره ها تقسيم شده، به رحمت و خسارت مبدل مي ها و خشكي گاه در قاره
  »..ات أَمرًافَالْمقَسم«كنند  را قسمت مي

ها غير از باد چيز ديگر باشند.  مثالً آب در  البته امكان اين هم هست كه اسم فاعل
آيد  . چنين تعبير به نظر بعيد ميها به معناي جريان رودخانه» .فَالْجارِيات يسرًا«مورد 

  نس باشند.ها  از يك ج اسم فاعلي  هزيرا الزم است هم
در زمان نزول  كه در نزد طرف يعني معاصرين عرب اما قسم خوردن به فرشتگان

تواند داشته باشد؟  چه خاصيت مي ،گروه، مجهول و مبهم و مشكوك بوده است
شود كه براي طرفين دعوي  سوگند به چيزي خورده و شهادت از كسي گرفته مي

  محترم بوده، پشتوانه مطلب مورد ادعا گردد.معلوم و مسلم و 
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يد و آ تدبر در آيات و چه تفسير پيش ميتوجه ديگري كه در اينجا چه به لحاظ 
و  نزول گروه اوالً شخص پيامبر (ص)بايد مطالعه شود برداشتي است كه در زمان 

اند. بعيد  نام و از معني و مفهوم آنها داشته هاي بي اسم فاعل از اين ثانياً اعراب معاصر
هاي فوق براي آن جضرت و براي گيرندگان و شنوندگان  است كه تعبير و تسميه

آيات پوشيده از ابهام بوده باشد و اگر ابهام و اشكال وجود داشته، بعيد است كه 
حق پرسش نكرده، پاسخي  آورندگان بعدي از پيامبر گرامي و از پيشوايان بر ايمان

متذكر شده است در  طوركه صاحب قاموس دريافت ننموده باشند. خصوصاً همان
اي تكرار شده است.  گونه همين اشارات به )79و نازعات ( )77هاي مرسالت ( سوره

ات يا آيات قرآن لزوماً و از هر جهت، ها و اصطالح مگر آنكه بگوييم بعضي از واژه
يا نزول روشن و مشخص نبوده است، يا شايد خواسته شده باشد كه  در زمان وحي

ايمان آوردگان و پژوهندگان به تفقه و تدبر در قرآن پرداخته به ايمان و معرفتشان 
  بيفزايند. 

 و بعضي از مفسرين» تفسيرالميزان«حدودي در كه تا» قاموس قرآن«ي  هقبول نظري
شود داد كه منظور و  ندارد ولي اين احتمال را هم مياشكال آمده است چندان 

هايي  ها بوده، قسم قرآن به هر عامل و حركت و به جريان مفهوم همان اسم فاعل
ها و استفاده و آثاري  ها منشأ پديده و در زندگي انسان باشد كه در زمين و آسمان

  روند.  هاي طبيعي حوادث و وقوع رويدادها به شمار مي بوده از علت و معلول
كردن اسم  از رديف اشكالي ندارد كه در زمان نزول گروه حاضر انتظار وحي

ها برداشت باد و باران از  هاي ساري و جاري در طبيعت و در زندگي انسان فاعل
ناحيه مخاطبين زمان نبوده باشد، ولي خوانندگان و تدبركنندگان آينده با استفاده از 

آيد  نند. آنچه به نظر مييتحقق عيني آنها را در بادها و ابرها بب ،مشاهدات و اكتشافات
 مسلم باشد اين است كه قرآن خواسته است با اتكاء و استشهاد مكرر به آثار و

هاي بعدي و با امتناع از بحث و اشارات  هاي طبيعي در اين گروه و در گروه پديده
هاي مرموز خيالي يا جريانات استثنائي اعجازي، ما را به دو  ذهني و اشراق فلسفي

چيز راهنمايي كند. اوالً انذار و رويدادي را كه خبر از واقعيت يا واقعيت يافتن آن 
ها و وقايع و آثار طبيعي محسوس  جرياني بدانند همانند و از نوع پديدهشود  داده مي
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و مشهود خودشان، و ثانياً براي درك و پذيرش يا اثبات آن به دنبال ماوراءالطبيعه 
  نروند و حقيقت و واقعيت را در افكار و عوالم و اوهام خوساخته جستجو ننمايند.

هاي آينده  به دست آوريم.  دبر در گروهتأييد يا تصحيح استنباط فوق را بايد از ت
هاي جوي به عمل خواهد  هاي طبيعي و از پديده باز هم صحبت از مظاهر و جريان

  آمد.
توانيم به خاطر بسپاريم اين است كه در اين دو گروه ابتدايي متوالياً  آنچه فعالً مي

و جهاني كه به شما وعده داده  يا جريان و قاطعاً گفته شده است عذاب و ثواب
شود ضرورت دارد يا اقتضاي  شدني است. گفته نمي شود واقعيت دارد و واقع مي

  عدالت و حكمت چنين است.

  پايان گروه ششم
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  هفتمين گروه تنزيل 
  )112(تمام سوره توحيد،  4تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  تآياشماره
1  داُهللا أَح واست.» تَك«كه  است» اهللا«(با آنكه مورد ذكر و بحث و توجه بود) » او«بگو .قُلْ ه  
2  دمجت است).هدف بودن است (يا مرجع حا يهكه شايستو معبود يكتايي» اهللا« .اُهللا الص  
3  ولَدي لَمو دلي كسي است). (و فرزندكننده است) و نه زاييده شده مثل (و توليد زايدنه مي .لَم  

4  دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمو. 
وجود داشته  تواند(يا نمي وجود ندارد (و مشابهي) و اصالً براي او هيچ همتا

  باشد.)
  

هاي  اي بوده، نسبت به گروه  در اين گروه موضوع تازه »اهللا«معرفي و عنوان كردن 
  دهد. كرد يك بريدگي نشان مي قبلي كه در خط انذار حركت مي

باشد  است و چهارمين گروه از اين نوع مي سوره، خطاب به شخص رسول مكرم
ي فاقد پدر و »خدا«و  مقصد و مرجع مطلق ي كه »اهللا«نمايد.  را معرفي مي» اهللا«و تنها 

  همتاست. مشابه و بي بي ،مادر و بدون فرزند و همسر بوده
ما، مافوق درك و توان  الفاظ و عبارات در عين داشتن سطح اعلي و مصداق بارزِ

بسيار روشن و ساده بوده از هرگونه ابهام و اعوجاج عاري و خالي است. هم نهايت 
ي عقايد و مكاتب و مذاهبِ  رساند و هم توصيفاً بر همه را مي» اخالص و توحيد«

  كشد. منحرف و متداول بشري يكباره قلم بطالن مي
   شيعه گشته، ئلاق مقام بااليي و شأن )112»(توحيد« يا )112»(اخالص« ي سوره براي
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  اند : و سني در فضيلت آن روايات زيادي نقل كرده
» رسول خدا«ز ا ،سعبا از ابن ،»فضايل«در كتاب  ،است كه ابوعبيد »ر منثورد«در 

ثلث قرآن است. بسيار تأكيد شده است كه در هر  »توحيد«ي  هروايت كرده كه سور
نمازي الاقل يك بار خوانده شود. شايد اهميت اصلي سوره به لحاظ تعريف و 

 گردد توصيف جامع و مانع، يا موجز و منحصري باشد كه از خداوند سبحان بيان مي
هاي آينده (از اواخر سال سوم به بعد) ديده  دانيم و در گروه كه مي طوري و اصوالً به

خواهد شد، مسئله توحيد و اخالص و پرستش خداوند يكتا اساس پيام و ركن اصلي 
دهد. با عنايت به اهميت و منزلت محقق سوره كه در اينجا براي  قرآن را تشكيل مي

جاري شده است، جا دارد نسبت به محتواي  به زبان وحي» اهللا«اولين بار نام و عنوان 
  آن توجه خاص و دقت بيشتري معطوف داريم.

1- : وه  
قهراً به شخص يا شخصيت و يا  ،كه در آيه اول آمده است» او«يا » هو«ضمير 

ي  ههايي كه با آورند وجودي اشاره دارد كه يقيناً در ذهنيت پيامبر و در كالم و پيام
صورت منحني ضمني و مفهومي،  صورت صريح و گويا يا به داشته است، به وحي

مطرح و مشخص بوده است و اينك در مرجع مؤخر اين ضمير، با نام و عنوان معين و 
  شود. مختص خويش آشكارا معرفي مي

و  وحي آيات و مكالمات رد و بدل شده فيمابين فرشتهي  هاگر تا كنون جمل
شش گروه گذشته ي  هگرامي، در حقيقت محدود به همان آيات تشكيل دهندپيامبر 

در » كبر«با تعلق خاص » رب«يكم و دوم همه جا نام  هاي بوده باشد كه در گروه
گذشته  ي هاي چهاربار تكرار شده»كبر«به » وه«ميان بود، در آن صورت ضمير 

كه بايد به نام او سخن  و خداوند توصيه شده به پيغمبر گردد، يعني ارباب يبرم
يد و بزرگوارش بخواند، به خاطر او يا رامي و ارجمندش بدارد، تكبير نماگويد، گ

است، » اهللا«در راه او بردباري و پايداري نشان دهد و عذاب و وعيدش واقعيت دارد، 
شود. اللهي كه در  اينجا با نام خاص و صفات منحصر به ذاتش شناسانده ميكه در 

در  ،زبان عربي و در ذهن و باور اعراب وجود الاقل لفظي و سابقه اجمالي داشته
زمان و مكان تنزيل شناخته شده بوده است. نظر به اينكه اين سوره و گروه در خطاب 

ي ندارد كه اشاره و ارجاع كالم مستقيم و مخصوص پيامبر بزرگوار است، اشكال
بوده  عطف به خاطرات و افكار و به گفتارهاي ذهني رد و بدل شده با فرشته وحي
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از دل و  ،در آمده» قُلْ« صريح و روشن و دستور شخصيِ باشد كه به صورت لفظيِ
  شود. از ذهن به گوش و زبان جاري مي

به زمان نزول و  ،لغت ادبيات عرب اربابي  هن و قاطبقرآ از آنجا كه مفسرين
اند، و در آيات اول و  هاي تنزيل، توجه الزم و كافي نداشته ترتيب آيات و گروه
اند كه به آن اشارتي شده  كسي يا توصيف چيزي را نيافته ي هآخر سوره نيز، تسمي
هاي  شناخته و ناپيدا مانده دنبال تعبير و توجيهبرايشان نا» وه«باشد، مرجع ضمير 

اند : ...  يا كنايه و يا بيان داستان گرفته» ضمير شأن«اند، از جمله آن را  مختلف رفته
  ... 1كه شأن (ماجرا) چنين است (و) داستان و مطلب از اين قرار است

  و گفته شده است كه :  نظر ديگري ابراز گرديده»  قرآن از پرتوي«در 
مقتضاي توصيف كامل خداوند و بالغت قرآن ... اين است كه ضمير «
ن آزاد باشد، و باري شأن يا مرجع محدود و از هر حد و قيد و تعي» هو«

 ي هو مرجع هم» كمال مطلق«و » هستي«ملفوظي نباشد، و بايد مرجع آن 
جويند، و عقول  يها باشد كه در حركت ذاتي و كمالي، او را م هستي

ها و تصويرهاي  اسماء و صورت«يابند.  فطري و آزاد همو را در مي
هاي متأثر از تقليد و  هاي اكتسابي و انديشه را عقل» محدود و مختلف
خبر، و » اهللا«مبتداء، و » وه«سازند. بنابراين ضمير  حس، براي او مي

ليه فطرت و همين هستي مطلق و مشارا» او«وصفي است.  متضمن معنيِ
نيازمند » ممكنات«و » تماماً« ،»هستي«نياز و قائم به ذات است كه  مبدأ بي

  2»و قائم به او هستند.
ما كه هميشه در مرحله اول و مادام كه ابهام و اشكال، يا قرينه و دليلي  ي هبه عقيد

وجود نداشته باشد، اولين معني و مفهوم ساده سرراست و محسوس و متداولي را 
را بنا به بيان و » قرآن«فهمند، و  يريم كه آن را عوام و خواص هر دو مشتركاً ميگ مي

(يعني » عوج غير ذي«است و  )(يعني آشكار و روشن» كتاب مبين«كه  ،زبان خودش
  باشد كه خداوند خواسته است به مصداق:  كج و كولگي مستقيم و سرراست) مي بي

                                                
نيز  چنين نقل نموده، ولي آن را سازگار با معاني بلند و بالغت رساي قرآن دانسته است. طباطبايي طالقاني. 1

معموالً در جايي به » قصه«و ضمير » شأن«ي ايشان اضافه كرده است كه : ضمير  ضمن نقل و تأييد نظريه
، قسمت دوم از اشته باشند. (پرتوي از قرآني بعد از آن د رود كه اهتمام زيادي به مضمون جمله كار مي

 ).   445، صفحه 40، جلد ترجمه فارسي و تفسير الميزان 300مجلد آخر، صفحه 
 . 301ي  ر صفحهو صد 300زير صفحه  2ام، قسمت   جزء سي، »پرتوي از قرآن«تفسير . 2
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   1».من مدكرٍ كْرِ فَهلْولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّ«

نماييم كه  رايك ضمير معمولي تلقي مي» وه«ر فهمش آسان باشد، در اين آيه ضمي
الذّهن راجع گردد. در اين باره  الذكر يا مسبوق مسبوق» شخص يا يك شيء«بايد به 
ي  ه) آيات نازل2و  1دو گروه (گروه  ي هتوضيح داده شد به قرينطوركه قبالً  و همان

را فقط » وه«سخن رفته است، سياقاً ضمير » كبر«گذشته كه در آنها تنها با خطاب 
شماريم. به عالوه آن كس كه از ابتداي بعثت به طور  مي» رب سابق«اشارتي به همان 

حضور و وجود داشته روي آن فكر  دائم و كنجكاوي در خاطر و ذهن پيامبر گرامي
پاسخ  »وه«شخصي جز خدا نبوده و به اين ترتيب در ضمير غايب  ،كرده و پرسش مي

  كرده است. پرسش و كنجكاوي خود را دريافت مي

2- : داَح  
و » يكتا«يا » يكه«و » تك«و به معناي  ،كه دو بار در سوره آمده است» دحاَ«ي  هكلم

در آغاز شمارش اعداد و » واحد«فرق دارد. » واحد«ي  ها كلمباشد، ب مي» يگانه«
به معناي آغازين و اول اعداد نيست، و » احد«آيد و حال آنكه  اثباتي ميي  هجمل

  شود. كمتر در كالم اثباتي به كار برده مي
و مقدم بر ساير صفات مترادفه، به » اهللا«به عنوان صفت اصلي » احد«در اينجا 

كند كه : او  و اين مفهوم مخالف را تفهيم مي ،رقابل افزايش آمدهو غي» تك«معناي 
تعددپذير نبوده و همتاي دومي ندارد. اگر درست دقت كنيم، حاالت و صفات 

آيد كه در آن  بر مي» دحاَ«همتايي، نيز از كلمه  قيام به خود... و بي ،نيازي يكتايي، بي
براي تفهيم بشر و  ،ذلك باشد، مع گنجانده شده و مستتر است، يا قابل استنباط مي

  عمل آمده است. هاي  جداگانه در آيات ديگر به هاي الزم، تصريح كاري محكم
آيد كه  ، بعد از چهارده قرن، به نظر ميها در بادي امر خصوصاً براي ما مسلمان

هايي  گيري سخت و فوق هاي تصريح و تأكيد بوده، ساده بديهي امر يك خدا وحدانيت
كه در آيات ديگر خواهيم ديد عمل غير الزمي باشد، ولي اگر توجه كنيم كه با 
وجود بداهت و سرراستي اين حقيقت، چه اندازه انحراف و اختالف و التقاط در 

پيرو قرآن رخ  مذاهب توحيدي گذشته و در زمان حاضر، حتي در ميان مسلمانان
شود.  ي روشن ميفگيري و موشكا اهميت و ضرورت آن سختدهد،  داده و رخ مي

                                                
 :  قرآن را براي پند گرفتن آسان ساختيم؛ آيا پندپذيري هست؟ 17) / 54قمر( .1
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دا تنها به دبودن خحكه سابقاً داشتيم اَ از اين گذشته و برخالف تعليمات و تصوري
هاي مصنوعي سنگي و چوبي نيست،  گذاشتن و نپرستيدن بتمعني و به منظور كنار

ايي است كه افراد بشر ه بلكه انكار و اعراض از هر گونه اله و اهللا يا معبود و معشوق
ها و  نمايند. يا ارزش اي پرستش مي به آنها دلبستگي و وابستگي پيدا كرده و به گونه

اي حاكميت و عامليت مطلق در طبيعت يادر جامعه  افكاري كه براي آنها به گونه
  دهند. بشريت قائل بوده هدف غايي خود قرار مي

3- : دمص  
مقصد «كه اجماالً  است  عنوان شده تري مقبول و تر روفمعناي مع» صمد«ي  هكلم براي

رساند. در  را مي» هدف غايي بودن«و در نتيجه » مقصد مطمئن« ،»و مقصود بودن
اند، كه از هر  طوركلي بزرگواري را گفته مصداق و شاهد مثال آن شخص سيد يا به

جاء نيازمندان مل«يعني » مصمود«به جانبش روي آورند. و  ،حوائجرفع سو، به قصد 
  . 1»بودن

هدف اعالي «دقيقاً  ،را در كاربرد تطبيقي امروزيش» دمص«توان  به عقيده ما مي
  ترجمه نمود.» غايي و عمومي

باشد  محكم ميي  هپر فشرد سنگ يا جسم تو» دمص«اي  اما معناي لغوي و ريشه
استخراج  گاه و مقصد مردم بودن از آن كه ممكن است صفات بزرگواري و تكيه

  شده باشد.

  : »لَم يلد و لَم يولَد«والدت و افعال انكاري  -4
يا » زاييدن«و » زاييده شده«به معني  ،»زايمان«مصدر  ،والدت در زبان متعارف

توليدمثل كردن است كه در موجودات زنده، مخصوصاً انسان و پستانداران يك 
نفي قطعي و ابدي و » لَم يلد و لَم يولَد«باشد. افعال  ي و ساري طبيعي ميعمل جار

و  باشد. بعضي از مفسرين وجود آمدن مي وجود آوردن يا از كسي به ذاتي فرزند به
لَم يلد و لَم «ي  هاند جمل خواسته يا ذوقي هاي منطقي با استدالل و عرفان اهل كالم

واً فُكُ«بگيرند. و يا به » دمص«و  »دحاَ«را مرتبط و ناشي از صفات ذاتي و فعلي » يولَد

                                                
ي  و صفحه ، تأليف دكتر محمد قريبيا فرهنگ لغات قرآن تبيين اللغات لبيان االيات 655ي  از صفحه .1

ي  و نيز از صفحه» پرتوي از قرآن«ام قسمت دومِ  جزء سي 301ي ، جلدچهلم، و صفحهالميزان فارسي 447
 گيري شده است. خالصه المنجد 449
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برسانند و چنين نتيجه بگيرند كه خدايان ديگر كارهاي مشابه او، از قبيل » دحاَ
ل و استغناء داشته باشند و يا توانند انجام دهند، استقال آفرينش و تدبير جهان را نمي

آنكه نفي والدت را به نفي تركيب و تجزيه يا انتقال و استفاده از موجودات مخلوق 
و  اند كه جهان و كائنات اند. اين حقيقت را در آن مستتر و مذكور ديده تعميم داده

او هستند، و خداوند  ماوراء آن به اراده و علم و عنايت خداوند پديد آمده، قائم به
  .1در پديد آوردن آنها منزه از هرگونه تركيب و تكوين و تأثير و فعل و انفعال است

ي  هرا با تمام وسعت و عمقش و با هم» توحيد«اند اعتقاد به  خالصه اينكه خواسته
وجود و آثار گوناگون آن در اين چهار آيه بگنجانند، يا به ميل خود از آنها 

و روال تدريجي تنزيل و سبك  كه اگر موقع و مخاطب وحي اليدرآورند. در ح
را در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه تعليمات و توضيحات الزم بر  آموزش رسالت

هاي بعدي به موقع  مدهاي خارجي، در گروهآ و پيش حسب رشد و آمادگي پيغمبر
ي گذشته اين مطلب را تا حدودي براي ما روشن كرده ها خود خواهد آمد. گروه

  شود. هاي ابهام تدريجاً و به نوبت برداشته مي ايم كه چگونه پرده  است و متوجه شده
آيد، نفي تصورات و اوهام  آنچه در اين بيان و مقام، مسلم و مورد نياز به نظر مي

و خداپرستان منحرفي است  پرستان بت النهجاه و رد افكار ديگر، باطل اديان اعتقادي
كه براي خداوندان خود، قائل به زن و فرزند و مادر و روابط بشري داشتن بوده، و 

هاي  دانستند، و نسبت را پسر و دختر خدا مي و فرشتگان همسران خود يا پيغمبران
اند. قرآن خواسته است خيلي  داده خدا ميو ناروا به خدا و به فرستگان جاهالنه 

و پسر خدا دانستن مسيح و به  از آنكه پيامبر گرامي با تثليت مسيحيانزودتر و جلوتر 
هايي كه براي خدا زن و فرزند يا شبيه و شريك  افكار و تصورات اديان و امت

ر آنها قرار گيرد يكتايي، رو گردد و احياناً تحت تأثي سازند رو به اند و مي ساخته
ها بودن او را به صورت قاطع  مثل و مانندي و يگانه معبود و هدف انسان نيازي، بي بي

  بيان نمايد. ،و روشن، براي كسي كه رسالتش تعليم توحيد و مبارزه با شرك است

5- : كُفُو  
با واو  كه ضم كاف و فاء، و به ضم و كسر كاف و سكون فاء، و» كُفُو«روي واژه 

اشكال و  ،باشد همتا، يا مشابه مي ،همسر ،آخر قرائت شده است، و به معناي همانند

                                                
 . ي از قرآنام، قسمت دوم پرتو ، جزء سي301ي  نقل از صفحه .1
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اي وجود ندارد. بعضي آن را منحصراً به معناي همسر گرفته براي خدا  اختالف عمده
اند، در صورتي كه سياق كالم و آيه، انحصار و اطالق محدود  نفي زوجه و زن نموده

هرگونه هم نوعي، همانندي، و مشابهت به هر توضيح و توجيه و به اين معنا را نداشته 
هر كم و كيف را كه براي موجودات و مخلوقات در برابر خدا فرض يا ادعا شود، با 

به طور قاطع و ساده رد  ،در آخر سوره» دحاَ«و حسن ختام  ،در اوايل آيه» له«آوردن 
  كند. مي

  توحيدي  هموقعيت خاص سور
 توحيد تا حدودي روشن گرديدهي  هموضوع و منظور سور ،اسيشن در ضمن واژه

و با صفات و » اهللا«اش  در نام و نشان تازه» رب«معلوم شد صرفاً معرفي خدا يا 
باشد. توحيد و توصيفي كه در مقايسه با ساير  خصوصيات توحيدي و اخالص مي

چيز ديگري در اين » اهللا«عريف ها كامالً ممتاز است و جز توحيد و ت و كتاب اديان
آغاز گرديده و گام به گام پيش  2كه از گروه » انذار«گروه نيامده است. از جمله 

آمده بود. بعد از اين گروه نيز خواهيم ديد كه باز هم انذار موضوع اصلي مورد 
دهد. در توجيه اين  تعقيب بوده طرح مسئله توحيد يك حالت معترضه را نشان مي

  رسد : و افتراق، دو جواب يا دو احتمال به ذهن مياستثناء 
گذاري آيات و در احتساب طول متوسط گروه مربوط  يكي اينكه در شماره

» ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد«رخ داده باشد. مثال آيه  اشتباهي در كتاب سير تحول قرآن
ولَم  .لَم يلد ولَم يولَد«ي  هبوده، مجموع» لَم يلد«در اصل، متصل به » ولَم يولَد«مانند 

دا أَحكُفُو كُن لَّهنزول ي  هروي هم يك آيه را تشكيل بدهد و بدين ترتيب شمار» ي
و  ،نمايد ر ميت رود. توجيه دوم كه به نظر موجهبسوره و موقع زماني آن جلوتر 

زند، اين است كه حساب آن را جدا  ها را هم به هم نمي تركيب و ترتيب نزول سوره
گونه كه قبالً اشاره شد، جلوتر آمدن نزول سوره را يك امر عمدي  گرفته همان

شن و خالص بودن رسالتش و رو اهللا استثنائي بدانيم كه براي تعليم شخص رسول
اجرايي ي  هضمن آنكه برنام ،ضرورت داشته است. نزول اين سوره در چنين موقعيت

ل خارج از متن ممخصوص آن حضرت است كه بعداً بايد به مردم منتقل شود، ع
  اصلي نيز نبايد تلقي شود.ي  هبرنام

م و در خطاب به خوري كه براي نخستين بار به آن برمي» لْقُ«در اينجا كلمه امريه 
هو «بوده، شخص اوست كه فعالً بايد  پيامبر آمده است اجرا كننده آن نيز خود پيامبر
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دو »اهللاُ أَح »دمو آيات بعدي را به زبان آورد و اشعار و ايمان به آن داشته »  اهللاُ الص
  سياق آيات داللت بر اين ندارد كه بايد به ديگران انتقال دهد.باشد. موقعيت سوره و 

  
  پايان گروه هفتم



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  هشتمين گروه تنزيل 
  1)95(تيني  ه) سور6(منهاي  8تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره

1  ونتيالزنيِ والتو.  
) (يا (واقع در فلسطين ) و(كوه) زيتونقسم به (كوه) تين (واقع در شام

  سوگند به انجير و زيتون).
2  ينِنيطُورِ سو.  

(كه موسي در آنجا با خدا  ايا طور سين و (قسم به كوه) طور مبارك
  شنيد).كرد و كالم خدا را ميصحبت مي

  به معناي امن يا امانتدار خانه و نشانه خدا).(و به اين شهر ايمن  .وهذَا الْبلَد الْأَمنيِ  3

لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في  4

 .تقْوِميٍ أَحسنِ

 به يقين انسان را در بهترين استواري و نظام (يا در نيكوترين اعتدال)
  ايم. آفريده

 .سافلني  ثُم رددناه أَسفَلَ  5
ها گردانيديم (يا ترين وضع و به پستيلك) او را به پستذو سپس (يا مع
  برگردانديم).
                                                

را پيدا  38به شماره نزول  )95ي تين( و متمم آن، سوره» سيرتحول قرآن«چاپ اول  15و  14.  در جداول  1
كه  قرار گرفته است، در حالي و در سال دوم رسالت )75هاي ب و الف سوره قيامت( كرده مابين گروه

به لحاظ پيام و سخن و لحن و محتواي آيات تناسب چندان با موضوعات مطروحه در آن زمان را نداشته 
باشد. علت امر اين است كه در اولين بررسي و محاسبات  هاي ابتدايي مي و بيشتر مشابه و از نوع گروه

فَلَهم أَجرٌ  الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات إِالَّ: « 6اي  كلمه 9آماري سيرتحول قرآن توجه نداشتيم كه آيه 
 استثناي بر اعالم اصل و وحي )103اي ديگر سوره عصر( كلمه 9توانسته است مانند آيه  مي.» غَيرُ ممنُونٍ

بعدي بوده، خارج از رديف اوليه گرفته شود. با چنين تجديدنظر و اصالح جداول، هفت آيه ابتدايي 
و  )52و طور( )103عصر( هاي سوره الف هاي گروه و مطالب با سوگندها و همنوعي 3متوسط  طول با سوره

 )112) و توحيد(51گروه خواهد بود. ما گروه را بعد از ذاريات( ايگاهش در حوالي همينج )،51ذاريات(
ي  شناخت اصالح شده آمده بود و اينك به» اهللا«بار واژه  براي اولين )112ي توحيد( گذارديم. در سوره هم

 شود. آن استناد مي
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  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره

7   دعب ككَذِّبا يينِ فَمبِالد.  
 )در راست بودن(تواند تو را كس مي چه چيز يا چه )توضيح( بعد از اين

  ؟تكذيب نمايد )خرتهاي دين از جمله قيامت و آتهفيا گ( دين
8  سكَمِ أَلَياُهللا بِأَح  نيماكالْح.

استوارترين و  )دهدكه اين خبرها و احكام را مي(خداوند يا اهللا آيا 
  خردمندترين داوران نيست ؟

  

ر كلي در آيات و پيام گروهتدب  
  

 ،آغاز شده است (الف) )52ور(سوره ط سوره كه با سوگندهاي مشابهابتداي 
] را دارد  (الف) )103(سوره عصر 3شناسي [مانند گروه  حالت اعالم اصل و انسان

را مانند است، بايد آن  ولي چون مخاطب آن در آيه ماقبل آخر شخص رسول مكرم
بشناسيم و اين اعالم اصل كه به شخص رسول به عمل  1از نوع  5 -2 -1هاي  گروه
بدانيم كه در راستاي اعالم قيامت به مردم شده  تعليم و تقويتي از پيغمبراست، آمده 

بيني اينكه تكذيبي در كار بوده و نبايد ترديد و  گويي يا پيش است. همچنين پيش
كنيد كه پيش از به دنيا آمدن  خود راه دهد، در آن وجود دارد. مالحظه ميترس به 

به دنيا آورنده فرزند به  گذاري بر كتاب و مكتب چه تداركاتي از طرف فرزند و نام
از آن اطالع داشته باشد صورت  ،كننده خبر آيد و بدون آنكه اعالم عمل مي

سازي براي  قبل و مابعد آن ادامه زمينههاي ما  . در هر حال اين گروه و گروه1گيرد مي
  است. و آخرت انذار قيامت

سوگندها متنوع بوده، هم اشاره به كوه و آسمان و دريا داشت و هم  5در گروه 
ها . ولي سوگندهاي اين  يا براي انسان ،ها هاي آباد شده انسان ها و خانه نوشته به دست
جغرافيايي يا طبيعي مورد استفاده آدمي را داشته و ارتباط با خلقت ي  هگروه جنب

انسان پيدا كرده است. قبل از اينها فقط يك سوگند داشتيم كه از آن هر دو استنباط 
  آمد. جغرافيايي و تاريخي به عمل مي

آيد و به  يبه ميان م اولين بار است كه صحبت از تكذيب كالم يا پيام رسول خدا
احتمال قوي هنوز تكذيبي از ناحيه معاصرين و مدعيان به عمل نيامده و فقط در 

  .اند را شنيده» .وإِنَّ الدينَ لَواقع .إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ«خبر   6گروه 
  جهت كه به توصيف و معرفي انسان رفته و با استناد به طبيعت آدمي  از اين ،گروه

                                                
 پذير شده است. ها، با توجه به ترتيب زماني نزول آيات امكان ل.  چنين استنباط و استدال1
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نمايد و  مي 2و  1هاي  روي تحولي از گروه رود دنباله به سراغ دين و قيامت مي
كند كه در  مي 1».فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها .ونَفْسٍ وما سواها«: سازي براي آيات زمينه

  خواهد آمد.  12گروه 
خود  يت بهعنا 3شده بود. درگروه  وسيله قلم و وحي عنايت محسوس به 1درگروه

اينكه  و داد نشان را كاري زيان اين منشأ و علت 4گروه ديديم. را او كاري زيان و انسان
خطاكاري  و كاري زيان هم و است بودن تقويم احسن هم كه رسيم مي تري كامل بيان به

شود. ضمناً انذار هنوز حالت  ترين وضع مي ترين و پست او كه منجر به سقوط در نازل
  دهد.  ابهام داشته مبدأ و منشأ آن را در اين دنيا و در آفرينش انسان نشان مي

فَلَهم أَجرٌ غَيرُ  آمنُوا وعملُوا الصالحات إِلَّا الَّذينَ« -6آيه تكميلي طوالني 
دهنده راه و چاره سقوط آدمي به  كه دوسال ديگر نازل خواهد شد نشان 2».ممنُونٍ
باشد كه هنوز موقع اعالم آن نرسيده  داش و سعادت ابدي ميسافلين و نيل به پا اسفل

است. بايد ديد چه ارتباطي مابين چهار موضوع قسم با خلقت انسان و سقوط او 
سافلين  اسفل  برگشتش به و با بهترين تقويم آدمي ،وجود دارد و چه شهادتي آفرينش

ا قيامت بدهد، مطلبي تواند براي غير قابل انكار و غير قابل تكذيب بودن دين ي مي
  است كه در بخش تفسيري بايد بررسي شود.

آيد و براي اولين بار به آن  نكته ديگري كه از تدبر در اين گروه به دست مي
هاي گذشته، مخصوصاً در  گوينده كالم يا متكلم گروه است. در گروه ،خوريم برمي
ي  هبود از خدا (رب) به صيغ كه شخص پيامبر مخاطب وحي ،7 - 5 -2 - 1هاي  گروه

، يا رسول واسطي بود وحي شد و گوينده كالم يا متكلم گروه فرشته غايب ياد مي
كرد. در اينجا خود خدا يا دستگاه خلقت  را ابالغ مي» اقْرَأْ بِاسمِ ربك«كه دستور 
ثُم رددنَاه أَسفَلَ . لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ«جمع ي  هه صيغاست كه ب

كالم ي  هخاطب و گيرندهم از بابت م ،هاي تنزيل گويد. گروه سخن مي» .سافلينَ
  متمايز از يكديگرند و هم از بابت متكلم و گوينده كالم.

 انتساب دو عمل ظاهراً متضاد به خداست. يكي خلقت انسان ،تدبري ديگري  هنكت
ترين مرتبه و مقام. چنين انتساب يا  در احسن تقويم و ديگر سوق دادن او به پست

باشد كه براي اولين  انگيزترين مطالب قرآن مي آورترين و بحث اظهار يكي از شگفت
                                                

  : و سوگند به نفس آدمي و آن كه سامانش بخشيد. 8و  7) / 91شمس( .1
 كاري و تقوايش را به او الهام كرد. و بزه

 پايان دارند. : مگر مؤمنان نيكوكار كه پاداشي بي 6) / 95تين( .2
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شاءاهللا در  گردد و ان از طرف خود خدا اعالم مي بار و در اوايل نخستين سال رسالت
هاي آينده كه با تفصيل و توضيح بيشتري مطرح خواهد گشت، به بحث و  گروه

  بررسي آن خواهيم پرداخت.
  

  سي تفسيريشناسي و برر واژه

  سه آيه سوگند -1
توجيهات  است. مفسرينو زيتون تين و زيتون در برخورد اول درخت يا ميوه انجير 

در پي قداست يا  ،و قرائن زيادي براي قسم خوردن خدا يا قرآن به آنها آورده
ن خدا ر خور سوگند خوردداند تا  ها رفته به لحاظ زندگي انسان ،خواص و فوائد آنها

عالوه بر  ،ها يا امتيازات انجير و زيتون را يا قرآن قرار گيرد. از جمله ويژگي
و قدس و  هاي سوريه كار بردن و دوام، روييدن در سرزمين خوراكي و به خوش

ل مخصوصاً اسرائي هاي الهام و زندگي و دعوت پيغمبران بني ارتباط داشتن با محل
اند كه در  اند. حتي بيان داشته ذكر كرده (ع)و حضرت عيسي (ع)حضرت موسي
هاي مخفف شده دو  تواند نام ن دو نام وجود داشته. تين و زيتون مييآنجا دو كوه با ا
باشد. به همان اعتبار كه دو قسم بعدي صراحت و ارتباط  پيامبران كوه مهبط وحي

  پيدا كرده است.  و با شهر مكه بيشتري با طور سيناي موسي
» فضايل«انواع محاسن و  سعبا به نقل قول و نظر از ابن» فخر رازي تفسير كبير«

انجير همت خود را مصروف به غير  ،نويسد رده ميكمخصوصاً براي انجير ذكر 
كند و مانند محمد مصطفي صلي اهللا عليه و آله و سلم كه نمونه ايثار بوده  خودش مي

آمد  پردازد و اگر از غير خودش چيزي زياد اي است كه ابتدا به غير مي شجره
كه قبالً هم اشاره شد سوگندهاي قرآن را نبايد از  كند. به نظر ما به طوري مصرف مي
هاي خودمان گرفته در پي قداست و حرمت يا استفاده آنها از ديدگاه انسان  قبيل قسم

هاي مهم و محسوس  ر ساده و سر راست آثار و جريانوط نها بهبرويم، بلكه در آ
م كه بتواند شاهد و الگويي براي اثبات يا داللت بر مدعاي طبيعت و واقعياتي را ببيني

اعالم شده در آيات باشد كه در مقام جزاي قسم است و چون سوگندهاي سوم و 
برد كه ضمن معبر يا مسير و  هايي را مي ها و مكان چهارم به طور آشكار نام كوه

مشهود دعوت شوندگان و ، و رسالت وحيي  هكنند دريافت مسكن بودن پيامبران
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گاه و معرف  باشد، صالحيت اين را پيدا كرده است كه تكيه مي محسوس آدميان
توانند آنجاها را ببينند و  ها مي براي دعاوي رسالت، از جمله قيامت گردد. عرب
خورند.  را قبول دارند و قسم ميموجوديتشان را بشنوند و يهود و نصاري هم آنجاها 

ها ضمن آنكه موجودات و مظاهر و آثار طبيعي مادي و مشهود  موضوع قسم
  باشند، مشمول تحول و ارتقاء از سطحي به سطح ديگر نيز شده است. مي

را كه در  ، طور سينينو به نقل از كتاب هاكس»  پرتوي از قرآن«در  طالقاني
لغت به معناي كوه داراي درخت و ميوه است ولي در اصطالح همان كوه محل 

داند كه در وسط شبه  باشد، كوهي مي مي موسي و شريعت مناجات و نزول وحي
و گاه به حوريب  گاه به سينا ،به اين نام نيامده د ولي در توراتقرار دار جزيره سينا

ها را كه به طور وضوح بيان نشده است در دو  تعبير شده است. اگر جزا و جواب قسم
بدانيم ارتباط سوگند با جزاي سوگند به گونه ديگر خواهد شد. بايد به  5و  4ي  هآي

انجير و زيتون (به صورت ميوه و محصول يا به صورت سرزمين و سراغ اين رفت كه 
دهنده گياهان و موجودات زنده است،  تپه و ماهور) و سپس كوه طوري كه پرورش

  برسد. تا نوبت به شهر امن مكه

  چهار آيه جزاي قسم و صداقت دين
ها و  امري است روشن مانند وجود كوه» .لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ«

 ،تر هاي عمل آمده بالد معروف كه با پيشرفت دانايي و دانش آدمي مسلم سرزمين
  شود. انگيزتر مي و اعجاب ،تر آگاه

تصور  قابل ولي نيست وفور و بداهت آن به ،».ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلينَ« يعني آن ضد
هاي  و تجربه و غيرقابل انكار بوده حكايت از اختيار آدمي و امكان سقوط و بدبختي

تواند تأييد و تفصيلي بر اصل اعالم شده در  نمايد، در مجموع مي گوناگون او مي
  باشد. آخرت ) براي تأييد مسئله عذاب و ثواب )103((سوره والعصر 3گروه 
ي متعدد زير را معان»  رتوي از قرآنپ«است كه  »قَوم«مصدر فعل  ،»تَقْوِيمٍ«ي  هكلم

  : براي آن كرده است
   ،چيزي را تعديل كردن و آراستن

   ،از كجي به راستي و استقامت درآوردن
  اندك اندك به پا داشتن و امثال آن. 

  يك معناي اصطالحي بعدي آن نيز آدرس كااليي را معين نمودن يا ارزيابي 
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  كردن است.
گياهان و جانوران نه آن تقويم و تفصيل و كمال آدمي را دارند و نه مانند ما از 

ثُم رددنَاه أَسفَلَ «شوند كه به  حتي خارج ميبه را ،جاده و جايگاه راست و اعلي
آور و عذاب دردناكي  برسند و طبعاً گرفتار و مشمول عواقب پشيماني ».سافلينَ

  گردند كه ناشي از عدول و خروجشان از شاهراه اعتدال و اطاعت باشد.
دهد و به  اعرج پست و پايين را معني مي ي مانند اعمي وبه معناي وصف »لاسف«

  رساند. تر را مي تر و پايين معناي تفضيلي پست
اگر فاعل انداخته شدن آدمي به اسفل سافلين آدمي را خدا، مانند آفرينش او به 
خود نسبت داده است نبايد باعث تعجب و انصراف و انحراف گردد. قرآن آنچه را 

دهنده اوست گاهي به خدا  دهد چون خدا سازنده و سوق م ميهم كه انسان انجا
  شد. خواست چنين نمي كرد يا نمي دهد : اگر خدا نمي نسبت مي

خداوندي و اختيار بشري را بيان ي  هدر هر حال اين دو آيه ضمن آنكه اراد
نمايد كه ممكن است آدمي  بيني و رفع اين اشكال و اعجاب را هم مي كند پيش مي

ها و درد و بالها نيز بشود  ترين گرفتاري ها دچار سخت محاسن و مظلوميتبا همه 
  او را تباه و سوزناك بنمايد. كه دنيا و آخرت

ثُم رددنَاه أَسفَلَ «و .» لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ« براي آيات مفسرين
 ،و گروه نخستين 4و  3هاي  (كه در وصف انسان آمده است و بعد از گروه ».سافلينَ

دهد) تفسير و تعبيرهاي  را نشان مي نبيني قرآ انسانو عنايت خاص قرآن به آدمي 
به  يو ديگر ،اند. يكي براي در احسن تقويم بودن خلقت انسان مختلف قائل شده

   سافلين انداختن او. اسفل 
احسن تقويم بودن آدمي در برخورد اول همان استواري و كمال نظم و تعديلي 

شود. يا  نداران ديده ميدر شكل و اندام و اعمال آدمي در مقايسه با ساير جا است كه
باشد...  امتيازي كه به لحاظ عقل و ادراك و آداب و همچنين علم و بيان مشهود مي

احسن تقويم اعطايي خدا به انسان را در  ،مانند مروان صالح امام بعضي از مفسرين
 ،رف خدااند و در آن دنيا احسن افعال از ط اين دنيا احسن اشكال داشتن او دانسته

  ها. مانند بخشش گناه
س نقل شده است كه مقصود ارذل العمر است عبا از ابن» أَسفَلَ سافلينَ«در مورد 

بر ند.  ضعفا و ناتوانان هستند كه راه به جايي نمي ،ه سافلينِ ناسقتيب و به عقيده ابن
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لحاظ قواي بدني و قواي عقالني و عاطفي  به ،بعضي ديگر پير و فرسودگي پايان عمر
قبول است  كمتر قابل 1اند. به نظر ما اين توجيه و تعبيرها گرفته»أَسفَلَ سافلينَ«را نشانه 

تا انحطاط ارزشي اعمال و اخالقي كه شخص با اراده و تصميم خود، در اثر گمراهي 
  نمايد. اتخاذ مي ،و مخالفت با فطرت الهي

نهايي در جهت آگاهي   گيري نتيجه آيد كه سوگندها و ات چنين برمياز سياق آي
هاي بدني و  باشد نه يك امر بديهي مشهود مانند ناتواني دادن قيامت و انذار آخرت

ضعف و فرتوتي دوران پيري كه نيازي به قسم خوردن ندارد. اما تعبيري كه مجاهد 
» ارِي النَّلَاثُم رددنَاه «به معناي » .دنَاه أَسفَلَ سافلينَثُم رد«اند  و حسن كرده و گفته

 »رددنَاه«تر و جواب يا جزاي سوگندهاي چهارگانه باشد. فعل  تواند معقول است مي
ن دنيا رخ خواهد داد كه به صيغه ماضي آمده الزم نيست گويا و ناظر بر آنچه در آ

با افكار و اعمال و حاالت خود به طرف  ،باشد. بلكه مشمولين آيه از همين دنيا
خواهد بگويد كه به شهادت  شوند. سوره مي اند يا مي سقوط و پرتگاه سرازير شده

سوگندهاي محسوس حاضر موجود و با توجه به قدرت و مشيت پروردگار كه 
هم بيندازد. » أَسفَلَ سافلينَ«تواند او را به  آفريند مي مي.» يمٍأَحسنِ تَقْوِ«آدمي را در 

گروه  2».إِنَّ عذَاب ربك لَواقع«در تعقيب .» رددنَاه أَسفَلَ سافلينَ«در حقيقت خبر 
  گروه ششم صادر يا نازل شده است. 3».نَّما تُوعدونَ لَصادقٌإِ«پنجم و 
 :7همين آيه  ،شده است ديگري كه مورد بحث و اختالف در ميان مفسريني  هآي

باشد كه الزم است هم با آيات ماقبل ارتباط داشته از  مي» .فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ«
پاسخ تأييد » .أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمينَ« :8 بعديِي  هآنها ناشي شده باشد و هم آي
. ت كه انسان باشد يا رسول خداهت مخاطب جمله اسجبه آن باشد. اختالفات هم از 

نيز در اينجا به معناي چه كسي است يا چه چيزي؟ تكذيب براي دين » ام«حرف 
و اصالً جمله استفهاميه است يا جمله نافيه و باالخره زمان  ،»ينِالدّ ومِي« ياست يا برا

يا در  و دعوت پيغمبراين سؤال يا تكذيب چه موقع است؟ دنيا و در جريان رساالت 
  ؟آخرت

يوم آمده است به ي  هدين را چون بدون پيش كلمي  هكه كلم تعبير طالقاني
باشد. چون اوالً در  گرفته است؛ خالي از اشكال نمي و شريعت معناي آيين و مذهب

                                                
 كه از تفسير فخر رازي نقل شده است همچنين تعبير بعدي مجاهد.. 1
  . 5) / 51. ذاريات(3                 .  7) / 52طور(. 2



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(مجموعه آثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 78

 

گفته شده بود و » .وإِنَّ الدينَ لَواقع« ،»ومي«ي  هبدون پيش كلم هم ديديم كه 6گروه 
باشد انذار و   هاي تنزيل مطرح مي ت در گروهرسالي  هثانياً آنچه در اين سال و دور

  است، نه آيين و شريعت.  قيامت
باشد : بعد از  مي »عدب«اند كلمه  ظاهراً متوجه و متعرض نشده كه مفسرينآنچه را 

  چه چيز و در چه موقع ؟ 
هـا جـواب داده و هـر كـدام تعبيـرو تـوجيهي را        ايـن سـؤال  ي  هبه هم البته مفسرين

راي ديگـران  بـ توانـد   نمـي هـايي كـه    انـد. توجيـه و توضـيح    عنوان كرده و ترجيح داده
  باشد. كننده  قانع

را درست بدانيم » .ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلينَ: « 5آيه ي  هحال اگر تعبير مجاهد دربار
ها جواب داده  ها و سؤال بسياري از ابهام» الَي النَّارِثُم رددنَاه « كه گفته است، معنايِ

  شود : مي
 از همين دنيا و به دست خود شخص كه از قبول نبوت» الَي النَّارِرددنَاه «) عمل 1

  گردد. هايي شده است آغاز مي كرده و مرتكب خطا و خالفاعراض 
و ساختار انسان طوري شخص است ولي فرمان خدا ي  ه) عمل و قدم از ناحي2

 يها تحقق و تكامل يافته است كه آدمي اختيار داشته باشد و بتواند بر طبق خواسته
  خالفش عمل نمايد.

و » أَسفَلَ سافلينَ«بعد ناظر به مراحل بعد از ارتكاب گناه و سقوط در ي  ه) كلم3
سوختن،  و ابعذ چشيدن و آن مشاهده با شخص باشدكه مي جهنم يا نار دربرابر حضور

  تكذيب نمايد. ،تواند آنچه را كه وعده داده وگفته شده بود صادق است ديگر نمي
  باشد.  مي پيغمبر آن مخاطب و جمله نافيه است» .فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ« :7) آيه4
باشد كه بالفاصله  مي 6و5آياتي  ههاي چهارگانه مجموع جواب يا جزاي قسم) 5

آمده است و آيه عدم تكذيب يك نوع توضيح و تأييد جواب قسم و اعالم اصل 
  آن با اختيار و امكان سقوط و هالك.ي  هبودن انسان است و مالزم.» أَحسنِ تَقْوِيمٍ«

پرسش اقراري از پيامبر گرامي است ، .»أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمينَ« : 8ي  ه) آي6
اي خواهد بود  مشاهده و اعتراف بگيريم تكذيب دين را در آخرت كه اگر زمان عدم

هاي شايسته و خطاكار به رسول  كه از حقانيت رفتارهاي اعمال شده در مورد انسان
 مفسرين غالب گفته به كه ».بِالدينِ بعد يكَذِّبك فَما« :7آيه اگر و داد خواهد دست خدا

ها چه  انسانو خو داشتن  لقاز اين سوگندها و دو خُ بعد كه باشد بوده تذكر استفهامي
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روز جزا را تكذيب نمايد، در اين صورت پرسش  و اعتقاد تو به تواند اعالم عاملي مي
ترين و  و تذكر اينكه قضاوت و حكم خدا مهم .»أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمينَ«اقراري 

كيمي بر راست بودن هاست، تأييد و تح ها و تصميم ترين حكم استوارترين و حكيمانه
سراسر سوره باتوجه به ترتيب  ،بود. در هر حال خواهد و درستي اعالم روز جزا

زماني نزول آن بر محور عذاب و جزاي آن روزي كه بايد انذار داده شود دور 
وال خدا البيان طبرسي تعميم به كليه افعال و اق زند، نه آنكه بر طبق نظر مجمع مي

  داشته باشد.
  

  پايان گروه هشتم 
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  نهمين گروه تنزيل
  ) (الف)88(غاشيهي  هسور 16تا  8و  5تا  1آيات 

    
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره
1  ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَتداري؟).  تو رسيده است؟ (يا خبر از داستان غاشيه به آيا داستان غاشيه .ه  
  اند). اند، (متواضع هايي در آن روز شرمنده و سرافكنده چهره .وجوه يومئذ خاشعةٌ  2
  اند. زحمت و رنج ديده و خسته .عاملَةٌ ناصبةٌ  3
  شوند به آتش سوزاني. و وارد مي .تصلَى نارا حاميةً  4
5  ةنٍ آنِييع نقَى مسند).شو آشامند (آب داده مي داغي ميي  هاز چشم .ت  
  هايي در آن روز با طراوت و شاداب هستند. (و) چهره .وجوه يومئذ ناعمةٌ  8
  از كوشش و كار خود خشنودند. .لسعيِها راضيةٌ  9

10  ةيالع ةني جو باغي بلند آشيان منزل دارند. در بهشت .ف  
  شنوند. در آنجا سخن بيهوده و لغو نمي .لَّا تسمع فيها لَاغيةً  11
  وان است.هايي ر در آنجا چشمه .فيها عين جارِيةٌ  12
  هايي بلندپايه زده شده است. در آنجا تخت .فيها سرر مرفُوعةٌ  13
  هايي چيده شده (يا جاسازي شده). و تنگ .وأَكْواب موضوعةٌ  14
  هايي) رديف شده (يا بر روي هم چيده شده). ها (يا مخده و بالش .ونمارِق مصفُوفَةٌ  15
  هايي گسترده . و فرش .وزرابِي مبثُوثَةٌ  16
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باشد. با اين  مي 1است و گروه از نوع  باز هم مخاطب آيات شخص پيغمبر
آيه در هفت  4و  6و  8تا  2و  2و   7و  5تعداد آيات يا طول گروه از  تفاوت كه

  ترقي كرده است.آيه  14يك مرتبه به  ،گروه گذشته
شود  ايم. معلوم مي ترين گروهي است كه تا به حال داشته چهارده آيه طوالنياين 

د يافته و (ص) است براي درك و حفظ آيات رش مخاطب آن كه رسول اكرم
و  1».من ضَرِيعٍ لَّيس لَهم طَعام إِالَّ« : 6ظرفيت و پذيرش بيشتر پيدا كرده است. آيات 

حي تكميلي دارد و با قافيه توضيي  هكه جنب 2».لَا يسمنُ ولَا يغْني من جوعٍ« - 7
تنزيل بعدي بوده و همراه با  »سير تحول قرآن«كتاب  14متفاوت است بر طبق جدول 

شده است. مضمون و مقصد  وحي 36وم و با شماره نزول ددر سال  ،26تا  17آيات 
 بار براي شخص پيغمبر بوده اولينانذار  و بشارت است كه خالي از سوگند  ،آيات

شود. وصف حال از دو دسته از افراد و از آينده موعودي  پرده از ابهام برداشته مي
راست بودن آن اعالم شده بود. ضمن آنكه هنوز اسم  ،6و  5هاي  كه در گروه تاس

  گرديده است.ربوطه برده نشده ابهام برطرف نو از مشمولين م و بهشت از جهنم
بر  ،ها كامالً تازگي داشته پس از هفت مواجهه و دريافت وحي تعبير و توصيف

اي  شود : دسته ها داده مي خبر از حال و وضع و زندگي دو دسته از انسان رسول خدا
تند و دسته ديگري كه خوشبخت و هس ةالطاق هاي فوق معذب كه گرفتار در سختي

نيست.  معلوم هنوز دارند وضعي چنين راچ و هستند موقع چه و كجادر ولي ،شحالندوخ
شود.  خبري است كه بدون مقدمه و ابهام و استدالل به ذهن و زبان رسول جاري مي

براي پيامبر گرامي  6و  5هاي  حتي سوگند هم خورده نشده است. سوگندهاي گروه
  د به صداقت و اصالت وحي داشته، كافي تشخيص داده شده است.كه اعتما

منفي انذار  ،بختان به جاي انذار حالت مژده و بشارت را داشته وصف حال نيك
تكيه بيشتري روي بشارت و  ،شود. ضمن آنكه به لحاظ تعداد آيات حساب مي

نده و كن داستان غاشيه را بيش از آنكه ناراحت ،هاي موعود به عمل آمده خوشي
  كننده و اميدآور كرده است. آور باشد خوشحال يأس

آيـد،   عالوه بر اينكه در گروه آيات مورد بحث استدالل و استشهادي به عمل نمـي 
قضيه براي پيامبر گرامي به صورت داستان حكايت شده و چنـين عنـوان گرديـده كـه     

                                                
 ر خشك است.: غذاشان منحصر به گياه خاردا 6) / 88غاشيه(. 1
 : كه نه فربه و نه رفع گرسنگي. 7) / 88غاشيه(. 2
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ه لـ حقيقـت جم  بايسـتي شـنيده باشـد. در    گويي آن را شنيده و مطلع شده است و يا مي
يـك پرسـش عـادي نبـوده بـراي جلـب توجـه شـنونده و         » .هلْ أَتَاك حديثُ الْغَاشيةِ«

مـثالً مسـافري كـه     طوركـه در فارسـي   باشد. همـان  رساندن عظمت و اهميت قضيه مي
رسـد   سـت وقتـي بـه كسـان خـود مـي      اتومبيلش دچار تصادف شديد و تلفـات شـده ا  

خواهـد آنـان را بـراي     بـا ايـن سـؤال مـي    » ؟چه باليي به سر ما آمدفهميديد «گويد  مي
كــه نظيــر آن را در   ،شــنيدن فاجعــه و چــاره آمــاده نمايــد. خــود ايــن تعبيــر و پرســش

م آگـاهي  و عـد  اطالعـي پيغمبـر   اي اعالم بي هاي آينده هم خواهيم ديد به گونه گروه
  باشد. قبلي و امكان استنباط شخصي او مي

را در قرآن و  و اوصاف بهشت و جهنم ما كه مسلمانيم و هزاربار عواقب آخرت
چنين  ،ايم درس و در مجالس و مباحث خوانده و شنيده و كم و بيش پذيرفته

پاي  آيد، ولي وقتي خودمان را پا به اوصاف و بيانات به نظرمان عادي و بديهي مي
و شنوندگان قرار  تنزيل در زمان و مكان نزول آيات و در حال و وضع پيغمبر

اي كه  دهيم كه كمترين آگاهي و آمادگي براي درك و پذيرش دنياي آينده مي
ر و ترين شباهت با مشاهدات و مشغوليات اين دنيا نداشته و قرآن بايد انذا كوچك

بينيم به احتمال قوي عنايتي بوده است كه مطالب يا  توصيف و اقناع نمايد ندارند، مي
ر وارد اذهان او قطره چكان ،پرده به پرده و خرده خرده ،ها اطالعات و استدالل

هم جلو سنگيني و غيرقابل تحمل شدن دريافت و  ،گرديده تا آنجا كه ممكن است
گرفته شود و هم معاصرين و  يه رسول مكرمضبط مسائل و معضالت تازه از ناح

  شوندگان كمتر به طرف اعجاب و امتناع و انكار كشانده شوند. دعوت
نخستين توصيف يا تعريف  كه در گروه آمده است فراگير بودن يا همگاني بودن 

د انسان و ثانياً به خو ،ها رويداد است و اختصاص نداشتن آن اوالً به بعضي از انسان
هاي ديگر و ثالثاً به كره خاكي منزلگاه فعلي انسان  كنار گذاشتن موجودات و مخلوق

  1نهايت آسمان. در فضاي بي
 3گروه  2».إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ«دنبال  كه در اين گروه آمده است به هايي توصيف

اخر را فتكاثر و تي  ههاي شيفت كار شدن انسان و كيفيت زيانخواهد حالت  بوده مي
                                                

بريم و بعد  خواهيم يك موضوع يا شخص و شيئي را براي ديگران بيان كنيم اول اسمش را مي ما كه مي. 1
 هاي قيامت نامي از نام غاشيهاند  نيز كه گفته پردازيم. مفسرين به وصفش يا به سود و زيان و آثارش مي

 اند. است، همين روش را در ذهن و عادت خود داشته
 . 2) / 103عصر(. 2
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اعالم دارد، ولي براي اينكه مطلب و واقعيت ناظر به آينده و به همگان است به طور 
تري خبر از  كننده ترِ جلب كننده غلط ادا نشده باشد در بيان مفصل ناقص و مأيوس
بسازد. اگر اسم از جهنم و خواهد  دهد كه مي هايي مي بختي انسان سودبري و نيك

زند،  برد و حرفي از زمان و مكان وقوع آن و از مشمولين مربوطه نمي نمي تشبه
خبر است و  نمايد كه خود رسول از آن بي اي مي ريزي شده تعقيب از روش برنامه

  باشد. گروه فعالً حالت اخبار و انباء تنها را دارد. اثر مي روي آن بي
كنيم، چون  رفته بحثي نمي كار شناسي و معاني و منظور از كلمات به به لحاظ واژه

و مترجمين وجود ندارد  اشكال و اختالف چندان (جز در مورد غاشيه) ميان مفسرين
و آنچه در ستون ترجمه و توضيح مختصر جدول گروه آمده حاوي نظرياتشان 

تفسير و تدبر بايد متذكر شويم و ويژگي ي  هاي كه از هر دو جنب هست. نكته
دادن  نگاري و انعكاس باشد. يكي چهره هاي مي هايي از دو دسته انسان توصيف
هاي احساسي را ابراز  ها و نارضايتي هايي كه ناراحتي صورت ،هاست صورت

هاي جسماني  دارند و ديگر اكل و شرب مادي و احساسات از نوع درد يا ناراحتي مي
  گذاريم. هاي آينده مي بحث و بررسي بيشتر اين نكته حساس را براي گروه است.

ها قاعدتاً به دليل شرمندگي از گذشته خود و ادعاها و مواضعي  دسته اول انسان
شان هم آثار كوشش  كه در وضع و چهره در حالي ،اند سرافكنده و خاشعند كه داشته

اند،  گذاري كه كرده يت و سرمايهو كار نمايان است و هم خستگي و كوفتگي، فعال
 ،) اشاره كلي شده بود3(گروه  الف)) (103(طوركه در سوره والعصر ولي همان

اي كه عايدشان شده است و  نتيجه ،حاصلي جز پشيماني و پريشاني همراه نداشته
ارت و آتش و آتشگاه است! يعني حر ،اند منزل و مأوايي كه تحويلشان داده

هايي رفع  سوزندگي ! و براي چاره و فرار از آن به جاي آب گواراي خنك از چشمه
  نمايند كه خود در نهايت داغي است. عطش مي

مندي و لذت از  هاي مشابه ولي معكوس مژده بهره آيات بعدي كه با توصيف
كه  ساند و شايد به اين دليل با تفصيل و تعداد بيشتر آمدهر زندگي دلخواه را مي

الزم شده است  ،وري بوده تر از سائق لذت و بهره سائق صيانت نفس در انسان قوي
  توجه و تأمل روي آن زيادتر باشد.

طوركه  ها همان هر دو قسمت توصيف در اين اولين معرفي آخرت ،در هر حال
وصف  بسيار بعيد است كه چنين انذار و و هاي احساسي و فيزيكي دارد گفتيم جنبه

  حال را شخص پيامبر و مردم عرب قبالً شنيده يا دانسته باشند.
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اشاراتي است كه در هر دو مورد به كاركرد و تالش  ،قابل ذكر ديگري  هنكت
با ترجمه و » عاملَةٌ ناصبةٌ«هم از آيه  ،عمل آمده است. اين معني خود اشخاص به

  »..لسعيِها راضيةٌ«آيد و هم از  اند برمي كرده نتوصيفي كه مفسري
در ذهن خواننده  اي كه از آيات وصف حال بهشتيان نخستين برداشت و خاصره

دنيايي بودن يا عادي و معمولي بودن زندگي آنان است، منتها با بندد،  نقش مي
هم  ،وصف حال دوزخيان نيزي  هخيلي باالتر. در چهار آييفيت و مطبوعيت ك

صحبت از چهره و حواس است و هم از رنج و آتش و عطشي كه با آب جوشان 
گردد ! يعني كامالً حالت دنيايي و جسماني داشته و در حد اعالي خارج   ارضاء مي

  از تحمل تصور بشري قرار دارد.
انگيز عجيب الزم بوده است  دهنده و دل هاي تكان سيمپيشاپيش اين توصيف و تر

 2».إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ«و  5در گروه  1».إِنَّ عذَاب ربك لَواقع«هاي  كه قبالً اطمينان
كه نداده شده باشد تا آمادگي فراهم گردد. بدون اي 6در گروه  3».وإِنَّ الدينَ لَواقع«و 

اي آورده شده باشد. اتفاقاً در همين دوره در آيات متصل و  دليل و پشتوانه و قرينه
هاي  است استدالل و استشهاد به پديدهآمده  26تا  17هاي  مرتبطي كه در شماره
  شاءاهللا بعداً خواهيم ديد. كه ان ،بعثت 3آيد ولي در سال  عمل مي موجود درطبيعت به

  
  پايان گروه نهم

                                                
 . 6) / 51. ذاريات(3         . 5) / 51. ذاريات(2           .  7) / 52طور(. 1
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  دهمين گروه تنزيل
  1(الف)) 86(طارقي  هسور 17تا  11و   4تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره
  قسم به آسمان و (قسم به ) طارق . .والسماء والطَّارِقِ  1
2  ا الطَّارِقم اكرا أَدم؟يستي بداني)كه طارق چتوان تو را دانا كرد(يا چگونه ميچه چيز  و .و  
3  بالثَّاق مجاي است پرتوافكن نفوذ كننده ستاره .الن.  
 گمارده شده است.(يا هر فرد) حافظ و مراقبي براوكه هر نفسدرستيبه .كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ إِن  4

  ».رجع«ي  هو قسم به آسمان دارند .والسماء ذَات الرجعِ 11
  ».صدع«ي  هو قسم به زمين دارند .رضِ ذَات الصدعِواَأل 12

                                                
ي  و گروه ديگر سوره 17تا  11فقط شامل آيات  »سير تحول قرآن«كتاب  15و  14اين گروه در جداول . 1

بري در قرآن معلوم گرفته است. در بررسي بعدي، موقع تدوين تد را در بر مي 10تا  1آيات  )86طارق(
گرديد كه با توجه به طول آيات جا داشته است كه سوره به سه قسمت زير تقسيم شود كه اولي و سومي 

  گروه الف را تشكيل دهد و دومي گروه ب باشد: 
  گروه الف     75/2با طول متوسط     آيه  4     4تا    1) آيات 1
  وه بگر     00/4با طول متوسط     آيه  6  10تا     5) آيات 2
  گروه الف     85/2با طول متوسط     آيه  7   17تا  11) آيات 3

هاي مربوطه متمايز از آيات ابتدا و انتهاي سوره هستند و هم به  ، هم به لحاظ طول10تا  5آيات وسط 
باشند ـ  هاي آينده مي لحاظ محتوي و مضمون حالت استداللي براي قيامت داشته، مشابه آيات گروه

هاي الف و ب ) ـ و شماره  / قيامت) گروه 75( 40تا  36و  4تا  1/ عبس ) و آيات  80( 19و  18(آيات 
 باشد. 36تواند حوالي  نزولش مي
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  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره

  .إِنه لَقَولٌ فَصلٌ 13
 گفتار جدي و جدا يقينكالم و آيات) بهها وكه آن (وعدهدرستيبه

  كننده (حق از باطل) است(يا ممتاز ومتفاوت با سخنان ديگر است).
  بيهوده نيست.و وجه) شوخي هيچو (به .وما هو بِالْهزلِ 14

  .إِنهم يكيدونَ كَيدا 15
هاي خاص (عليه تو يا دعوت تو) تهيه كه آنان نقشه و نيرنگدرستيبه
  نمايند.مي

  و من هم نقشه و كيدهاي خودم را دارم . .وأَكيد كَيدا 16
  مهلتي كوتاه. ،را مهلت بده بنابراين كافران.فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا 17

  

  كليات تدبري
كننده آنها از كم و كيف  اگر ترتيب نزول آيات براي انجام مأموريتي كه عرضه

نشان داده است  »سير تحول قرآن«بر طبق آنچه كتاب  ،آن آگاهي درستي ندارد
بايد گفت كه قرآن با احتياط الزم و با متانت و منطق به سبك خاص  ،درست باشد

اي  كند و براي واقعه رود. سبك خاص اينكه از چيزي صحبت مي خودش پيش مي
 دهد كه هنوز نامش را به زبان (يا به قلم) نياورده خبرهايي مي ،سازي نموده زمينه

اجماالً خبر از حديث  9. پس از آنكه در گروه ست؛ نه نامش و نه عامل و فاعش راا
كردن خبر افشا ،به رسول خود داد ،ها و دوگونه وضع و حال انسان »ةغاشي«ي  هناشنيد

ارد با تذكر اينكه و اعالم آن به مردم ناگرويده و بيگانه را زود دانسته و كوشش د
كننده يا شيادان  ها و سخنوران سرگرم هاي نقال گويي ودهبيهي  هز مقولخبرهاي تازه ا

هاي ناخواسته و  را براي مواجهه با واكنش پيغمبر ،نيست و بايد جدي گرفته شود
مدعيان آماده سازد و از هم اكنون بگويد كه بايد بردباري و ي  ههاي خائنان نقشه

آيه بند دوم گروه  7ج ندهد. اين ماحصل خر گري به تعجيل و تالفي ،اميدواري داشته
إِنَّه «منظور از تذكر پرسيد  است . شايد اگر كسي در آن زمان از خود پيامبر هم مي

فَمهلِ  .وأَكيد كَيدا .كَيدا إِنَّهم يكيدونَ« بينيِ و پيش» .وما هو بِالْهزْلِ .لَقَولٌ فَصلٌ
جواب درستي نداشت. جز آنكه چنين تذكرات به  ،چيست» .الْكَافرِينَ أَمهِلْهم رويدا

خبري و  اي از بي تواند نشانه مي ،يا چنين توجهات بالمقدمه و توجيه شده پيامبر
  دخالتي شخص رسول و دريافت مطالب و دستورها از خارج خود او باشد. بي

شود، براي  اي اول گروه نيز كه مانند بند دوم با سوگند آغاز مي بند چهار آيه
سابقه نداشته و مؤثر در قبوالندن وه قبلي در نه گراعالم خبر و گفتن مطلبي است كه 
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شوندگان براي مسئوليت داشتن و جدي گرفتن زندگي و  يا آماده ساختن دعوت
گروه سوم به  1.»إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ«كه خود آن مانند  ،اعمال انسان در دنيا باشد

  شود. اب و كتاب آخرتاي مقدمه براي حس گونه
: 2و » .فَمهلِ الْكَافرِينَ أَمهِلْهم رويدا« :17مخاطب اين گروه بنا به صراحت آيات 

بوده فعالً با  1است و گروه از نوع  خص رسول مكرمش» .وما أَدراك ما الطَّارِقُ«
العمل يا اطالع شخصي  شود ولي نه براي تقويت روحي و دستور رسول صحبت مي

  او و عدم انتقال بعدي به مردم.
شده عالوه در تعقيب خط جديدي  6و  5هاي  وهبه دنبال گر ،قرآن با اين گروه

بودن  خواهد روي جدي هاي اعالم شده مي بودن وعده بر اعالم راست و صادقانه
گرفتن آيه آن از طرف اشخاص تكيه كند. يا به بيان ديگر قرآن  گفتار و جدي

هايش ايجاد  معرفي نموده پيشاپيش اعتبار و اعتماد براي گفتهخواهد خودش را  مي
ل و برهان و نمايد. ضمن آنكه تمام اين تذكرات و گفتارها بيش از آنكه همراه با دلي

حالت ادعا و انباء يا خبري را دارد كه شنونده يا خواننده خود تشخيص  ،قرينه باشد
درخواهد يافت.  ،از هم اكنون يا بعداً ،هاي آن را بالبداهه يا به قرينه دهد يا نشانه مي

سرايي  سرگرمي و ياوهي  هخواهد بگويد كه نه تنها اين گفتار از مقول مي ،در هرحال
تصور  ،بلكه تو هم كه يك فرد بشري ،هاي عادي است جدي و ممتاز از كالمنبوده 

عمال و افكارت پوشيده و بدون آثار و حساب مكن رها شده به حال خود بوده اَ
  تواند بيدار كننده باشد. خبر قابل توجه است و ميخود خواهد بود. 

هاي سبك  يژگيشود ـ كه آن هم از و تنها قرينه يا شاهد و گواهي كه عرضه مي
ديديم.  3در گروه  »عصر«  باشد . آغاز سوگندها را در واژه قرآن است ـ سوگند مي

يك در  10تا  7هاي  تكرار و تفضيل يافته در گروه 6و  5هاي  پس از آن در گروه
 58ايم و تا گروه  كه در پنج گروه گذشته ديده ميان شد. سوگند خوردن به صورتي

هاي قرآن  هم از ويژگي ،) تعويض رنگ داده ولي تعطيل نخواهد شد )37((صافات
ي  هكه در جمل طوري به ،است و هم از معماهاي آن. معماي حتي براي رسول خدا

شاءاهللا به بحث  انن گروه بينيم. در آخر اي همين گروه مي» .وما أَدراك ما الطَّارِقُ«
هاي  گروه دهم برخالفگروه  است اينكه مشهود فعالً آنچه پرداخت. خواهيم آن روي

اي از  و كرات و پاره ها از آسمان و زمين ديگر حاوي دو رديف قسم است و قسم
                                                

 . 2) / 103عصر(. 1
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 ،)الف)/52(ر(طو 5ها يا صفات آنها اخذ شده است و نام آسمان قبالً در گروه  پديده
صراحت بلكه با كنايه و تشبيه سقف مرفوع آمده بود و بيشتر نظر به زمين  آن هم نه به

 ،گرفته است سوي آسمان و افالك اوج كه به و زمان و زندگي انسان داشت. حاال هم
خالق و  بهكاري  يا مخلوقات فراتر نرفته كه از عالم طبيعت و دنياي مشهود اصرار دارد 

 »صدع«آسمان و  »رجع«چيست يا  »نجم ثاقب«و  »طارق«خدا نداشته باشد. اما اينكه 
هاي  باشد و همه اين شاهد و مشهودها چه ارتباط با جواب زمين چه و چگونه مي

  مطالي است كه در بخش تفسيري بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. ،ها دارد قسم
  

  شناسي واژه

  1طارق و نجم ثاقب
از طَرَق (به فتح راء) آهن  ،پيما راه ،شبگرد ،كوبنده : اسم فاعل به معناي مختلفطارق

  پهن نمود. ،هموار كرد ،را با پتك (مطرقه) بكوفت

  رساند. هدف به را تير ،كرد طلوع برآورد، سر ،نَجم ماضي از خاص. ي هستار ،ستاره :نَجم
 آسمان و ستارگان از صحبت چون ،باشد داشته تاسبمن تواند مي سوره اين در آنچه

را يك  »طارق«و زمين است و با توضيحاتي كه در خود سوره داده شده است بايد 
العاده نافذ و كوبنده و شكافنده بوده،  خاص و غير مأنوس بدانيم كه فوق نوع ستاره

  سيري تعبير و تفصيل آن داده خواهد شد.شود و در بحث تف در تاريكي ظاهر مي

  سماء و ارض 
آنها استشهاد خواهد  آيد و مكرر به هاي قرآن مي بار در قسم ها كه اولين براي اين واژه
يا نظريات جديد علمي  و عرفاني يابي لغات، تعبيرهاي فلسفي دنبال ريشه شد، نبايد به

 رسولش نسبت بدهيم. پيغمبران و خدا را به قرآن سياق و ه با سبكبيگانرفت و مقاصد 
  اند.  گفته گفته قرآن با زبان فطري و متداول قوم خود و مردم معاصر سخن مي  به

همان معني و منظور را بايد بفهميم كه از كلمه آسمان خودمان  »سماء«از كلمه 
اند. يعني گنبد نيلگوني كه  كرده ان استنباط ميكنيم و پدران و نياكانم دريافت مي

گاهي مهتاب است و روزها  ،شود در باال سرمان ديده مي هاي صاف پر ستاره شب
                                                

 .332و  323صفحات  4و  3، قسمت به نقل از پرتوي از قرآن. 1
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باران از  ،وزد در آن جوالن دارد و گاهي اوقات با ابر است. باد در آن مي خورشيد
را به  cielها هم واژه  ات است. فرانسويبارد و محل پرواز پرندگان و حشر آن مي

 sky اژهگويند . همچنين است و بودند و ميشنيده االيام  همين معني و مفهوم از قديم
ها. بر اين كلمات در طول زمان يك سلسله اطالعات يا نظريات  زبان  براي انگليسي

ه يا كسر شده است كه بر حسب زمان و مكان اضاف ،به صورت و خصوصيات
  باشد ولي منظور و مصداق يكي است. متفاوت مي
گونه است مفهوم و معناي ارض كه به دنبال سماء آمده و مسكن و محيط  همين

با همه موجودات و خصوصياتي كه درست  ،زندگي خودمان و جانوران و گياهان را
  نمايد. بيان مي ،شناسيم يا غلط و كامل يا ناقص از آن مجموعه مي

  رجع
نامه و سودي كه از يك   اند. ماننده جواب كرده را برگشتن و برگشت معني »رجع«

. است» رجع«درپي هم  شود. باران پي گردد، يا عايد مي معامله به شخص برمي
   :گويد مي طباطبايي

ان براي مراد از آسمان صاحب رجع همين تحوالتي است كه در آسم«
و اجرامي در يك طرف آن غروب و از  ما محسوس است، ستارگان
  ». كند طرف ديگر دوباره طلوع مي

   :نمايد كه سپس اضافه مي
  ».آسمان باريدن آن است »رجع«اند منظور از  بعضي گفته«

همان صفت برگشت و حركات  »رجع«منظور و معناي مناسب  دآي به نظر مي
توالي  ،رفت و آمدها ،ها صورت طلوع و غروب ستاره ناوبي باشد كه بهدوري و ت

ها يا مظاهر و موجودات آسمان باشد كه هميشه به يك شكل و ثابت  ها و پديده جلوه
خواهد برساند  نبوده دائماً در تجديد و تحول است. شايد اين معني و مشابهت را مي

ت و وضع نمانده متغير است و ها نيز به يك حال كه دنياي فعلي زندگي انسان
  شود. يا بعد از مرگ بازگشت به حيات وجود دارد. دگرگون مي

  باريدن هم تحول و دگرگوني يا عدم تداوم  ،باريدن بوده باشد» رجع«از مراد اگر 
  رساند. برگشت رطوبت و طراوت را مي ،خشكي بوده

  صدع
  گياهان در  مين و روييدناند. شكفته شدن ز كرده را شكاف و پراكندگي معني »صدع«
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است. معاني ديگري نيز براي آن آمده است كه در اين مورد  »صدع«اثر باران نيز 
سوء قصد به  ،بيان آشكار حق ،آيد ؛ از قبيل كشف كردن چيزي تناسب به نظر مي بي

  و به درد سر مبتال شدن. ،در شب راه رفتن ،خودداري كردناز چيزي  ،شخص
كه به آسمان نسبت داده شده است و عدم ثبات  »رجع«ت در برابر صفت يا حال

 ،واند به قرينهت رساند، صدع زمين نيز مي ن را ميآن و حركت مداري و متناوب داشت
نواختي و ناهمواري  ها و پستي و بلندي سطح زمين و عدم يك ها و فرورفتگي شكاف

ها و  واريآن را بيان كند. در اين صورت با سقوط و صعودهاي زندگي و ناهم
  كند. و اهللا علم. پيدا ميتناسب هاي دنيا  دگرگوني

  فصل و هزل
، خط فاصل و جدار مانع بين دو چيز است. جدايي و متمايز و جدا بودن را »فصل«

رساند. همچنان كه فصل بهار دوران جدا و متمايز از زمستان و تابستان است.  مي
قيقت از باطل و دروغ باشد گفتاري هم كه تشخيص دهنده و جدا كننده حق و ح

يك مشكل يا اختالف نيز از همين معني گرفته  كردنِ فصل است. فيصله دادن و حل
  مغز. يا گفتار پوچ وبي ،گويي و شوخي است ياوه ،»هزل«ده است. ش

  كيد
دادن است. در مورد جنگ يا  انداختن و فريب نقشه و نيرنگ به قصد به دام ،كيد

عاميانه دوز و كلك زدن  رود. در زبان متعارف و فارسيِ خدعه جنگي نيز به كار مي
شود، ولي قرآن آن را  كاران و بدانديشان استعمال مي است كه بيشتر در مورد فريب

برد. بنابراين بهتر است آن را به  در مورد خدا و دستگاه آفرينش او نيز به كار مي
ها و  خلقت و مشيت عام تلقي نماييم. نقشههاي  ريزي معناي نقشه و طراحي يا برنامه

ها و جريان روزگار بر آن اساس بنا شده است و  هايي كه زندگي انسان ريزي برنامه
خواهيم رسيد. يعني  1».إِنَّ كَيدي متينٌ«ي  ههاي بعدي به آي رود. در تنزيل پيش مي

  مانه است.هاي من متين و حكي كيد و نقشه

ماَ ،لههِمل و ريدو  
آمده است. شايد تكرار  صيغه امر از باب تفعيل به امهال است و و دادن مهلت از »مهِّل«
افعال است و چون پشت  صيغه امر از باب »اَمهِل«كه  صورتيرساند. در مي را تجديد و

                                                
 : ... كه تدبير من محكم [و حساب شده] است. 45) / 68قلم(. 1
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نسبي) را  ،طلقكوتاهي مدت (م ،به معناي اندك و مختصر آمده است» اديور«سرش 
  اسم فاعل به معناي امر است. يعني آهسته رو و آرام باش. »دروي«كند.  افاده مي

  

  ده تفسير آيات گروه
  

قَسم است. دو رديف قسم  ،7و  5و  3هاي  شروع و تجديد گروه، مانند شماره
اشاره شود. اگر خواسته باشند  داريم كه در هردو براي اولين بار نام از آسمان برده مي

و استشهاد به مشهودات جهان و موجودات محسوس طبيعي بنمايند چيزي از آسمان 
روابط زندگي و  تماس با خود ما  لحاظ و به تر وجود ندارد و عظيم تر و مسلم تر واضح

تر به ما وجود ندارد. ضمن اينكه  كننده تر و احاطه تر و مسلم نزديك ،چيزي از زمين
هاي آينده فراوان خواهيم  گونه كه در گروه مان را هماناگر آس ،مجموعه آن دو تا

بدون حد و انتها و در برگيرنده تمام كرات و فضا و اشياء مابين آنها در نظر  ،ديد
آيد اصرار قرآن در  دهند. به نظر مي بگيريم، جهان خلقت يعني طبيعت را تشكيل مي

  مين معني و منظور بوده باشد.هاي اوليه و اتكاء قرآن در اين نوع سوگندها نيز ه پيام
در  3و  2جواب دو سوگند اول (سماء و طارق)، پس از اعجاب و توضيح آيات 

ذَات « و زمينِ »ذَات الرَّجعِ« (آسمانِ آمده است و جواب دو سوگند دوم 4آيه 
افتتاح مطلب  16و  15كه آيات  ود. در حاليش ديده مي 14و  13) در آيات »الصدعِ

باشد كه ارتباط آن با قول فصل بودن و قول هزل  اي مي جديد و عنوان جداگانه
 ،شوندگان و معاصرين (و شايد آيندگان) است نبودن قرآن از جهت واكنش دعوت

شوندگان و معاصرين (و شايد آيندگان)  و باالخره آيه آخري جهت واكنش دعوت
دستورالعملي است » .فَمهلِ الْكَافرِينَ أَمهِلْهم رويدا« - 17باالخره آيه آخري و  ،است

  كه پيامبر گرامي بايد در برابر واكنش مخالفين و مدعيان نشان دهد.
شود و  گفته مي به پيغمبر» .طَّارِقُوما أَدراك ما ال«اش  اما خود طارق كه در باره

نمايد كه بررسي و بحث  آمده است ايجاب مي» .النَّجم الثَّاقب«توضيح مختصر 
  .1تري به عمل آيد  مفصل

                                                
هاي منتشر  و يادداشت )86ي طارق( ي سوره درباره با استفاده از پژوهش آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان .1

 .1367شده از ايشان در سال 
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شود ماهيت اين پديده  معلوم مي» .الطَّارِقُ وما أَدراك ما«از استفهام انكاري 
رغم آنكه لفظ و لغتش براي اعراب زمان نزول قرآن مجهول نبوده، مبهم و  علي

الشأني كه  كه نه تنها مردم عامي، بلكه پيامبر عظيم طوري ناشناخته بوده است. به
ن انا آشناي به اين پديده نش» ؟وما أَدراك «بوده، با استفهام  مخاطب و حامل وحي

اي پرتوافكن (نافذ و داراي تشعشعات رسوخ كننده)  ستاره» قارِطَ«كه شود  داده مي
  است.

بس شگفت و دور از درك و ديد علمي بشر معرفي شده  ،اي گر چه چنين پديده
فوق توضيح داده شده و با استفاده ولي به مدد همين چند ويژگي كه در آيات  ،است

كه مطلقاً قابل مقايسه با دانش بشري (در  وردهاي جديد فيزيك نجوميآ از دست
باشد، شايد بتوانيم به توفيق الهي به فهم  اين زمينه) نسبت به زمان نزول قرآن نمي

  كيفيت اين پديده شگفت نزديك شويم.
 دو مفهوم» قارِطّ«شناسي گفته شد در كلمه  حث واژهكه در ب طور هماناوالً 

   شود: مستفاد مي
   ،ضربات همواركننده ،فشردگي ،كوبندگي - 1
   .حركت در شب (تاريكي) - 2
كوبندگي و  ييعن - اي بگرديم كه اين دو خصلت بايد در آسمان دنبال پديده بنابراين

  را داشته باشد. -حركت در تاريكي
  فهميم كه :  مي» .م الثَّاقبالنَّج«ه يثانياً از آ

   ،(نجم) است ارهتپديده مورد نظر س - 1
بلكه مشخصاً داراي تشعشع نافذ و  ،اي نه خاموش و بدون پرتو ستاره - 2

كننده، كه اين صفت به عنوان حالتي ويژه و ممتاز معرفي شده   رسوخ
  .1است
وردهاي علم آ سراغ آخرين دست  هاي چهارگانه فوق به هنمايياكنون با را

رويم تا  ) ميASTRO PHYSICS( ) و فيزيك نجوميCOSMOLOGYي (شناس كيهان
  ؟ اي با مشخصات فوق قابل مشاهده هست يا خير ببينيم آيا ستاره
  قبل  قرن دو از آنها وجود كه سنگيني فوق ستارگان در عيناً ار فوق مشخصات

                                                
مشخصه ممتاز آن » طَارِق«ا) ثاقب هستند ولي گويا ثاقب بودن هاي فروزان (خورشيده البته همه ستاره .1

 ها شده است. است كه به دليل شدت يا كيفيت آن، متمايز از ديگر ستاره
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مالحظه  2يويي ديده شدههاي راد سال قبل توسط تلسكوپ 20و در  1بيني پيش
  .3منمايي مي

 ها داراي حالت كوبندگي و فشردگي هستند. كوبندگي هر ستاره اين ستارهاوالً 
شود، نيروي جاذبه وارده بر  عي از جرم آن است. وقتي جرم يك ستاره زياد ميتاب
ها را نيز شكته  هاي اتم اي حتي الكترون شود كه در مرحله قدر زياد مي آن ،هاي آن اتم

ها  چسباند. اين مرحله معموالً در پايان عمر ستاره هسته مي ريزد و آن را به مي و در هم 
جي ستاره با راهاي خ شود، اليه ميرد و منفجر مي اي مي تارهافتد. وقتي س اتفاق مي

آيند و هسته آن  منفجر و به صورت گاز درمي ها برابر خورشيد درخششي ميليون
گردد،  شود، فشرده مي حد باور نكردني به دليل جاذبه عظيمي كه بر آن وارد مي به

كيلومتر تقليل  20حدود  خورشيد را به تر از اي بزرگ تارهطي اين فشردگي كه قطر س
ها  با پروتون ،پنگ كه فشرده شده باشد ها همانند تعدادي توپ پينگ دهد الكترون مي

استحاله  و ريختگي هم به دچار ماده حالت اين در روند. مي فرو نوترون در و شده تركيب
هاي  ). چگالي ستارهنوتروني گردد (ستارگان شود و تمامي جرم ستاره نوترون مي مي

هاي  ي آنچنان است كه سر سوزني از آن يك ميليون تن وزن دارد. اين ستارهنوترون
 20العاده و قطر محدود (حدود  كوبيده و فشرده شده (طارق) به دليل سنگيني فوق

چرخند  مي 4رسد ه حتي به صدها دور در ثانيه ميكيلومتر) به سرعتي باور نكردني ك
   نمايند. هاي مختلف صادر مي اي (ثاقب) از اشعه كننده و امواج بسيار نافذ و رسوخ

                                                
بسيار  به اين نتيجه رسيده بود كه بايد ستارگان از طريق مكانيك نيوتوني» الپالس«براي نخستين بار  .1

شوارتز « 1915سنگيني وجود داشته باشند كه حتي نور هم نتواند از جاذبه آنها بگريزد. تا اينكه در سال 
اين قضيه را كه مورد تأييد قانون تكامل ستارگان نيز بود براساس معادالت فرضيه نسبيت عام » چايلد
اوپنهايمر (پدر بمب اتمي) از طريق رياضيات وجود قطعي  1930ثابت كرد و باالخره در سال  اينشتين

گ است كه ها كين به نام استيفن تر كشفيات يك دانشمند فلج انگليسي آنها را ثابت كرد. از همه اينها مهم
بعد از اينشتين،  ،»كوانتوم مكانيك«هاي  كت، از طريق فرمولعلي رغم محروميت از امكان نوشتن و حر

 وردهاي علمي در اين زمينه نائل شده است.آ ترين دست به بزرگ
كردند در كمبريج موفق  هاي راديويي كار مي دانشمنداني كه با تلسكوپ 1967براي نخستين بار در سال  .2

هايي از پرتوهاي ايكس و گاما  هاي فوق سنگين نوتروني را كه لمعان ستاره شدند پرتوهاي تابشي يكي از
ي يا تپنده هاي نوترون ها كه به ستاره كرد بگيرند. از اين ستاره هاي محدود از نور ساطع مي و درخشش
 نمونه ديده شده است.  300تا كنون بيش از   اند، معروف شده

و ...  ، حفره سياهنوتروني ها انواع متعددي دارند كه برحسب جرم آنها به كوازارها، ستارگان هاين ستار .3
 معروف هستند.

 گردد. مي بار در ثانيه 642كشف شده با سرعت  1982ه كه در سال هاي تپند . يكي از ستاره4
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هنگام مرگ آنها بستگي به جرمشان دارد. اگر  طوركلي تغير حالت ستارگان به
هسته آن به  باشد، هنگام انفجار نهايي، برابر وزن خورشيد 4/1اي كمتر ا ز وزن ستاره

ناميده » كوتوله سفيد«گردد كه  اي تبديل مي جرم كوچك بسيار فشرده و كوبيده
اي تنها به حجم  شود. اين هسته كه بيش از يك ميليون برابر فشرده شده در كره مي

يابند  ها آنچنان كوبيده شده و تراكم مي الكترون يابد. در اين ستاره زمين تراكم مي
كند و ستاره بدون اينكه انرژي نوراني يا و اكنش  كه موجوديت ماده تغيير مي

اي داشته باشد به زندگي سرد خود، تا موقعي كه كامالً خاموش و تبديل به  هسته
  دهد. گرديد، ادامه مي» كوتوله سفيد«

هسته ستاره پس از انفجار از  ما باشد، برابر خورشيد 2/3تا  4/1ن بي ارهاگر جرم ست
رغم جرم  شود. در اين حالت علي تر مي الذكر نيز كوبيده و فشرده هاي فوق ستاره

كيلومتر (در مقايسه با قطر مشابه قطر زمين براي  20بيشتر، قطر آن فقط حدود 
شود. و اختالف فشار جاذبه به نقطه باال و پايين اتم به آنجا  د) ميهاي سفي كوتوله

شوند و فقط  ها پهن و شكسته مي كاري شده (مطرق) اتم رسد كه مانند فلز چكش مي
ي است. اگر قرار بود خروشيد هاي نوترون ماند. اين حالت پيدايش ستاره نوترون مي

  شد! كيلومتر مي 14نوشتي دچار شود قطر آن تنها ما به چنين سر
ي  هباشد، تغيير حالت هست برابر خورشيد 2/3اي بيشتر از  و باالخره اگر جرم ستاره

ها نيز كوبيده و متالشي  انگيزتر است. در اين حالت نوترون آن هنگام انفجار شگفت
اي آنچنان سنگين  د. وزن چنين ستارهكن شوند و ماده به كلي تغيير حالت پيدا مي مي
كند (اگر  شود كه تنها يك هسته نوترون آن بيش از يك ميليارد تن وزن پيدا مي مي

شد!) چنين حالتي را  ميليمتر مي 7/8قطر آن رسيد  به اين مرحله ميزمين قرار بود 
قطر دارد! حفره است به اين اند كه تنها چند كيلومتر  ناميده» حفره سياه«دانشمندان 

سياه است به اين دليل كه  ،بلعد دليل كه همه چيز را با نيروي جاذبه عظيم در خود مي
  .1تواند از جاذبه آن بگريزد هزار كيلومتر در ثانيه نمي 300حتي نور نيز با سرعت 

 ،گردد صادر نمي گونه پرتوي به دليل جاذبه عظيم آن هيچ اگر چه از حفره سياه
ها كه به نوعي با آنها پيوند دارند،  هاي قرينه و همنشين اين ستاره اما از طريق ستاره

اند كشف  به بعد فرستاده 1965هايي كه از سال  رهاپرتوهاي اشعه ايكس را با ماهو
                                                

شود و  برابر نيروي جاذبه است در اين حالت مغلوب نيروي جاذبه مي 10كه  نيروي الكترو مغناطيسي. 1
 خارج شود.  تواند از فضاي ستاره نمي
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شوند) مشخص  كه هرگز ديده نمي حاليها را (در ستاره اين عيت برخي ازكرده، و موق
  د.ان نموده

هاي ذكر شده (هر سه حالت) به وضوح آشكار است كوبيدگي و  در نمونهآنچه 
نمايد. در زبان  را تداعي مي» قارِطَ«فشردگي بيش از حد تصور آنهاست كه مفهوم 

  گويند. مي» مطرق«عرب نيز به چكش 
كامالً در مورد  شود، كلمه طارق فهميده ميكه از» حركت در تاريكي«اً مفهوم ثاني
كه برحسب نسبت جرم آنها در  كند. اين نوع ستارگان هاي سنگين صدق مي ستاره

كنند.  ق حركت نمي، در تاريكي نسبي تا مطل1شوند ما به سه دسته تقسيم مي خورشيد
كه هيچ منبع انرژي دليل اين اند، به گذاري شده نام سفيد كوتوله ستارگان كه به دسته اول

مانده از  فعال هستند و فقط گرماي باقي اي ندارند، فاقد تابش نوريِ و واكنش هسته
به صورت تشعشع نوري مختصر از  ،فروزان بودند روزگاري را كه هسته يك ستاره

اند، اصالً ديده  معروف شده نوتروني ستارگان كه به  دومي  هنمايند. دست مي خود ساطع
شود،  آوري انجام مي شوند بلكه هنگام گردش به دور خود كه با سرعت سرسام نمي
هاي  پراكنند كه عموماً پرتوهايي از اشعه هايي از قطبين مغناطيسي خود مي تابش

توها همانند باشد. اين پر هايي از نور مي ايكس و گاما و در موارد معدودي درخشش
كننده  هاي راهنمايي هاي دريايي و چراغ ز متحرك ماشين پليس يا فانوسچراغ قرم

كنند، از زمين  فرود هواپيما كه به دليل گردش حول يك محور متناوباً نورافشاني مي
شوند و از آنجايي كه در فواصل زماني منظم  هاي راديويي گرفته مي توسط تلسكوپ

» احساس«هايي از نور  رت درخششگذرند آنها را به صو به سرعت از كنار ما مي
  شوند. كنيم ولي در واقع نوري ندارند و با چشم غير مسلح هرگز ديده نمي مي

اند، در  ناميده شده» حفره سياه«فوق سنگين كه  و باالخره سومين دسته ستارگان
ارد و هيچ پرتوي از محيط گونه نور و تابشي ند كنند و هيچ تاريكي مطلق حركت مي

  .2تواند خارج شود آن به دليل جاذبه عظيم نمي
                                                

برابر  2/3تر از  هاي بزرگ برابر خورشيد و ستاره 2/3تا  4/1هاي از  ، ستارهبرابر خورشيد 4/1هاي تا  ستاره. 1
 تر. خورشيد تا به مراتب بزرگ

هايي با  اند كه مشابهت شناخته شده» كوازار«هاي ديگري به نام  عالوه بر سه دسته ذكر شده، ستاره .2
رغم  العاده پرانرژي و داراي منبع راديويي نيرومندي هستند. آنها علي ي دارند ولي فوقهاي نوترون ستاره

ميليارد سال نوري با زمين فاصله دارد) پرتوشان به  12ترين آنها  بعد مسافتي كه با زمين دارند (نزديك
 ها باشد . (واهللا اعلم)»كوازار«، »طارق«رسد، احتمال هم دارد كه منظور از  زمين مي
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از نظر علمي بسيار روشن است. بايد توجه داشت  بودن اين ستارگان» ثاقب«ثانياً 
جم النَّ«ه لرا با جم )86(»قارطَ«ثاقب بودن با نوراني بودن تفاوت دارد. در اين سوره 

بتوصيف كرده است. اگر قرار بر وصف روشني و فروزش آن بود كلمه » .الثَّاق
»يا  »ياءض»ناميده شده » طارق«اي كه  تر بود. پس مشخصه ستاره و... مناسب »هاجو

كننده  نافذ و پاره را كتاب قاموس قرآن كيفيت ثاقب بودن آن است. معناي ثاقب
هاي مغناطيسي ستارگان و پرتوهاي كيهاني را به  ، تابشگرفته است. اشعه خورشيد

ها سال نوري نفوذ  شكافند و در فواصلي به درازاي ميليون دليل آنكه فضا را مي
هاي سنگيني كه فوقاً به اجمال توضيح  گويند. هر سه دسته ستاره كنند ثاقب مي مي
هاي فضايي  كنند كه به شدت نافذ و خارق پرده هاي مختلفي ساطع مي اده شد، اشعهد

  .1نمايند نفوذ مي بوده و در عمق كيهان
ار داد. چرا كه رارتباط اين مسئله را با سوگندهاي ابتدايي سوره بايد مورد تدبر ق

و نتيجه جواب نداشته  اطي با جوابچيزي قسم خورده شود كه ارتب نيست به منطقي
كنيم  باشد. گر چه ارتباط بسياري از سوگندهاي قرآن را با جواب آنها درك نمي

گردد كه همواره رابطه ظريفي ميان آن  فهميم روشن مي ولي از همان مقداري كه مي
هاي سنگين  خواهيم ببينيم با توضيحاتي كه در مورد ستاره دو وجود دارد. اينك مي

  و حفاظت از انسان برقرار است؟» طارق«اهيت آنها داديم چه ارتباطي ميان و م
حفره «هاي فوق سنگين، به خصوص  (و اهللا اعلم) كه ستاره رسد چنين به نظر مي

هاي  به دليل نيروي جاذبه عظيم خود نقش حفاظتي اصلي را در مجموعه» ها سياه
ها را در مدارهاي حساب  قيه ستارههايي از آنها به عهده دارند و ب كهكشاني يا خوشه

 ،مطابق فرضيات و مشاهدات اخترشناساننمايند.  طور متعادل حفظ مي اي به شده
العاده  پيرامون برخي از اين نوع ستارگان كه فوق شماري از ستارگان هاي بي توده

اي  د. بنابراين ممكن است پديدهنماين العاده سنگين هستند حركت مي كوچك و فوق
العاده سنگين)  العاده كوچك به دليل ماهيت متفاوت خود (جرم فوق با حجم فوق
اي  آنها را در مدار جاذبه  ا حجم ميلياردها برابر خود تأثير گذاشته،بهايي  روي پديده

) معيني كه خود حفظ نمايد. چنين است حفاظت انسان توسط نيروهاي (فرشتگان
  خداوند گمارده است. (اهللا اكبر)

                                                
طوركه اشاره شده از طريق  نند ولي همانك اي ساطع نمي ، گرچه خود اشعههاي حفره سياه در مورد ستاره. 1

ما وزن دارد، به  برابر خورشيد 30) كه نمونه كشف شده آن ي ـ غول آبيآب  قرينه و همنشين خود (ستاره
 كند.  وسيله ديسك مشخصي كه از گازهاي فشرده تشكيل شده، اشعه ايكس ساطع مي
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مسئله حفاظت انسان كه براي اولين بار در اين گروه آمده است و با توجه به 
آيد بيشتر مراقبت و نظارت  هايي بر كليه افراد انساني، به نظر مي گمارده شدن حافظ

ين ها، كه در ا بر آنها باشد تا حفاظت به معناي جلوگيري از خطرات و آسيب
شود  استفاده مي. آنچه از آن 1آيد ) مي»مهِيلَع«(به جاي  »مهلَ«صورت با  حرف ربط 

طار اين نكته است كه در سيستم آفرينش و گردش آسمان و زمين و خانذار و ا
گيرد و  ها صورت مي ها يك مراقبت و كنترل دقيق دائمي روي فرد فرد انسان نسانا

هر چه كردند و هرگونه كه  ،حساب و كتاب بوده نبايد تصور كنند كه آزاد و بي
بودند و شدند فراموش و محو خواهد شد و كسي يا دستگاهي وجود ندارد كه آنها 

 و آخرت اي كه از اين تذكر در مسئله قيامت را در كليه احوال و اعمال نبيند. استفاده
  آخر اين سال و سال دوم خواهيم ديد.هاي  به عمل خواهد آمد در گروه

بِه آنها يكي آسمان يا فلك دوار است كه رفت  اما سوگندهاي رديف دوم مقسوم
هاي آن حالت بازگشت و تكرار ظهور و مستوري را  ها و پديده و آمدها، جريان

دارد و بارش  باشد و ديگر زمين است كه شكاف برمي داشته، نوساني و موجي مي
اي كه از  آور. نتيجه ش گياهان را داشته تأثرپذير است و محصولباران و روي

القاي جدي بودن و  آيد، مي 14و  13جواب آنها در آيات سوگندها در نظر است و 
جدي گرفتن خبرهاي نوظهور و باورنكردني است كه راجع به جهان ديگر و 

شود، قبالً در  ياتي كه خوانده ميداده خواهد شد و يا آ هاي عذاب و ثواب وعده
ترين و رساترين صفت  بود كه محسوس» سقف مرفوع«صحبت از  5هاي گروه  قسم

بدون آنكه صراحتاً نام قابل ذكر آسمان براي شنوندگان آن محيط و زمان است، 
آسمان برده شده باشد. رسم قرآن چنين است كه با صفات و آثار يا اعمال معرفي را 

ا مسمي. سوگند به آسمان و زميني خورده ببعد اسم ببرد. البته اسم آغاز كند و 
شود كه راكد و هموار نبود حركت اولي به صورت مدار است و برگشت دارد و  مي

له  آورد. مقسوم ها داشته از آن گياه و زندگي سردرمي ها و پستي بلندي دومي شكاف
، جدي بودن كالم يا آيات شود يا موضوعي كه به خاطر آن قسم خورده و اعالم مي

است، يا باطل و شوخي نبودن آنها. نه تنها باطل  خبرهاي مربوط به قيامت و آخرتو 
نبودن بلكه قاطعيت و جدا كننده حق از باطل بودن آن. اين مطلب كه براي اولين بار 

                                                
جعلْنَاك «ما گفته خواهد شد:  اي كه به رسول مكرم هاي آينده ين تعبير را با وفور خيلي بيشتر در گروها .1

 يد.، خواهيم د.»لَّست علَيكُم بِوكيلٍ«، » علَيهِم حفيظًا
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رد. فعالً گرديده از نظر انذار و پيشرفت دعوت و جلب ايمان اهميت اساسي دااعالم 
گردد تا جلوي تصورات  بدون دليل و قرينه ارائه شده به دو فقره سوگند اكتفا مي

آنان را وادار به تفكر و تأمل  شدگان گرفته شده، ذهني و واكنش انحرافي دعوت
نمايد. چه بسا كه خودشان با توجه بيشتر در نفس اخبار و چگونگي موضوعات 

انصاف   ،قايع و گفتارهاي متداول درك كردهتفاوت آشكار و اصولي آنها را با و
دهند كه شباهت و سنخيت با اخبار عادي و پرت و پالها يا گفتارهاي هزل و شوخي 

هاي گذشته نيز  و انديشمندانه نباشد. كما آنكه در گروه يتواند جد نداشته، نمي
نبود. اما  بينيم هيچ يك از گفتارها و مطالب آنها پرت و پالگويي و پيش پا افتاده مي

 و» .إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ« با» .والْأَرضِ ذَات الصدعِ«و » .والسماء ذَات الرَّجعِ«مابين  ارتباطي
اند؟ و چه تأثيري در ذهن و دل آنها داشته است،  كرده ميدرك » .وما هو بِالْهزْلِ«

ب و مهمي است كه در خور بررسي بوده بايد از منابع قابل اعتماد و سيره لنكات جا
ها در نزد شنوندگان  و روايات قديم استخراج و استنباط شود. البته شناخته بودن واژه

تأثيرهايي كه اين مضامين و سوگندها ها و  اش در كشف برداشتمعاصر و توقع كنك
آورده است مانع  وجود مي در زمان نزول آيات، روي مشركين و ايمان آوردگان به

و مخاطب آيات صرفاَ يك مشت  از آن نيست كه بگوييم توجه فرستنده وحي
 ،هاي آينده به نسل ،ه غير آنهااند، بلكه عنايت و ادامه ب هاي قريش و باديه نبوده عرب

هاي با دانش و ديد برتر نيز داشته است. اگر اين آيات و تعليمات از ناحيه  و به آدم
ها نازل شده  آفريدگار كل جهان و صاحب عصر و زمان است كه براي كل انسان

اي در معاني و مقاصد آيات  ه هاي آينده نيز سهم بهر بايستي براي نسل است، طبعاً مي
  وجود داشته باشد.

امر محتمل و شايد مسلم، نوظهوريِ سوگندها و  براي مردم و معاصرين پيغمبر
توانستند نه  و چون نمي ،رفته استكار بديع بودن تركيب و تعبيرها و ارتباطات به

ي انشاء تركيب اشخصاً از عهده آوردن مشابه آنها برآيند و نه تحليل و توجيهي بر
انگيخته است. غالباً بنا به خصلت بشري  پيدا كنند، تعجب و توجهشان را برمي آنها

شدند و كساني كه مغرور و مرفه  خودخواهي و حسادت، ناراحت و خشمناك مي
نبوده انصاف و احساسات پاك و شعور بيشتري داشتند آماده براي تحسين و تصديق 

و تاريخ صدر اسالم آمده است  ها و رواياتي كه در سيره شدند. گزارش و تسليم مي
  دهد. بيشتر چنين حالتي را نشان مي
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احتمال دارد كه در خبر رجعت و برگشت و دوري بودن آسمان (يعني جهان) و 
وجود  تقيامي  هشكفتگي و شكاف برداشتن زمين قصد ارتباط و تناسب با پديد

انفجاري ي  هگفته خواهد شد يك پديد  هاي آينده گروه كه در داشته باشد. قيامتي
  .است هاي همين دنيا گيري به دنباله تحوالت و جريان غافل

*  *  *  

هاي ديگر بوده، دو آگهي يا اطالع يك تعليم يا توصيه  در زمينه 17تا  15آيات 
شوندگان و  (يعني دعوتدهد : اطالع از اينكه اوالً آنها  مي تازه به رسول مكرم

إِنَّما تُوعدونَ «يا مخاطبين  4در گروه » .أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«مخاطبين امت، مثالً مخاطبين 
اً من هم براي آنها اند. ثاني كشند و خواب ديده ) براي تو نقشه مي6در گروه » .لَصادقٌ

نقشه و ترفندها دارم. بنابراين واكنش نشان نداده ناراحت نباشد. مهلتشان دهد تا كار 
  خود را انجام دهند، يا ايمان آورند و منصرف شوند. مهلتي كوتاه.

ر ببه عنوان نو كافران ،شويم رو مي بار با كلمات كفر و كافرين رو به براي اولين
سان رِ افتد. خداوند به پيام مي به دامن رسول مكرم كه از درخت رسالتتلخي 

دهد كه واكنش مردم و ثمره چند ماه دعوت و زحمت، نه تنها  محبوبش خبر مي
  توطئه و نقشه يا تجمع دارند.براي مزاحمت و مقابله با او كفرورزي است، بلكه 
 و تعليم و دستورها، هم براي اطالع و آمادگي پيغمبر ها چنين آگاهي دادن

جا الزم بوده است و هم عيين تكليف و روش  ور پايداري او عمل بهمنظ بزرگوار و به
آمده بود روشن  2كه در گروه » .ولرَبك فَاصبِرْ«بعد از دستور كلي  ،دعوت را

گري كردن،  : نه ناراحت و نگران و خشمگين شدن و نه جلوگيري و ستيزهكند مي
بلكه ايستادگي و خونسردي به خرج دادن، همراه با مهلت و آزادي و به بيان ديگر 
خودداري از اصرار و فشار يا از انتظار اينكه خداوند به محض مشاهده انكار و 

ان اقدام به عذاب يا هالكت دعوت شوندگكفرورزي يا توطئه و كارشكني از ناحيه 
ر اين باره به فرستاده خود بدهد. اگر ترتيب شأن نزول دآنان بنمايد و دستوري 

از خدا ي  هتواند به عنوان نشان بيني مي گويي و پيش ها درست باشد اين غيب گروه
بودن قرآن تلقي شود. اگر بنا بود اين آيات و الهامات تراوشات ذهني و القائات 

ه نزول چند گروه ابتدايي هيچ كوتاي  هدانيم كه در چنين فاصل يغمبر باشد مينفساني پ
  ظاهر نشده بوده است. العملي از ناحيه مشركين عكس
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از ناحيه خداوند، ايجاد شگفتي نموده، » .وأَكيد كَيدا«در اينجا ممكن است اقرارِ 
گري چه سنخيت با كار خدا دارد؟ به همين دليل بسياري  ري و توطئهكا بپرسند فريب
اند با كندوكاو در ريشه لغات  درصدد توجيه برآمده سعي نموده و مؤمنين از مفسرين

ايند بزد اقرار و انتساب كيد و تزوير را از دامن ربوبيت ،يا انحراف عبارات و كلمات
باشد در مورد  و آن را كه در مورد كفار به معناي حيله و تزوير است و مذموم مي

ترتيب خوبي و بديِ عمل واحدي  اين . به1تدبير بگيرند كه ممدوح استمعناي  خدا به
اند و بنابراين خوبي و بدي مطلق  را تابع شخصيت يا خوبي و بدي فاعل آن دانسته

آن را  تر آن است كه براي كيد معناي واحد قائل شده، وجود ندارد. به نظر ما صحيح
تدارك ديدن و ترتيب دادن كار از روي نقشه و تدبير بدانيم. در اين صورت خوبي 

شود كه فاعل كار  اي مي و بدي كيد مانند هر عمل يا اقدام مباح تابع هدف و برنامه
  نمايد. در نظر دارد و تعقيب مي

نقشه خداوند در مورد كفار و قضاوت در باره  هاي بعدي چگونگي كيد و تنزيل
  آن را برايمان روشن خواهد كرد.

و مترجمين ـ تا آنجا كه اطالع داريم ـ از اين بابت اتفاق نظر دارند كه  مفسرين
ضمن آنكه شامل دستور » .رويدا فَمهلِ الْكَافرِينَ أَمهِلْهم .وأَكيد كَيدا«دو آيه آخر 

گري خداوند، تا سرحد هالكت، را  مدارا و مهلت است خبر از نقشه داشته و تالفي
گويند كه اين تالفي و هالكت به دست خدا خواهد بود، به دست  دهد ولي نمي مي

وجه رد نشده  هيچ يا به دست و عمل خودشان. اين احتمال و تعبير به مؤمنين و پيغمبر
خداوندي در جهت عكس بوده و ي  هاست كه دستور مهلت و فرصت و كيد و نقش

  به صورت تنبيه و توبه و ايمان آوردن صورت گرفته باشد.

                                                
انتخاب كرده  و ابراهيم همين معني را در مورد يوسف 1345 ، تهران172، صفحه 6، جلد قاموس قرآن. 1

  كند:  چنين توجيه مي است. طباطبايي
هايي نور خدا را خاموش  د كه با حيلهكفار با كفرشان و افكار معاندشان همه در اين فكرن«

كنم، و حيله خداي تعالي همين  و دعوت تو را باطل سازند و من هم عليه ايشان حيله مي
فرمايد مال و  كند، مي دارد، استدراج مي است كه ايشان را به دشمني با سعادت خود وا مي

كنيم، و بر گوش و  يزنيم، و گمراهشان م هايشان مهر مي دهيم، بر دل اوالد بيشتري مي
كنيم، تا در آخر به سوي عذاب روز قيامتش  افكنيم، اين چنين حيله مي چشمشان پرده مي

  بكشانيم. 
 »1361 ، تهران176، صفحه 40، جلد الميزان فارسي«
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  قرآنتدبري در سوگندهاي 

ايم جا دارد از خود بپرسيم  با سوگند قرآن رسيده اينك كه به پنجمين دسته آيات
اي دارد ؟ همان  ها يا سوگندها به چه منظور است. چگونه است و چه فايده اين قسم

و توصيف خدا  و وحي دانيم اگر خبرها و تعليمات قرآن در مورد آخرت طوركه مي
شد  با دليل و آزمايش قابل ارائه و اثبات مي القبول بود يا ها بديهي و سهل براي انسان

او در ميان مردم  توانست و مصلحت بود كه شخصاً يا فرشتگان و يا خداوند مي
كه در  طوري به كرد. قوم موسي حاضر شوند، توسل جستن به قسم مورد پيدا نمي

 كردند و از موسي خدا بودن موسي را باور ميخوانيم با  و قرآن مي تورات
خواستند كه مطالبي را از خداي خود سؤال كند. معجزاتي چون اژدها شدن عصا  مي

و  به گفته انجيل طور حضرت عيسي داد. همين و خونين گشتن آب نيل نيز ارائه مي
، مانند معالجه فوري بيماران و زنده كردن مردگان آن معجزات عظيم عجيب ،قرآن

آوردند. اما در مورد  داد، كساني كه ضيغي در دل نداشتند ايمان مي را انجام مي
كه در اولين گروه وحي  طوري به هر دليل و مصلحتي كه فرض كنيم، به ،النبيين خاتم

يد خداوند خواسته است مأموريت و هاي بعدي باز خواهيم د ديديم و در تنزيل
اش متكي بر آيات طبيعت و بر منطق و معلومات بوده،  دعوت آخرين فرستاده

و اثر  ها و استمداد از علم و قرائت شود. اعم از آنكه پذيرش انسان استشهاد به خلقت
دگان قرآن صورت بگيرد يا به از طرف اولين شنون ،ها در اولين برخورد و تنزيل قسم

  .1پذير گردد امكان ،ها ها و با تفقه و تدبر انسان با توسعه ديدها و دانش ،تدريج

                                                
در مورد طريقت يا مرشد و مرادهاي خود  و امثال آنان، طوركه پيروان تصوف حتي نخواسته است آن. 1

نمايند و در تأييد و تبليغ مكاتبشان براي جلب و حفظ مريدان و جدال و دفاع حريفان به  اتكا و ادعا مي
  برند، از خرق عادات و از مكاشفات استفاده به عمل آيد. كار مي

تواند  و درست درآمدن، ميخرق عادت و مكاشفه يا خبر از باطن و آينده دادن، به فرض درست بودن 
هاي ذاتي و از استعدادهاي اكتسابي يا خدايي اشخاص باشد كه در حواس و  حاكي از دانايي و توانايي
اي  ها به صورت بالقوه وجود دارد و استثناء در بعضي از افراد يا حاالت به گونه امكانات و ساختار انسان

ها  اند دليل بر صحت ادعا يا ارتباط با خدا باشد. چنين شيوهتو گاه نمي كند، ولي هيچ بروز و ظهور پيدا مي
باشد وسايلي هستند براي فرار از تعقل و علم و كوركردن  ها كه خارج از روش قرآن مي يا حيله
 هاي روشنايي و آزادي. چشمه
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شود كه مشهود و  هاي طبيعت قسم خورده مي آسمان و زمين و به آثار و پديده به
هاي پيشرفته بوده، وجود و حضور  بياباني و متمدن اعم از بدويِ ،ها محسوس انسان

تواند داللت بر خالقيت و حاكميت خداوند  پيدايش و تحول و فرجامشان، ميبا  آنها،
مندي جهان و حركت به سوي  اي براي قانون هستي آفرين نمايد و قرينه و نمونه

باشد. يا اصوالً سنخيت و مشابهت و هماهنگي با اسالم و كالم خدا  مرگ و رستاخيز
اين نوع سوگندها خواسته است اين معني و اصل را به ما را برساند. شايد خدا با 

و طبيعت هر دو مخلوق و منبعث از يك مبدأ هستند و  تلقين نمايد كه تنزيل وحي
هر دو را كالم خدا بايد بدانيم. كما آنكه در نخستين وحي ديديم كه تكيه كالم خدا 

هاي  و تأكيد مطالب قرآن در سورهو طبيعت. براي توجيه   بر رب بود و بر انسان
استمداد و استناد به آثار و  ،و كالمي هاي ادبي و فلسفي اوليه، برخالف روش

گونه كه  خواهد بگويد همان ل آمده است. گويي قرآن ميمهاي طبيعت به ع پديده
مندي  حقيقت و حركت دارند و تبعيت از قانون واقعيت و ابر و باد يا آسمان و زمين

ها نيز موجودات خودزاي رهاشده به  د، شما انسانننماي و نظام متقن و از اوامر خدا مي
حال خويش نيستيد كه هر چه بخواهيد و بكنيد همان بشود. بلكه زندگي جدي بوده 

مال يا عقايد و حساب و كتاب و تبعاتي در كار است و شما گرفتار عواقب و آثار اع
  و افكارتان خواهيد گشت.

حصول اعتماد و پذيرش موضوعات  ،هاي در هرحال براي خواننده و شنونده قسم
بلكه  ،شود آور نيست و ايجاد يقين علمي يا غريزي فراهم نمي قسم خورده منطقاً الزام

توجه و تمايلي ممكن است پيش آيد كه الاقل من باب احتياط و احتمال. جدي 
  و تحقق يافتن آن را بپذيرند.بودن 

رويم و با تدبر در سوگندهاي بعدي قرآن،  كه پيش مي پاي وحي اميد است پا به
  پاسخ پرسش باال را بهتر بيابيم.

*  *  *  

در  نف فرانسويصمحقق و مي  ه) نويسندEmile Dermengham( اميل درمنگام
مطالبي  1929تأليف شده در سال  )La vie de Mahomet( »زندگي محمد«كتاب 
نمايد كه ارتباط با بررسي سوگندهاي قرآن و جستجوي منشأ و مباني آن  بيان مي

است در  پيامبر گرامي و اصالت وحي كه ضمناً مدافع رسالت دارد. مؤلف فرانسوي
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نمايد، به نقل  مي هاي قبل از بعثت فصل سوم كتاب خود با مروري كه به وقايع سال
در بازار  ،جوان به اتفاق ابوبكر كند كه محمد به ديداري مي از منابع اسالمي اشاره

ه داشته و اشعاري از او شنيده است كه بر عدبن سا به نام قُس از اسقف نجران عكاظ
سبيل موعظه و پند از باالي شتر خرمايي رنگ بدون جهاز خود براي جماعات 

اين اشعار موزون گوشنواز  سروده است. به عقيده درمنگام در بازار ميازدحام كرده 
رود كه  شباهت به آيات و سوگندهاي ابتداي وحي دارد و اولين تأثيري به شمار مي

 ه،گذاشت  اسالم ) روي پيغمبرو نجران (حيره مستقر شده در عربستان مسيحيت
  هاي قرآن و آيات كوتاه و مسجع ابتداي وحي شده است. ي قسمااحتماالً الگو بر

كه خواسته است با بيان و بررسي خود اختصاصي بودن و  فرانسويي  هنويسند
اي در  شابهت و سابقهذلك اشاره به وجود م مع ،امتياز سوگندهاي قرآن را برساند

آن را نقل  نمايد. آوردن نمونه نادري كه ذيالً ترجمه فارسي مي ادبيات مسيحيت
سوگنددار  آيات با هعدسا بن قُس اشعار مشابهت ما نظر به ولي است بوده مفيد نماييم مي

  كاهد. نمي قرآن هاي قسم بودن ابتكاري و اصالت از چيزي و باشد مي ضعيف بسيار قرآن
  اشعار چنين است :ي  هترجم

  اي مردم بشنويد و بفهيمد.«
  ميرد رفته است. ميرد و آن كس كه مي هر كس زنده است مي

  شود. آنچه بايد بشود مي
  ،آسمان پر از افالك هاي ظلمات، شب
  ،خشندههاي در ستاره ،هاي برخاسته موج

  ،عدالتي ت و بيلعدا ،شكوه و ظلمات
  ،ها و چهارپايان هجام  ،ها ها و آشاميدني خوردني
  گردند. روند و برنمي ها مي بينم ؟ انسان چه مي

  خواهند از آن برخيزند ؟ آيا خفتگي و خوابشان چنان شيرين است كه نمي
  ».يا آنكه رها شده و تنها، هيچ كس را ندارند كه بيدارشان كند

ها مقطع و كوتاه. نام از مردم و از  كلمات و ابيات باال موزون و زيباست و جمله
 آسمان روشن، امواج دريا و ستارگان  ،هاي تاريك مرگ و حيات برده شده و شب

زن را به عنوان مناظري از طبيعت رديف كرده به دنبالش به ياد انصاف و  چشمك
هميشگي  هاي اشتغال را سواري مركب و پوشاك و خوراك هاينياز افتاده ها عدالتي بي
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ها  وفايي دنيا و خواب ابدي انسان و همگاني زندگي شمرده است و باالخره به بي
به آن داده  آميزي كرده و حالت هنري و عرفاني برگشته، مجموعه زيبايي را رنگ

و به  رتخو آ بعد از مرگ، به قيامت است. ولي در آنها كمترين عنايت به رستاخيز
آغاز آن ديار و دوران، كه اساس و هدف اصلي آيات و سوگندهاي  و ثواب عذاب
 بينيم. بلكه از مرگ و نيستي صحبت كرده عكس قيامت و آخرت است، نمي وحي

شود. عالوه بر آن، آثار طبيعت و مناظر حيات و خلقت به صورت  در آن ديده نمي
تحول آنها و به درس و تعليمي كه  ساكن و ثابت رژه داده شده اشاره و استشهادي به

اسامي و الفاظ  بعضي در  ،اشتراك تنها وجه است. نيامده عمل شود. به از آنها گرفته مي
و پهلوي هم قرار دادنشان است كه البته جالب بوده در نظر خواننده يا شده  كاربرده به

ها در دو جهت  ها و استعمال كه استفاده حالينمايد. در لقاي تأثير و تقليد ميشنونده ا
  باشند. مختلف و مغاير و مستقل از يكديگر مي

ستان، آمد وجود همين داعمل  و مĤخذ خودمان به كتاب سيره اي كه به در مراجعه
و خطيب سخنداني  ه اسقف نجرانبن ساعد گرديد. قسهايي محرز با مختصر اختالف

سؤال  باره او از رسول مكرماند و در زده بالغت به وي مثل ميبوده است كه در 
  : اند. حضرت فرموده است نموده

»يحشاَ رةًم واحهد«   

   .د)الموار ، اقرب، اعالم زركلي(نقل از منتهي االرب
  نويسد: مي 263خرگوشي هم در صفحه  شرف النبي ابوسعيد

نَّا فَوبن وائل قَرِكْد بدمیلوا ع یسول اهللا صلّر لَيه فَلَاهللا عا فَمغَر 

من حالَم ٰقهِجِوائ فيكُ لْهاَ محد يرِعقُ فبن ساعدة االيادي ؟  س

 لٍمج یلع راهي اَناَقالوا ملك. قال كَ لَعفما فَ ه. قالَرفُعا نلنوا كُقالُ

  عوا ...متاس وا وعمتجا اسِا النهياَ ولَقُم يئاظ قاعكّبِ رٍمحاَ

  كند :  چنين نقل مي را به نقل از رسول مكرم در بازار عكاظ سخن قس مسعودي
زنده است اي مردم فراهم شويد و بشنويد و به خاطر بسپاريد. هر كه «

رود و هر چه آمدني است زود  هر كه بميرد از دست ميخواهد مرد و 
هاست. درياها كه  اما بعد در آسمان خبرهاست و در زمين عبرت بيايد.

شود. آسماني بلند و زميني پست. به  كه نهان مي زند و ستارگان موج مي
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خورم، قسمي كه در آن نه شكست است و نه گناه كه خدا  خدا قسم مي
پسندد. چرا چنين است كه  جز دين شما ديني است كه آن را مي هرا ب

اند  گردند. آيا از جاي خود خشنودند و مانده روند و باز نمي كساني مي
  »ها پراكنده ... اند ؟ راه يكي است و عمل يا آسوده شده و خفته

  نمايد:  اكرم از كاهني چنين نقل مي زير نام و نسب پيغمبر كامل 1در جلد  ابن اثير
رخشنده و ابر بارنده و به هر پرنده رهنماي  سوگند به ماه تابنده و ستاره«

از هر اثري برجسته يا فرومانده كه هاشم بر اميه پيروز  هر نماينده و
  »خواهد شد.

توان استنباط  آنچه مي ،شداگر روايات فوق به طوركلي صحيح و قابل اعتماد با
سوگند خوردن به آثار و مظاهر طبيعت  كرد اين است كه در ميان اعراب جاهليت

آن را به وفور مورد  هاي اول رسالت خصوصاً در سال ،سابقه نبوده است ولي قرآن بي
مشكل و معيني بوده است.  استفاده قرار داده است. سوگندهاي قرآن براي منظورهاي

. ضمناً ما بين موضوع رسول مكرم و نبوت و همچنين صداقت وحي مانند قيامت
شود و يك نوع  سوگند و محصول و منظور از سوگند تناسب و تشابه ديده مي

  براي فهم و قبول مطلب.  داللت و راهنمايي
ها با مشاده و تجربه و تفكر در آثار مشهود و مسلم و در  خواهد انسان رآن ميق

ببرند. و  و زندگي آخرت هاي محسوس طبيعت راه به رويداد رستاخيز جريان
مخلوق خداوند و از  ،همچنين آيات قرآن را از نوع آيات و آثار طبيعت و خلقت

بدون آنكه الزام و اجبار يا تهديد و تطميع در كار باشد يا با ارائه ناحيه خدا بدانند. 
  معجزه و ادعاي شهود و شعبده تن به پذيرش عاجزانه اين اخبار و ادعاها بدهند.

  
  پايان گروه دهم
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  يازدهمين گروه تنزيل
  ) (الف)82(انفطاري  هسور 5تا  1آيات 

  
  لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره
1  تاء انفَطَرماره پاره شد (يا بشود).كه آسمان شكافته و پ زماني .إِذَا الس  
2  تثَرانت باكإِذَا الْكَوپراكنده گردند (يا شدند). انو زماني كه ستارگ.و  
3  ترفُج ارإِذَا الْبِحشدن زمين). هم بپيوندند(دراثر لبريز شدن و سيل يا هموار كه درياها به و زماني .و 
4  ترثعب ورإِذَا الْقُبو زماني كه قبرها (يا خفتگان در قبرها) زير و رو و برانگيخته شوند (يا شدند).  .و 

5  
تملع  تما قَدم فْسن

ترأَخو.  

كه چه پيش  آن وقت و در چنان رويداد عظيم) هركس خواهد دانست (در
كارهايي قبالً انجام داده و   (يا چه است كارهايي بعداً انجام داده چهفرستاده و 

  (يا انجام نداده است). گذارده استچه نفرستاده و واپس
  

  تدبر در آيات گروه

مخاطب مخصوص. گروه  هدارد و نَ ه قَسم وجودنَ ،كوتاه و كوبنده در اين پنج آيه
رت كلي اعالم آگاهي و اصل يا از نوع دوم است كه در خطاب به عموم و به صو

شود. واقعيت و  مي بنمايد و دومين گروه از اين نوع محسو واقعيت و آينده را مي
و قيامتي است كه هنوز نامش برده  يقين همان رستاخيز احتمال قريب به اي كه به آينده
و ثانياً  ،است شود. آنچه اعالم گرديده است اوالً زمان و مكان حدوث واقعه نمي

شود همين آگاهي و اشعار يا حتي نفوس  ها. آنچه اعالم مي نخستين واكنش آدم
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هاي خودشان است. بدون اينكه هنوز اسمي از قيامت  نسبت به تداركات و واگذاشته
شدن قبور و محتويات آنها را مقارن  اي برده شود. در هرحال برانگيخته و وقوع حادثه

دارد .  درياها اعالم ميپيوستن  هم و به و پراكنده گشتن ستارگانشدن آسمان  پاره پاره
مدهايي كه كمترين سابقه در تصورات و در اطالعات و آ گويي پيش اعالم يا پيش

ها  شبيه به اوهام و تخيالت انسان ،اذهان شنوندگان و حتي مردم آن زمان نداشته
الً مأخوذ و مشابه مشهودات و تجربيات است. نبوده است. اوهام و تخيالتي كه معمو

چون و چرا و  اگر كارش فقط اخطار و انذار يا اجبار بود، و انتظار پذيرش بي ،قرآن
كرد كه جهنم و  ) مي8(گروه  )88(داشت، اكتفا به سوره غاشيه كوركورانه را مي

ها را نسبت  خواهد انسان از اين حد جلوتر رفته مي را معرفي نموده بود. ولي بهشت
 تا آنجا كه ممكن است از جهات الزم آگاه و آشنا بسازد. نشانيِ و آخرت به قيامت

بينيم. ضمن  ر اين گروه ميدشناختي است كه آغاز آن را   ،زماني دادن از قيامت
باشد كه  نه با تعيين سن و سال براي مدت مشخصي مي شناسي رستاخيز آنكه زمان

ر وقدر د اش را آن فاصله ،كنندگان توضيح داده گويان و پرسش معموالً پيش
هاي نزديك  گيرند كه تصديق يا تكذيب آن خارج از دسترس معاصرين و نسل مي

ت مبهم صور باشد، و نه در ارتباط با مسائل و موضوعات شخصي و قومي است، نه به
بيني نموده. در اينجا وقوع حادثه يا جريان مورد اعالم اختصاص به  و كشدار پيش

زمين مسكوني خودمان و به ساكنين انساني آن نداشته صحبت از يك دگرگوني 
گير آن مانند آسمان، ستارگان و  فراگير است كه فعالً از اعضاء برجسته و چشم

آنها اشاره به برانگيخته شدن قبرها و آگاهي شود و همراه با  اسم برده مي  ،درياها
  نمايد. هاي خود مي يافتن افراد از گذشته

هاي گذشته و  اصالً خودداري قرآن از نام گذاردن و نام بردن قيامت در گروه
هاي ديگري كه تا پايان سال اول بعثت و پس از آن خواهد آمد نكته قابل تدبر  گروه

كه قرآن خواسته است نه به صورت مبّلغ و معلّم دين نمايد  چنين مي  و توجهي بوده،
بيني، درس طبيعيات بدهد  بلكه به صورت منذر و معلم تاريخ طبيعي يا جهان و زمان

و واقعياتي را اعالم و اظهار نمايد كه عقل و علم بشر و انفعاالت و انتظاراتش 
  كرده است. س نميآن نداشته و كمترين احتياج را احسا ارتباطي با

در اثر شنيدن مكرر و عادي ين مطلب كه براي ما در حال حاضر اعالم ناگهاني ا
به صورت امر ساده و بديهي درآمده است، مسلماً در آن زمان غيرعادي  ،گرفتن آن
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توانسته است قابل درك و  مده و نميآ عظيم و عجيب به نظر ميي  هو منظر
ت و مشابهت با افكار و اشتغاالت طوركه اشاره شده بود سنخي كردني باشد. هماناورب

نيز نداشته مأخوذ از كسي و از جايي هم  مبرو اطالعات محيط و مردم و خود پيغ
اند كه آسمان  كرده نبوده است. نه مردم معمولي و نه دانشمندان دنيا تصور اين را نمي

تر و  ند. خيلي آسانها بريزند و درياها به هم برس ته شود، ستارهفترك بخورد و شكا
تر بود كه بگويد خداوند به ناگاه فرمان احضار نفوس و برپايي قيامت را  بشر فهم

ندانسته،  ها را مخصوص انسان براي حسابرسي خواهد داد. ولي چنين نكرده و قيامت
  هاي آن را در آسمان و درياها جستجو كرده است. نشانه

آگاهي يافتن و  آخرت رخورد و رويداد براي نفوس آدمي در رستاخيزاولين ب
، زنده شدن حافظه و شعورهاي خفته است. يعني يك مسئله اطالعاتي يا انفورماتيك

كمترين عنايت و اشاره به جهات غيرمادي و روحي و به عوالم خارج از  بدون
از بين  و مشهودات فعلي. ضمناً گفته نشده است كه آسمان و زمين موجودات

  هم خوردن نظام قبلي است. هروند، بلكه صحبت از هم پاشيدگي و ب مي
 گويي دگرگوني و پيش اي به ابعاد آسمان و زمين به واقعه تعبير و توصيف قيامت

بيني فيزيكي و علوم كيهاني در  و فروپاشي كلي آنها مطلبي است كه از نظر جهان
دان توانسته است قابل قبول مردم و حتي دانشمن زمان نزول قرآن تازگي داشته و نمي
دهنده از زمان و مكان خبري  هبالواسطه چهار واقع باشد. بلكه از دنبال هم قرارگرفتن

يا قابل حدس زدن است كه آن رويدادها مقارن و  شود، چنين استنباط مي ،تقيام
طوركه متالشي  همان ،مرتبط با يكديگر بوده و معلول علت يا عامل مشتركي هستند

 ،ها و پيوستن يا لبريز شدن اقيانوس شدن تمام يا قستي از آسمان، پراكندگي ستارگان
ا يا اثر انفجارها و تحريكات حوادث ناشي از تحوالت يا تأثيرات دروني خود آنه

هايي  ها و بررسي تواند باشد. اينها يك سلسله پرسش هاي عوالم كيهاني مي پديده
اي هم به دانستن و بحث روي  شايد عالقه ،كرده است كه به ذهن مردم خطور نمي

سود و زياني هم نه جزء اشتغاالت زندگي او بوده،  اند. مسلماً براي پيغمبر آن نداشته
برايش داشته است و نه با توجه و تفكر به كشف يا به حدس آنها رسيده است. بلكه 

  كامالً حالت اعالم و القاء از خارج ذهن و حواس و از باال سر او بوده است.
ه گروه گذشته در ذهن بر اين گروه و پنج گروه از نُدموضوع ديگري كه در ت

هاي آينده بيايد و از هم اكنون قابل طرح باشد  وهخواننده خطور كرده باشد يا در گر
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كه اساس آن بر خداپرستي و توحيد است،  ،پيغمبر اين است كه چرا قرآن و رسالت
هاي بعدي  آغاز گرديده است ؟ و چرا به طوري كه در تنزيل و قيامت با آخرت
كه پذيرش يا قبول  د، در حاليوش ديد چنين تأكيد و تفصيل به آن داده مي خواهيم
براي اذهان بشري،  شدن مردگان و خبرهاي ديگر قيامت يا بهشت و جهنم زنده

تر از  خيلي مشكل ،شوندگان و مؤمنين و دعوت مخصوصاً معاصرين رسول اكرم
نيز كه در  و انجيل وجود و وحدانيت خدا يا اخالقيات و احكام بوده است. تورات

و  و آخرت آغاز نشده است، حتي در نزد مسلمانان باشد با انذار قيامت دسترس مي
تغيير  »معاد«كه به  و آخرت و شرعيات مسئله قيامت و در تعليم اصول دين اهل كالم

 براي شيعيان و امامت عدل ،تو نبو نام پيدا كرده است در مرحله آخر بعد از توحيد
تر آمده است كه  منطقي و فقهاي اسالمي و فالسفه شود. به نظر متكلمين مطرح مي

خدا ثابت نمايند و پس از آن به سراغ معاد  عنوان وظيفه نبوت و ارسال رسل را به
و عذاب بدكاران بروند كه مالزمه با عدل و  و مسئله پاداش نيكوكاران روز قيامت

  حكمت دارد.
هاي آينده با مفروضات و  ما اين مطلب را قبالً در اينجا عنوان كرديم تا در گروه

روي آن فكر  و چه بهتر كه خوانندگان قبالً مهاي بيشتري به سراغ آن بروي دريافت
  كرده جوابش را بيابند.

  

  شناسي واژه

نْاطارف  
از باب انفعال است و شكافتن و گسيختن و باز شدن به صورت انفعالي ، »رانْفطا«

پديد آوردن و  ،آن فَطَرَ است كه آغاز كردن نمايد. ثالثي مجرد رويدادي را بيان مي
دن و كاف خورش ،».إِذَا السماء انفَطَرَت«سازند. بنابراين، معناي  اختراع را مي

بوده آغاز و افتتاح دوران جديدي را  انفعالي آسمان يا منظومه شمسي شدنِ دهگشو
  دهد. نشان مي

  بواككَ
كه برافروختگي و داغي و درخشندگي  تاس معناي ستاره جمع كوكب به، »كواكب«

  ق داشته باشد كه در حال فروزندگي و اشتعال ثابت اطال تواند به ستارگان دارد، و مي
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  و پرتوافكني هستند.

نْاتثار  
»ثارنْتهم يا در ،ختن و فرو ريختنياز باب افتعال است و پراكنده شدن و از هم گس، »ا

  رساند. و از مدار خارج شدن اجرام سماوي را ميبرهمي 

  فجيرر و تَجفَ
»رَتمجهول است. راه باز كردن و از ميان رفتن بندهاي ي  هو صيغ از باب تفعيل ،»فُج

گويد شكسته شدن نهر آب و  مي» البيان مجمع«رساند.  نگاه دارنده و موانع را مي
دهد. يعني درياها از سواحل خود بيرون رفته و به يكديگر  بردن بند را معني مي آب

  شوند. متصل مي

بعرَثت  
»رَتثعها  ها و پنهاني شدن باطنشدن قبور يا آشكاراست. زير و زبرصيغه مجهول ، »ب

  تواند معني دهد. و برانگيخته گرديدن مردگان را مي

علم   
»ملم و اصلي آن اي و عا يعني دانست و آگاه شد. علم در اينجا به معناي ريشه، »ع

ني خبري و نادا رساند و مقابل جهل و بي شدن شخص را مياست كه آگاهي و دانا
  است.
»نَفْس تملبجوشد و يك  صيعني علم و اطالعي كه از نفوس و ذات اشخا »ع

  رساند. نوع آگاهي دروني و شخصي را مي
ها در اين گروه نكته قابل تدبر ديگري  به صيغه مجهول آمدن رويدادها و نشانه

  هاي آينده تكرار شد بايد روي آن بحث كنيم. است كه اگر در گروه
سخن اين پرسش براي خواننده گرامي قابل طرح است كه آيا از نظم و  در پايانِ

شود  هيچ استشمام و احتمال داده مي ،محتواي آيات و از انشاء عنوان شدن مطالب
و از خود او به خود اوست و  از تراوشات ذهن و فكر پيغمبرها   كه اين آيات و اعالم

باشد يا القائات محيط و معلمين است ؟  خصي او ميها و جستجوها و ابتكار ش آگاهي
 ...  

  پايان گروه يازدهم
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  دوازدهمين گروه تنزيل
  

  (الف) )91(شمسي  هسور 10تا  1آيات 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره
 گسترده و تابندگي آن). و درخشش  ا پرتوافكنييخورشيد و نورافشاني آن(  قسم به .والشمسِ وضحاها  1

  .والْقَمرِ إِذَا تلَاها  2
روي به دنباله كسب نور،گاه كه از واپس آفتاب درآيد (و جهتماه، آنو قسم به

  مداومش ادامه دهد).
  .والنهارِ إِذَا جلَّاها  3

) متجلي (درخشان و نمايان) ام) روز، آنگاه كه آن را (خورشيدو قسم به (هنگ
  سازد.

  پوشاند. آن را مي و قسم به شبانگاه، آنگاه كه .واللَّيلِ إِذَا يغشاها  4

  .والسماء وما بناها  5
كس (و يا آنچه يا آن(كه چرخشگاه مهر و ماه است)، و به آسمانقسم به و
  ه) كه آن را بنا نهاد (برپايش ساخت).نگوآن

  گونه)كه آن را بگسترانيد. و به آن كس (و يا آن ،و قسم به زمين.اوما طَحاه   والْأَرضِ  6

  .ونفْسٍ وما سواها  7
گونه) كه او را ا آنيكس (و آنچه يا آن) و بهنفس (آدمي يا خود انسانو قسم به

  اش كرد).اهنگ و ساخته و پرداختهمنظم و كامل نمود (هم

فُجورها و فَأَلْهمها  8

  .تقْواها

ها)، و تقوي (پرهيزكاري و پرواداري) او را به او الهام و  و سپس فجور (ناروايي
  القا نمود.

 .زكَّاها  قَد أَفْلَح من  9
پاك  (يا گردانيدكه) نفس(يا خود) را تزكيه و پاكيزه(يا كسانييقيناً هركس 

  ر شدند).كردند) رستگار شد (يا رستگا
10 قَدو ابا  خاهسن دم.

كردند) زيانكار تباه كرد (ياكه) خود را آلوده و ضايعكس (يا كسانيو محققاً هر
  ا زيان ديدند).(يو محروم گرديد 

  



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 116

 

  

  كليات و تدبر در آيات

مخاطب مشخصي ندارد، و به ترتيب  )103(والعصر 3مانند گروه  ،12گروه 
اي پس از استشهاد يا استناد به هفت فقره سوگندهاي مأخوذ از آثار و  ويژه
ها  اصولي را كه ارتباط محتوايي با انذار و سرنوشت انسانهاي طبيعي و انساني،  پديده

  سازد. نمايد يا مطرح مي دارد اعالم مي
ي گذشته اه ها در مقايسه با گروه»سوگند«شود به لحاظ  همچنان كه مالحظه مي

خوردن به سقف  شود. پس از پنج بار قسم پيشروي و برجستگي خاصي مشاهده مي
در ميان  اينك پاي خورشيد 11و  10 و 5هاي  همرفوع و آسمان و طارق در گرو

باشد و  مي ترين ستاره بخش ترين و حيات درخشنده براي ساكنين زمينآيد كه  مي
هاي ديگر  گردد، تا نوبت به پايه پس از آن براي آخرين بار آسمان مرجع سوگند مي

  فعاليت دارند برسد. سوگند كه در آسمان و زمين
در اين گروه پس از هفت فقره سوگند و يك آگاهي مربوط به نفس آدمي، 

دهد، كه در تأييد و  براي اولين بار هشدار يا انذار از رستگاري و تباهي انسان مي
باشد و هنوز صحبت از زمان و  مي 1).إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍسومين گروه ( تفصيل

به ها) نيز مكان وقوع آن نيست. در ترتيب و ترادف مضامين سوگندها (يا مقسوم، 
شود  و پرتوافكني آن شروع مي كار رفته است. از خورشيد انتظام و انسجام خاصي به
تر  و درخشنده ،تر نمايان ،تر هاي طبيعي محسوس پديدهي  هكه براي ما از ميان هم

 رود كه ضمن وارستگي و تبعيت و تغذي از آفتابِ است. بعد از آن به سراغ ماه مي
الشعاع خود دارد. از دو  گري تحت را در جال و جلوهديگر  ستارگاني  هجهانتاب، هم

يعني بر  ،نهاگذريم توجه ما را به زمان طلوع و غروب آ منبع گرمي و روشني كه مي
هاي »قسم«گاه  الواقع تكيه كه في ،دارد. مخصوصاً به آفتاب معطوف مي ،روز و شب

اين سوره بوده، و نام آن براي اولين بار در اين رديف به ميان آمده است. از آن پس 
رسد، كه در حقيقت برمدار و مسير آن دو كوكب منير و مستنير  بت به آسمان ميون

كننده پرتوهاي  شود، زميني كه دريافت ه به زمين عنايت ميرود. آنگا اشارت مي
بخش آنهاست و منزلگاه ساكنان اين خاكدان. مرجع و  ساز و بركات حيات زندگي

                                                
 .  2) / 103عصر(. 1
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 هاي طبيعيِ موضوع سوگندها عالوه بر خود خورشيد و ماه و ساير آثار و پديده
شده اشاره د دهن به عملي يا اعمالي كه انجام مي ،در چهارتاي اول ،محسوس مادي

است و در سه سوگند بعدي به عملي كه روي آنها صورت گرفته است يا عاملي كه 
شود، بدون آنكه از عامل يا از  روي آنها عمل كرده است نيز قسم خورده مي
  شخصي كه باعث و فاعل بوده است نام برده شود.

گفتن  مساعدي براي سخني  هوار، زمين با چنين مقدمات و اشارات منظم فهرست
اختيار و دو جهتي بودن او در  ،اوي  هترين مشخص شود، كه اساسي از انسان فراهم مي

گردد  گيري از آنها اعالم مي ها يا نتيجه جواب قسم ،زندگي است. و باالخره در پايان
  كه هدف غايي آيات مؤكد به سوگندهاست: 

   .قَد أَفْلَح من زكَّاها«

  ».وقَد خاب من دساها

ي  هآنكه نامي از خدا و دين برده شود، اظهارنظر و اعالم مطلب از دريچ بي
  گويي سرنوشت آدمي، بيان شده است. به صورت پيش ،بيني و جهان ،شناسي انسان

با نظام واحدي دو به دو  ،آيات هموزن و همطول آن همچون يك صف منظم
اند. رستگاري يا هالكت آدمي به دنبال  وار به همديگر اتصال يافته پيش رفته حلقه

پيش آمده  است.  »هارِماَ فسِنَ«در ارتباط با نظام و ساختار  ،».فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها«
و  خود در ظرف فراگير آسمان و زميني  هانگيزش به نوب س و نظام شگفتاين نف

، با گردش تكراري شب و افروز جهان هاي صادره از خورشيد و انرژيي  هتابش اشع
  روز، ساخته و پرداخته شده است.

بر خاطر انسان خطور  طور محسوس و منطقي گيري نهايي، فكري كه به در نتيجه
هاي جسمي و رواني  ها و سازمان گيري از سرمايه كند اين است كه : آدمي با بهره مي

دو راه يا دو سرنوشت در پيش دارد :  ،و عقلي كه در اختيارش گذارده شده است
  كاري. ها و زيان سرمايهبختي يا تباهي و از دست دادن  رستگاري و نيك
مظاهر بزرگ طبيعت و موجودات  هاي اين گروه به و قسم خوردنها  شاهد گرفتن

و نام نبردن از خداي خالق و گرداننده آنها از  ،مشهود و مؤثر خلقت، از يك طرف
تواند حكايت از آن بنمايد كه قرآن عنايت داشته است در آغاز  طرف ديگر، مي

خدا و دستور او، به عنوان   يمان بهو اعالم قيامت را مستقل از ا دعوت، انذار آخرت
حتمي خود انسان معرفي و مربوط نمايد و رستگاري  يك حادثه يا رويداد طبيعيِ
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ط به انتخاب و عمل خودمان وهاي قهري مرب پاكان و تباهي آلودگان را سرنوشت
روي ماه  گونه كه تابش آفتاب در روز و پوشيدگي آن در شب، با دنباله بداند، همان

پا شدن آسمان و گسترش زمين، حركات و حاالت محسوس و مسلمي است كه يا بر
نيز بدون  11و  6 ،4 ،3هاي گذشته  گيرد. در گروه ظاهراً خود به خود صورت مي

طور مطلق خبر از  اشاره به خدا و مشيت او اشارات و انذارهايي به عمل آمده، و به
و  9 ،8 ،5هاي  د. ولي در گروهبودن وعده يا واقعيت داشتن دين داده شده بو راست

  آمد:  بود صريحاً ذكر و رب و وحدت اهللا به ميان مي كه مخاطب آنها پيامبر 10
»عاقلَو كبر ذَاب1».إِنَّ ع  

  ٢».حدقُلْ هو اللَّه أَ«

»نيماككَمِ الْحبِأَح اللَّه س3».أَلَي  

»ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَت4».ه  

  تا آخر
»يدعيو ئدبي وه هإِن.  

وددالْو فُورالْغ وه5».و  

  .إِنه لَقَولٌ فَصلٌ«

  6».وما هو بِالْهزلِ

ها و » قسم«شخيص ارتباطي است كه فيمابين در اين مرحله، مسئله اساسي، ت
و نيز تأييد و تأكيدي كه در جهت بيداري دعوت  ،نهايي وجود دارد  گيري هنتيج

و بديع و  ،بودن آهنگ و مضمون آيات رفته است. البته موزون و مرتبطكار شدگان به
نوظهور بودن تعبيرات و همچنين تركيبي كه اجزاء آن محسوس و مفهوم عوام و 

هاي بسيار آشكاري داشته  واص بوده اما با سخنان معمولي و متداول بشري تفاوتخ
هاي آنان تأثير به سزايي  باشد، يقيناً در جلب توجه و برانگيختن تعجب و تحسين

  داشته است.
                                                

  . 8) / 95. تين(3       . 1) / 112ص(. اخال2       .  7) / 52طور(. 1
 . 14و  13) / 86. طارق(6      .  14و  13) / 85. بروج(5      .  1) / 88. غاشيه(4
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و مترجميني كه به زمان و ترتيب نزول آيات توجه كمتري داشته، بر  مفسرين
شوند،  له وارد نمي تخاب سوگندها و بررسي ارتباطشان با مقسومچگونگي و چراي ان

ها و  ها و فاعل هاي خود را بيشتر روي معاني كلمات و تشخيص فعل فحص و بحث
 ،اند. ولي در مجموع تبيين قضايا را تا حدودي دشوار ساخته ،دهرضميرهاي آيات ب

و  ،شب يا زمين و آسمان همچون مهر و ماه و روز و ،اشاره و استشهاد به آثار طبيعت
فَأَلْهمها «اند. اما وقتي به اعالم  ر نكردهخُلقي انسان را انكاو طور صفات خَلقي  همين

ا بدانند و اند فاعل الهام را خد رسند بعضي از آنان جرأت نكرده مي» .فُجورها وتَقْواها
  اي از اختيار و آزادي آدميزاد بگيرند. كالً آيه را نشانه

الي آيات و بين سطرهاي سوره بنماييم (به  هاز نظر تدبري و تفحصي كه بايد الب
و مترجمين در خود آيات و كلمات و سطرهاي  جاي توجه و تعمق كه مفسرين

خوريم كه در بشارت و انذار مقدماتي  ميكنند به اين مطلب اساسي نيز بر سوره مي
كه حالت انشاء و اخطار از جانب خدا عنايتي بوده است  10و  9اعالم شده در آيات 

را نداشته، مسئله از ديد خود انسان نگريسته شود. بدون آنكه نام از رب و خالق و 
ود را از عبيب  و خطا يا شود هر كدامتان كه خ گفته مي خدا آورده شود، به آدميان

رسيد و آنها كه  ها پاك كرديد، رستگار خواهيد بود و به آرزويتان مي آلودگي
بينند. فرض كالم بر اين است كه خواسته  وجود خود را ضايع و تباه نمايند، ضرر مي

باشد و نفس او فراري  ها در دنيا رستگاري و رسيدن به آرزوهايي مي و هدف انسان
رفته و  3استقبال و به دنبال گروه باهي است. در واقع اين گروه به از زيان و ت

عامل و علت اين  4ر آنجا خبر داده شده و در گروه درا كه  كاري عمومي انسان زيان
اينك  طلبي مال و مقام نشان داده بود و فزون ها كاري را در آزمندي انسان زيان

تواند با تزكيه و تصفيه  امل در ذات آدمي بوده، ميكه منشأ آن ع دهد توضيح مي
فرجام گردد و اگر چنين نكرده  بخت و نيك نيك ،خود در جهت فطرت و خلقتش

كار  به خويشتن خود اجازه دهد كه هواي نفس او را آلوده و ضايع سازد، زيان
نين است خبر خواهد گشت. و چون اكثريت با دسته دوم است و ميل باطني مردم چ

  درست است. 1».إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ«
بوده به اتكاء سوگندهايي اعالم اصل يا  2از نوع  3اين گروه نيز مانند گروه 

نمايد. در آنجا به عصر و زمان قسم خورده شد كه توسعه عام دارد و  اصول مي
                                                

 .  2) / 103عصر(. 1



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 120

 

حاصلي و پوچي و بيكارگي باشد، زيان بردن و از دست  بي وقتي توأم با ،گذرش
مادي و محسوس آدمي  7 و 6 ،5 ،2 ،1دادن سرمايه است. ولي در اينجا سوگندهاي 

تواند شاهد دو عامل يا  كردن در خود ميو هفتمي خود آدمي است كه با نظر بوده
. در نفس خود و هاي ويرانگر نفس باشد دو سائق دروني تسليم و تقوا در برابر كنش

  از نفس خود عوامل سود و زيانش را احساس نمايد.
شود. نه  ر نميت ) و آزادمنشانهobjectif - positifتر ( تر، مثبت منطق از اين عيني

شود كه  زوري پشت سر آن آمده است و نه حتي نام و نشان از خدا و دين آورده مي
  تهديد را داشته باشد. حالت تحميل و

  

  شناسي و داللت كلمات واژه

  ضُحي
 خورشيدي  هپرتو آفتاب يا اشعه آن است، و تابندگي و درخشندگي گسترد، »ضُحي«

كه  ،را گستردگي نور آفتاب دانسته» ضُحي«ي  هكلم» مفردات راغب«رساند.  را مي
ني هم پيدا كرده است. او صبحگاه را كه خورشيد به قدر معني و مورد استعمال زما

امد. ضمير ن مي» ضُحي«گستراند،  همه جا مي گرمي و روشني را به ،آمدهكافي باال 
  .1گردد شمس برميي  هنيز بدون ترديد به كلم» ها«مؤنث 

  قَمر
همان ماه است و چون به صورت معرفه آمده بايد مراد از آن قرص كامل ماه » قمر«

غروب  دنبال به آن طلوع و دارد را رؤيت تماميت و روشنايي بيشترين باشدكه بدر شب
  گردانند. شمس برميرا عموماً به » اهليتَ«در » ها«گيرد. ضمير  صورت مي خورشيد

  تَلي
بعضي از رساند.  را مي و راندن ماه بعد از غروب خورشيد ،روي است دنباله، »تَلَي«

اند كه در اين  روي آن دانسته ، كسب روشنايي ماه از خورشيد را دنبالهمفسرين
ظهور اول  ،كند و به نظر مفسرين ديگر صورت سوگند يادشده حالت مستمر پيدا مي

  روي ماه از خورشيد را  تواند دنباله باشد، مي ماه ـ هالل ـ كه مقارن با مغرب آفتاب مي
                                                

 ها. ، با اندك تغيير در جمله، جلد چهارم تفسير الميزان249ي  نقل از صفحه .1
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  نمايد.توجيه 

  جلي
بودن را  ساختن و تابان و نمايان گري است، كه روشن به مفهوم تجلي و جلوه، »جلي«

وجود  يا روز است كه در اثر حركت وضعي زمين به» نهار« ،»جلي«رساند. فاعل  مي
زمين، به نور آفتاب اجازه تابش و ي  هآمده و در مواجهه با ساكنين قسمتي از كر

سازد، چرا  را روشن و پرتوافكن مي د گفت كه روز خورشيددهد. پس نباي تجلي مي
نوراني و نورافشان است، ليكن تجلي و پرتورساني آن ي  هكه خورشيد خود يك كر

» .والنَّهارِ إِذَا جلَّاها«ي  هدر جمل» ها«رسد. بنابراين ضمير مؤنت  به ما ساكنان زمين مي
  گردد. برمي» شمس«به 

  يغْشي
پوشاندن  ،باشد مي 9گروه  »يهاشغَ«مضارع آمده و همريشه با ي  هكه به صيغ، »يغْشي«

دهد و به اين ترتيب ضمير  است كه شبانگاهان در اثر گردش زمين روي مي خورشيد
نيز  كه طباطبايي رينذلك بعضي از مفس گردد. مع برمي» شمس« باز هم به» ها«

زمين  جاي خورشيد به را به 4و  3ي  هدر آي» ها«نظرشان را پسنديده است، ضماير 
بعدي آمده است، حال آنكه از نظر ي  هبينيم اسم آن تازه در آي اند كه مي برگردانده

كه نظرشان مورد تأييد  جايز نيست. مفسرين ديگري» متأخر«بر » ضمير«حويون عود ن
را خدا دانسته و ضماير را به خورشيد  4و  3قرار نگرفته است، فاعل آيات  طباطبايي

  اند. در اين باره نظر طباطبايي صحيح است. نسبت داده

  طَحي 
و گستردن و در زمين به راه افتادن است.  »دهو«به معناي  »طَحو«از مصدر ، »طَحي«
را بنا به نظر طبرسي، بسط و گستردن معني كرده » دهو«و » طَحو« »وس قرآنقام«

 ،غلطاندن ،نيز» دالموار اقرب«و » قاموس«اند.  كه گستردن و غلطاندن هم نوشتهاست، 
كه  اند، درحالي ز آوردهو بزرگ شدن شكم، و آويختگي آن به پايين را ني ،گستردن
دانسته است. اگر در معاني اخير دقت كنيم، » از جا كندن«معناي آن را  راغب

به شرح زير قابل » آغاز و انجام جهان«و استنادش به كتاب  گمان نظر طباطبايي بي
  توجه خواهد بود: 
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نند شكمي كه بزرگ شود و به پايين ما و زمين از پهلوي خورشيد«
آويزان گردد، بيرون آمد و اندك اندك بزرگ شد و از خورشيد 

اي كه  آويخته گرديد و باالخره از آن جدا و پرتاب شد و مانند سنگريزه
  » .از باالي كوه بغلطد، با حركت وضعي و انتقالي به چرخش درآمد

شتر تكلف باشد تا بيان ساده و آيد كه اين توجيه و تعبيرها بي ولي به نظر مي
  سرراست مطالب در سطح دانش و درك مردم زمان.

شناسي و  رساند كه با اين فرض به مرحله نهايي زمين تسطيح را هم مي، »طَحي«
» ها«گونه ضمير  ها و گستردگي زمين اشاراتي دارد و بدين هموار شدن پستي و بلندي

  شود. به زمين راجع مي» .وما طَحاها«ي  هدر جمل

  ما
تكرار شده است و معناي سرراست و  7و  6و  5كه در آيات  ،حرف موصول، »ما«

تواند كنايه از علل و عوامل  باشد، مي مي» آن چيزها«يا » آن چيز«و » آنچه«بديهي آن 
ا گسترانده و ، زمين ر هايي باشد كه آسمان را برپا داشته  ها يا قوانين و كيفيت خواسته

شده رسانده  فراخ نموده، و نفس يا وجود آدمي را به صورت مستوي و منظم يا كامل
عموميت و  ،صورت نكره آمده و هموار و موزون ساخته است. و اينكه نفس به

رساند. بدين ترتيب ممكن است در عموميت و نامشخص  را مي شنامشخص بودن
طوركه در باال گفتيم ترجيح داده شده  همانبودنش شامل افراد محترم نيز بشود، ولي 

يا شب  و آسمان و زمين و ماه است كه تنها پاي آثار و مظاهر طبيعي از قبيل خورشيد
  و روز كه مشهود و غير قابل انكار هستند به ميان آيد.

  نَفس 
ختالفي اظاهراً ترديد يا  7ي  همندرج در آي »نفس«باب مفهوم  در مترجمين و مفسرين

اند.  جسم و جان فرد آدمي يا انسان نوعي دانسته ،نداشته آن را به معناي وجود
   :گويد مي طباطبايي

اند مراد  هاست. ولي بعضي گفته و جان همه انسان مراد از نفس، انسانيت«
. ولي اين سخن با سياق آيات و 1است جان آدم ابوالبشر(ع)از آن 

  مخصوصاً با آيات: 
  نفس ي  هسازد و اگر كلم نمي ،».ادساه وقَد خَاب من .قَد أَفْلَح من زكَّاها«

                                                
 هاي قبل به آن اشاره كرده بوديم. اين، همان انحراف و اشتباه ناشي از قياس به نفس است كه در گروه .1
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ه آورده به نظر بعضي جلوه دادن آن بوده، ولي به نظر ما بعيد را نكر
قدر اين خلقت  نيست براي اين بوده باشد كه اشاره كند به اينكه آن

اهميت دارد كه قابل تعريف و توصيف نبوده و نيست و اينكه اين 
  1.»خلقت را خبري هست

  : گويد مي طالقاني
جامعي از قوا ترين نفوس و صورت  ست كه كاملمقصود نفس انساني ا«

  2».باشد و استعدادها مي
به نظر ما دراينجا منظور آيه و معناي صحيح آن وجود فرد يا نوع انسان در 
ساختار كلي و جامع جسم وجان آن است كه هم شامل بدن و اعضاء و جوارج 

صفات و استعدادها و ي  هو هم بر مجموع ).خَلَقَ فَسوىفيزيكي ظاهري است (
خصوصيات ذهني و عقلي و رواني يا روحي تمامي افراد بشري ي  ههمچنين بر كلي
  ). .فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواهااشتمال دارد (

  سوي
با تساوي و مستوي (مستوي الخلقه) و  است كه »ويهست«فعل ماضي از مصدر ، »سوي«

انسجام و انتظام يا  ،آيد. در مجموع مي مساوات همريشه است و مكرر در قرآن
رساند، كه همراه با اعتدال و تناسب اعضاء و نهايت رشد  متناسب و كامل شدن را مي

ي  ههاي آينده خواهيم ديد كه منظور از آن به مرحل و كمال بوده باشد. در گروه
  كمال رسيدن يا رساندن است. اييِنه

ماَلْه  
»مسابقه رازي بر قلب كسي است. همچون  از مصدر الهام به معناي افكندن بي، »اَلْه

موفق ساختن و چيزي را به خورد كسي دادن (از لَهم به معناي چيزي  ،نمودن وحي
  را بلعيد) از معاني آن است.

  فجور و تقوي
مفردات «خوريم  دو كلمه يا دو مضمون متقابل برمي ناي ر در اينجا بهبراي اولين با

   :گفته» راغب
                                                

 . 1361، ، چاپ تهراني فارسي ه، ترجم252ي  ، صفحهجلد چهلم الميزان .1
 . 111ي  ، صفحهام، پرتوي از قرآن قسمت دوم از جزء سي .2
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  ، »حرمت دين استي  هفجور به معناي دريدن پرد«
   :كه است و سپس چنين افزوده

 ،كند الهي از عمل و يا ترك عمل نهي مي در حقيقت وقتي شريعت«
است كه بين آن عمل و ترك عمل و بين انسان زده اي  اين نهي پرده

   »شده و ارتكاب آن عمل و ترك اين عمل دريدن آن پرده است.
اي  ترسد در محفظه از آنچه ميتقوا به معناي آن است كه انسان خود را ي  هكلم

ناب از اجت ،تقوا در مقابل فجور قرار گرفته طباطباييي  هقرار دهد و چون به گفت
  .1فجور و دوري از هر عملي است كه با كمال يافتن نفس منافات داشته باشد

 و احكام شريعت و توجهي كه به حرمت دين» مفردات راغب«رود نظر  تصور مي
ر محيط و ده الذكر باشد ك وي كلمات فوقنتاريخي معناي ثاي  هاز جنب ،نموده است

دانيم  معمول و متداول شده است. در صورتي كه مي ،عرف و فرهنگ خاص متدينين
مؤمن و متديني وجود خارجي  ،در زمان نزول اين آيات هنوز در ميان مردم معاصر

ي شكل نگرفته و شريعتي وضع اسالمي  هدين و آييني تا آن روز در جامع ،پيدا نكرده
نيز تا آن موقع به وجود  يا فقهي ديده بوده است. احكام دين و دستورهاي شرعينگر

  نيامده و شناخته نشده بوده است كه به آنها اشاراتي رفته باشد.
مفهوم كلي غير اصطالحي شرعي و معاني » اقوتَ«و  »ورجفُ«جا دارد براي كلمات 

  را در نظر بگيريم. ز بعثتمعروف و مرسوم زمان قبل ا
اعتنايي به دستورات  حيايي و بي دري و بي تواند پرده مي» ورجفُ«با همچو نگرشي 

تضاي ادب و عرف و اخالق است معني ق، و تجاوز نسبت به آنچه امعقول و منطقي
 فّكَ«ترمزكردن و  داري و به معناي خويشتن» وقايه«كه از  ،شود؛ و منظور از تقوا

و پرواپيشگي باشد يا خودداري شخص از هر عمل است نيز همان پرهيزكاري  »فسنَ
  ناروا.

طوركه در بحث كليات و تدبر در آيات گفته شد،   همان ،تعبير رتر از ه مناسب
ونَفْسٍ «در » ها«آن است كه خود نفس و دستگاه خلقت را در نظر بگيريم با ضمير 

اهوا سما«در و » .اواهتَقْوا وهورا فُجهمط به نفس و ساختار وفجور و تقوا را مرب ،».فَأَلْه
 ب و آسمان و زمينو ماه و روز و ش بگيريم كه شامل خورشيد آن در نظام خلقت

ها و  ترتيب فجور و تقوا به معناي مخالفت اين بوده، نفوس را پرورانده است. به
                                                

 . 252ي  ، صفحه40، جلد الميزان فارسي. 1
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آيد و آنچه  شود كه نسبت به نفس انسان و ساختار آن به عمل مي هايي مي رعايت
  نبايد يا بايد انجام گيرد.

  »تياراخ«و مسئله  »الهام فجور و تقوا«نظريات راجع به 
   :اين است كه يينظر طباطبا ».فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها«كامل ي  هدر مورد آي

نفس ي  هفجور و تقوي همان عقل عملي است كه از نتايج تسويالهام «
ات خلقت آدمي است. پس الهام نامبرده از صفحات و خصوصي» .است

  كه جاي ديگر فرمود:  همچنان
»ةَ اللَّهطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو ميلَ  فَأَقدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت

مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخ1»ل   

عبادي خود را متوجه دين حنيف كن، ديني كه مطابق فطرت ي  ه(وجه
  2ها را بر آن اساس آفريده...) انساني  هكه خداي تعالي هم است، فطرتي

بيني بيشتري با مسئله برخورد كرده، از جمله چنين  با جرأت و روشن طالقاني
  دهد:  توضيح مي

مبدأ هر دو گونه الهام دارد. شايد  اشعار به وحدت» ما«وحدت فاعل «
فجور و تقوا با يك فعل و فاعل  مبدأ ،كه از جهت اشتراك در الهام

هاي آن  ه انگيزو آمده، تقدم فجور بر تقوا گويا براي اين باشد كه فجور 
ا م«ظاهراً تفريع بر » اهملهاَفَ«تر است. اگرچه  به طبيعت اولي نفس نزديك

سواشاره به يك حقيقت باشد كه » ما«ولي اگر دراين آيات باشد  مي» ااه
تفريع بر همه » اهملهاَفَ«هاي مختلف گرديدهاست، در واقع  منشأ پديده

است. پس از سوگند به آيات بزرگ و مشهود و معروف (با الف و الم) 
ي  هاالرض، سوگند به پديد ،السماء ،الليل ،النهار ،القمر ،الشمس

رساند كه گويا اين  اين حقيقت را مي ،»نكره«ي  هتواالگهر و ناشناخ
نيروها و قشرهايي است براي  ،جهان با مظاهر و تحوالت عظيمش

تا پس از الهام  ،تكوين و تسويه چنين موجودي كه نفس ناميده شده
نخستين  ،. اين الهام3با اختيار خود راهش را تشخيص دهد ،گرفتن

فجور و تقوا و تا حدي عواقب دريافت نفس تسويه شده است كه با آن 
                                                

 .  30) / 30روم( .1
 .، جلد چهلم الميزان254ي  ر صفحهو صد 253ي  زير صفحه .2
 يعني انتخاب كند.. 3
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تواند با اختيار خود،  شناسد. پس از چنين شناختي مي هر يك را مي
طريق صعود به سوي تقوا، يا هبوط به طرف فجور را در پيش گيرد. 

با آنكه معناي  ،اند گرفته» اَلْزَمها«را به معناي » اهملهاَ« بعضي از مفسرين
ام است، و پس از الهام هر دو كه از واو عطف فهميده الهام غير از الز

  .1آيد اختيار يكي از آن دو پيش ميي  همرحل ،شود مي
خلقت يا خدا  ،مشيت ،مندي قانون ،جريان ،طور خالصه و به نظر ما، همان عامل به

باشد، بايد فاعل مشترك تابندگي  مي» ما«ر حرف موصول درا كه مورد اشاره 
فجور و تقواي آدمي ي  هسان، و الهام كنندانتسويه و تنظيم  ،نآسمان، گسترش زمي

يگانه سازنده و گرداننده  ،را» بدگرايي«و » گرايي خوبي«بگيريم. دو محرك سائق 
و انسان، در نهاد ما پديد آورده و به وديعت نهاده است. به بيان ديگر،  آسمان و زمين

و ماه و ساير موجودات  برخالف آسمان و زمين يا خورشيدكتا انسان را آفريدگار ي
گويي و اخطار  شمار، مختار خواسته و مختار آفريده است. با دو آيه يا دو پيش بي

دارد كه  صريحاً اعالم مي» .وقَد خَاب من دساها .قَد أَفْلَح من زكَّاها«قبلي 
تنها به خود  ،گيري در انتخاب هر يك از آن دو راه سعادت يا هالكت تصميم
دست خود آنها  مشي زندگي و سرنوشتشان نيز به ها واگذار شده است و خط انسان

ت كه در خلقت ما جاذبه و سشود. خالصه با پيام سه آيه آخر اين ا ترسيم مي
محرك، هم براي بدي و بدكاري وجود دارد و هم براي خوبي و خدمت و خير، 

كردن و اصالح نفس از بذرهاي  ولي حق انتخاب و وظيفه فعاليت در جهت پاك
شدن با خودمان است. اين  كردن آن و هالك بدي و رستگارشدن يا آلوده و ضايع

  باشد. پيام يا اعالم اصل كلي اساسي دين و پايه بهشت و دوزخ مي
دار و دقيق  اصل و حقيقت اخير همان مسئله مشهور اختيار و جبر و تفويض دامنه

با توضيح و تفصيالت  ،هاي بعدي و مهمي است كه به خواست خدا در تنزيل
  به تحقيق نكات باريك آن خواهيم پرداخت. ،بيشتري

  
  پايان گروه دوازدهم

                                                
 . ، شركت سهامي انتشار، تهران111ي  ام (مجلد آخر) صفحه ، قسمت دوم، جزء سيپرتوي از قرآن .1



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  سيزدهمين گروه تنزيل
  )108(كوثري  هسور تمام،  3تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره
1  ثَرالْكَو اكنطَيا أَعايم. ما به تو كوثر (يا خير كثير زياده از اندازه) را عطا كرده .إِن  

2  كبرلِّ لفَص رحانو.  
(ارتباط و اتصال برقرار ساز) و نحر  بخوان بنابراين براي خداوندگار خود نماز

  بنما (شتر قرباني كن).
3  رتالْأَب وه انِئَكإِنَّ ش. 

شود (اجاق كور يا بريده باشد يا ميوز توست كه ابتر ميتهمانا كه دشمن كينه
  .نسل)

  
هر سه آيه شخص رسول  است در قرآن هاي ه سور ترين كوتاه كه گروه مخاطب اين

هاي  كننده و گيرنده دستور نيز خود آن حضرت بود، مانند گروهاباشد. اجر مي اكرم
ايت از كشود. سياق عبارات و شأن نزول ح محصوب مي اختصاصي پيغمبر 7و  2و  1
نگراني  يك از را او داده روحي تقويت خود رسول به است خواسته خداوند داردكه ينا
پايدار شود. و براي ادامه مأموريت دلگرم تا زبان ديگران بيرون آورد  ناراحتي زخم يا
ي  هسلسل در هايي اختالف مختصر و است فريقين بين فيه مشترك كه سوره نزول شأن در

سري كه كه نخستين فرزند پ روات و در تفصيل خبر وجود دارد، چنين نقل شده است
 1كند. زودي فوت مي گذارده بودند به كرد و نامش را قاسمپيدا پيغمبر گرامي در مكه

                                                
فوت كردند و براي آن حضرت پسر ديگري  دان ذكور رسول خدااند كه قاسم و عبداهللا اوال بعضي گفته. 1

صورت گرفته است احتمال دارد كه داستان  باقي نمانده بوده است. چون والدت و فوت عبداهللا در مدينه
دارد شايد به اين دليل باشد كه  اظهار مي در الميزان اي يك بار ديگر تكرار شده باشد. طباطبايي به گونه

 .و در مدينه دوبار نازل شده است؛ در مكه )108اند سوره كوثر( گفته بعضي از مفسرين
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رسم زمان و فرهنگ  كه بنا به شود. خصوصاً اين واقعه طبعاً باعث اندود شديد پدر مي
باعث افتخار و شهرت شخص  ،پسر شدن ارزش و عنوان خاص داشتهمحيط صاحب 

شده است. دشمنان و مدعيان حضرت از دست رفتن قاسم را بهانه براي طعنه و  مي
بن وائل سهمي نام برده  زبان بر پيغمبر و خوشحالي خودشان گرفتند. از عاص زخم

گويد  با شنيدن اين خبر مي از يك مجلس اجتماع مشركينشده است كه در خروج 
بن ابي  بهقع ،، ابوجهلها اسامي وليدبن مغيره ابتر است. در بعضي از تاريخ محمد

  اند. ذكر كردهف را بن اشر ط و كعبمعي
قرآن عمداً نخواسته است نام مدعي بدانديش را ببرد و رسم اسم بردن را ندارد. 
شخص شماتت كننده هر كس باشد يا هر چند كس بوده باشند اهميت ندارد، اصل 

اي  مد است. آنچه مهم بوده رفع تأثر و تضعيف روحيهآ خود شماتت و خود پيش
و در پيشبرد مأموريت او داشته است. و  مكرم سزا بر رسول هبوده است كه تأثير ب

همچنين در روحيه و برداشت گروندگان دعوت، تا نه دشمنان و ترديدكنندگان شاد 
و تشويق شوند ونه فرستاده خدا و پيروان او متأثر گرديده بگويند حاصل ايمان و 

  توقف و محروميت است. ،رسالت
و مصداق كوثر نظريات متعدد نقل شده است. ضمن آنكه همگي در مفهوم 

اند كه به معناي خير بسيار يا سرچشمه  كوثر را صفت مبالغه از كلمه كثرت دانسته
در مصداق آن  خواند، مفسرين جوش فزاينده است و با عمل اعطا كامالً ميدخو

وار  پانزده تاي آنها را فهرست طباطبايياند.  مورد ذكر كرده 26اند و تا  اختالف داشته
  داند:  چنين آورده و مراد از كوثر را خير كثير و كثرت ذريه هر دو مي

  نهري در بهشت  - 1
   يا در صحراي محشر در بهشت حوض خاص رسول خدا - 2
   اوالد رسول خدا - 3
   اصحاب و پيروان تا روز قيامت - 4
  علماي امت  - 5
  شمار آن  قرآن و فضايل بي - 6
    مقام نبوت - 7
  تفسير قرآن  - 8
   تخفيف يا تسهيل شرايع و احكام - 9
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  خود اسالم  - 10
   توحيد - 11
  علم و حكمت  - 12
   ضايل پيغمبرف - 13
  مقام محمود  - 14
  نور قلب آن حضرت. - 15
چون به معناي منبع و ماده جوشان و افزاينده است و  »الكوثر«گويد  مي طالقاني

شود كه از  اي براي تجديد آن وجود ندارد، هر چيزي را شامل مي در ظاهر آيه قرينه
اند از قرآن و  ذكر كرده ته... و آنچه مفسرينروح مخاطب گرامي سرچشمه گرف

مبين بيان آثار و  ،حكمت و علم و كثرت ذريه، علماء امت، كثرت پيروان و شفاعت
  است. و نبوت موارد وحي

ر راست و و متناسب با رويداد و مفهوم س به نظر منطقي مراد و معنايي كه بيشتر
فراوان از طريق حضرت شدن ذريه آيد عطا مي.» الْأَبتَرُإِنَّ شَانئَك هو«گفتار الهي  ساده
است كه هم واقعيت تاريخي مشهود داشته و هم  ا السالم) به پيغمبر(عليه فاطمه

دهنده  زبان زننده را كرده و دلخواه مستقيم و تسلي ي و بدانديشي زخمجبران بدبين
اي از  و عده شخص پيغمبر بوده است. البته اشكالي ندارد. كه به گفته طالقاني

  كثرت و بركت ذريه زهرا يكي از مصاديق بارز و مهم كوثر بوده باشد. مفسرين
شود  كرد و ممكن است عمدي  اي كه از اين آيه مي ستفادهنكته جالب توجه و ا

 رغم رسوم و فرهنگ جاهليت طور ضمني، علي بوده باشد، عنايت خاصي است كه به
يا دختران به عمل آمده، مقام معادل مردان و پسران به آنها داده  زناني  هدر حق طبق

شود كه نسل  اولين بار در جاهليت عرب اعالم مي شده است. به طور ضمني و براي
باشد. بياني كه به  مانند نسل توليد شده از فرزندان ذكور مي  حاصل از دختر و داماد،

  نيز واقعيت دارد. و وراثت لحاظ علم ژنتيك
شود كه  خواسته مي از رسول مكرم ،در اين سوره در برابر اعالم اعطاي كوثر

 ار سازد و شتر قرباني كند كه در نزد اعرابررا برق با خداوندگارش ةارتباط و صلو
رفته است. دو عملي كه اگر بنا به تعبير و توجيه بعضي  ميترين دارايي به شمار  گران

يا انفاق به صورت تشريعي آنها  و زكات فقهي مشرب، اختصاصاً نماز از مفسرين
تواند سمبل يا مقدمه و پيش درآمدي براي آن دو فريضه بنيادي تلقي  نباشد، مي
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گردد  كه قبالً به خود پيامبر تكليف شده است. چون در سال اول بعثت هستيم و 
هاي  ي در سالهنوز نماز و زكات ـ كه به طور صريح و متصل به هم در آيات زياد

اوند خواسته باشد كه به جاي دبعد خواهد آمد ـ تشريع تفصيلي نشده است، شايد خ
اسم بردن و حكم صادر كردن اشاره و ذكر كلي از عملي و نيتي بنمايد كه بعداً 

هاي  توصيه »رنذَاَفَ«به دنبال فرمان  2طوركه در گروه  شكل خواهد گرفت. همان
ولَا تَمنُن  .والرُّجزَ فَاهجرْ .وثيابك فَطَهرْ .ربك فَكَبرْو«عبادي و فقهي و اخالقي 

  آمده بود. 1».تَستَكْثرُ
را دست بلندكردن به طرف  »وانْحرْ«منظور از  ،به استناد رواياتي برخي از مفسرين
اند به اين ترتيب هر دو  دانسته گفتن براي نمازدر هنگام تكبير گردن تا بناگوش

دانيم شكل و ترتيب نماز  كه مي شود، درحالي دستور ناظر بر يك امر يعني صالت مي
هاي بعد تشريع شده است. بنابراين  رسمي آن در سالبا قرائت و اذكار و اركان 

تواند يك عمل  كه مي »امحرَاال ةُيرَكبِتَ«دست باال بردن تا بناگوش براي اداي 
نعمت ي  هفوريت و اهميت نداشته است كه به عنوان شكرانچندان مستحب باشد، 

  عظيم كوثر، تأكيد و تصريحي روي آن به عمل آيد.
إِنَّا أَعطَينَاك «را عموماً به منظور شكرگزاري از » .بك وانْحرْفَصلِّ لرَ«دستور 

كردن بيشتر فيوضات و بركات كوثر  اند، يا وسيله براي جاري و ساري گرفته» .الْكَوثَرَ
). اما اگر منظور از اين آيات و عطايا را دلداري و تقويت روحي (به عقيده طالقاني

براي مقاومت و تداوم در امر خطير دعوت و عبادت بدانيم، كه قرار  رسول مكرم
انجام  رسالت دوران سال 23وسعت و قوت و سرعت هر چه بيشتر در ظرف است با 

تواند حالت تداوم دادن و از سرگرفتن مأموريت را پيدا  ورهاي صادره ميگردد، دست
  .2كند. مأموريتي كه در اثر حادثه و ضربه دچار كندي و ترديد شده است

اعالم انتقام و طعنه و  ي هبه منزل كه برخي از مفسرين» .إِنَّ شَانئَك هو الْأَبتَرُ«آيه 
آيد بيشتر براي آگاهي و اسكات دشمنان بدخواه و  آن، به نظر مي جويي گرفته كينه
و  تا براي خوشحالي رسول مكرم ،زننده و ياران همدل آنها بوده باشد زبان زخم

 جويي يا تلخ زباني كه نه در حضرتش وجود داشته است و نه ارضاي حس انتقام
عنوان  يز تحقق بعدي اين آيه را بهنباشد. بعضي از مفسرين  خواسته خدا مي

                                                
 . 6تا  3) / 74. مدثر(1
 باز خواهيم ديد. ابتداي سال دوم بعثت )94و انشراح( )93هاي ضحي( اين معني و كيفيت را در سوره .2
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كه براي مقام و مقاصد قرآن  اند، درحالي گويي و از معجزات قرآن تلقي كرده پيش
  آيد. امر كوچكي به نظر مي
، عنايت خاصي باشد يا دعوت مهم مي و روش رسالت شناسي آنچه از نظر قرآن

دارد.  است كه فرستنده رسول به سازندگي و آمادگي او از جهات مختلف ابراز مي
در سيزده گروه تنزيل كه تا به حال ديديم هفت گروه آن متوجه يا مخصوص 

هاي مختلف دستور، تلقين، تعليم، تقويت و تربيت بود و  از جنبه ،شخص پيامبر
اش را در  ا آن مواجه خواهد شد و دنبالهبيني چيزهايي كه بعداً ب همچنين پيش

  هاي آينده خواهيم ديد. گروه
  

  پايان گروه سيزدهم
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  1چهاردهمين گروه تنزيل
  )87(اعليي  ه) سور7(منهاي  19تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره
1  محِ اسبس كبلَىرواال و برترت را تسبيح نما(پاك و منزه بدان). نام خداوندگار و ارباب .الْأَع  

  .الَّذي خلَق فَسوى  2
مل نمود كه آفريد و پس از آن منظم و متعادل و كا )كسي (يا خداوندگاري

  (يا سازمان داد).
  .والَّذي قَدر فَهدى  3

جهان) اندازه گذارد و ميزان و برنامه ي هو همان كسي كه (در آفرينش و ادار
  نمايد).پس بر طبق آن رهبري نموده است (يا مي ،قرار داد

  ها را رويانيد (يا از خاك بيرون آورد). و آن كس كه چراگاه .رج الْمرعىأَخ  والَّذي  4

  سپس خشك و سياهش گردانيد. .فَجعلَه غُثَاء أَحوى  5

  .سنقْرِؤك فَلَا تنسى  6
طوركه (پس از آن) زود باشد (كه آيات و تعليمات) را بر تو بخوانيم آن

  فراموش نكني.

                                                
 9و  8و  6تا  1اين سوره به دو گروه الف (آيات تذكر و تقويت  »بازگشت به قرآن«كتاب  14در جدول . 1

در  42 -1) با شماره نزول 14تا  10و  7 شناسي ) و ب (آيات مردمدر سال اول بعثت 13با شماره نزول 
در ابتداي سال سوم بعثت تقسيم شده بود.  42 -2با شماره نزول  19تا  15انتهاي سال دوم بعثت و آيات 
دبر آيات به عمل آمد معلوم شد دو گروه الف و ب تقطيع شده عالوه بر در بررسي مجددي كه ضمن ت

انسجام و اتصال در عبارت و محتوي ارتباط با برنامه و فصل معيني از دعوت داشته، همزمان با يكديگر 
» وما يخْفَى رَإِلَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجه: «7شود آيه هشت كلمه اي  هستند و آنچه باعث اختالف مي

است كه مانند بسياري از آيات مشابه حالت توضيحي يا تأييد و انزال بعدي را دارد. بنابراين مجموعه 
ل متوسط آيات، يكجا قرار را، با حذف موقت آيه هفتم و با توجه به طو )87منسجم و معاصر سوره اعلي(

 داديم.
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  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره

ما شاء اُهللا إِنه يعلَم إِالَّ  7

رهفَى الْجخا يمو. 

  . همانا كه او داناي برنهان و آشكار است.مگر آنچه را كه خدا بخواهد
  و تنزيل توضيحي بعدي است). 14(خارج از گروه 

 كمك خواهيم كرد.)(كارها و مشكالت رسالتآسان شدن و تو را در جهت .ونيسرك للْيسرى  8

 .كْرىفَذَكِّر إِن نفَعت الذِّ  9
تذكر و  جه ساختن مردم) بپرداز، همانا كهبنابراين به تذكر دادن (و متو

  يادآوري سودمند است .
  .سيذَّكَّر من يخشى 10

(و نگران از  زود باشد (يا چندان طول نخواهد كشيد) كه هر كس اهل ترس
  آينده و انذارها) باشد تذكر و پند بپذيرد.

  ها) از تذكرات تو فاصله و دوري خواهندگرفت.و بدبخت(و بد فرجام .ويتجنبها الْأَشقَى 11
  .شقي و بدبختي كه آتش بزرگ را خواهد چشيد.لَّذي يصلَى النارالْكُبرى 12

 يموت فيها والَ ثُم الَ 13

  .يحيى

شود (يا مجدد  ميرد ( كه راحت شود) و نه زنده مي مينه و بعد از آن در آنجا 
  گردد). به زندگي گذشته برنمي

  .فْلَح من تزكَّىقَد أَ 14
كه) خود را از آلودگي و خطا پاك و به تحقيق و يقين هر كس (يا كساني
  شوند).منزه كردند رستگار شدند. (يا مي

15 ماس ذَكَرلَّىوفَص هبگزارند).واقعي)خود بوده نمازگزاردند(يا مي (و اربابگارياد خداوندو به .ر  

.بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا 16
ايد (و ترجيح بلكه (واقعيت و علت اين است كه) شما زندگي دنيا را برگزيده

  دهيد).مي
  باشد.بهتر است و باقي و پاينده مي كه(زندگي و دنياي)آخرتدرحالي .خير وأَبقَىوالْآخرةُ  17

18  فحي الصذَا لَفإِنَّ ه

 .الْأُولَى

ا) در نوشتارهاي پيشينيان نيز بوده است (يا هماناكه اين (گفتار و انذار و خبره
  هست).

19 فحى صوسمو يماهرها و نوشتارهاي ) ابراهيم و موسي.(يا كتيبه يهاصحيفه .إِب  
  

  هاي تدبري كليات و استنباط

گذشته (كه  تاهسازي و مقدماتي مسجع و كو آماده بعد از سيزده گروه تنزيلِ
اي  آيه 18اينك به يك گروه مختلط  ،اي بود) آيه 14بلندترين آنها گروه نهم 

موضوعات  13و  12 ،9 ،4 ،2 ،1هاي  روي و ارتباط با گروه رسيم كه ضمن دنباله مي
اساسي داشته ي  هسازد. موضوعاتي كه هر يك جنب وار مطرح مي متعددي را اشاره

رسالت است. ضروري تشخيص ي  هاد گوناگون برنامسرفصل تعليمات آينده و مو
ت به آنچه در وظيفه دارد و بايد به خاليق سبن داده شده است كه مأمور رسالت

  پيشاپيش آگاهي و آشنايي پيدا كند. ،برساند



  
  
  
  
  

  135  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19تا  8و  6تا  1) 87مين گروه تنزيل، اعلي(چهارده

 

: 15پيامبر بوده و گروه را تا آيه شخص  9و  8 ،6 ،1دليل آيات  به ،گروهمخاطب 
»ذَكَرَ اسلَّىوفَص هبر 2 ،1هاي  بايد از نوع يكم بدانيم. نوع يكمي كه مانند گروه» .م ،
ايرادي ندارد و بجا خواهد بود كه  ،نبوده اختصاصي پيغمبر 13و مخصوصاً  10و  7

ن به مردم نيز انتقال داده شود به موقع خود براي آشنايي و راهنمايي دعوت شوندگا
  باشد). 2/1(و از نوع فرعي 

جهت تعليم و پيام از آشنايي با طبيعت و روش  13تا  10پس از آنكه طبق آيات 
 17و 16ها و هشدار آنان گرديد، روي سخن در آيات  عمومي خلقت متوجه به انسان

تند كه مورد از شخص پيامبر برگشته با يك صنعت ادبي سريع و زيبا، مردم هس
گونه كه گروه  شود. همان مي 3گروه از نوع  ،گيرند و در اين قسمت خطاب قرار مي

بلْ «، با گفتن 1».أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«) چنين بود. خطاب سرزنشي الف )102((تكاثر 4

اةَ الديونَ الْحرثؤاتيتذكر فوق  ،كند. بالفاصله پس از آن توضيح و تعميم پيدا مي ».ن
گردد كه اساس مطلب است و به  مي» .والْآخرةُ خير وأَبقَى«آگهي براي  مقدمه و پيش

  .باشد مي امه قرآن ودر آغازين دعوتاي هدف اصلي و برن گونه
نيز منظور  شخص رسول مكرم ،»بلْ تُؤْثرُونَ«ممكن است در مخاطب فعل مضارع 

ت و عموميت ) كليها (از جمله خود پيغمبر وده و پيام و خطاب به همه انسانب وحي
  پيدا كرده باشد.
كه حالت اعالم و خبر دارد، شخص مخاطب معلوم نشده  19 و 18براي آيات 

باشد. خصوصاً كه  است ولي بنا به سياق آيات و تداوم كالم بايد باز هم رسول خدا
بيشتر از ديگران در خور  ،و دعوت مطلبي است كه در آن وقت سابقه داشتن رسالت

  باشد. اشتتغال و احتياج پيامبر مي
سر و كار  ،طوركه در باال گفته شد اما به لحاظ پيام گروه و محتواي آيات و همان

هاي گذشته،  با چند موضوع اساسي داريم كه ضمن تعقيب و گلچيني از گروه
  تازگي دارد.

*   *  *  

دعوت و ابالغ به ي  هتر وارد مرحل خدا بايد رسماً و سريعي  هاينكه كه فرستاد
هاي  ينيم كه به دنبال دستورهاي اجمالي و كلي صادر شده در گروهب مردم گردد، مي
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شود كه الزم  گذشته در چند موضوع زير آگاهي و توضيحاتي داده مي 13 و 7 ،2 ،1
  است راه و روش او را اجماالً روشن نمايد :

  ؛فناي ظاهريسوي فرسودگي و  ريان كلي خلقت و حركت مخلوقات به) ج1
  ؛ها عي رسول بر كمك خدا در ضبط و انتقال پيام) اطمينان و خاطر جم2
  ؛) چگونگي انذار و طرز ابالغ به مردم و برخورد و واكنش آنان3
  ؛) سرنوشت روگردانان و پذيرندگان دعوت4
  ؛شود ) عامل و مانعي كه باعث عدم استقبال مردم از دعوت مي5
  ها ... خدا در گذشته امت ) سابقه رسالت6
به دنبال ذكر تكريم و تكبير و  ،اينها دستور تسبيح رب اعليي  هاز هم و قبل

) آمده  )112(اخالص ،)74(مدثر ،)96((علق 7و  2و  1هاي  توحيد او كه در گروه
اليه  گروه نخست كه با مضاف 2.»وربك الْأَكْرَم«و  1».ربك الَّذي خَلَقَ«بود و اينكه 
تكرار شده بود صفت اعلي بر آن مزيد  13 و 5 ،2هاي  در گروه »ربك«اختصاصي 
قرآن پيشاپيش گروندگان گوياي به آن شده باشد. در ي  هبايستي آورند گرديده، مي

شده بود، در اينجا از  »علق«و آغاز خلقت انسان از  »رب«ق بودن ذكر از خال 1گروه 
  شود. كيفيت خلقت و از مراحل بعد آن نيز صحبت مي

بينيم . براي اولين بار، به طور خيلي خالصه و  مي 5تا  2را در آيات  1موضوع بند 
گردد :  رائه ميا بندي، مراحل تدريجي پيدايش و تكوين عالم به مأمور رسالت جمع

اي رتسويه يا تحول تدريجي ب ،هاي تكوين موجودات ت از ذرات يا نطفهقآغاز خل
مندي عمومي و باالخره  اندازه گذاري و قانون ،نهاييي  هرسيدن به تكامل يا مرحل

رهبري به سوي مراحل آينده كه به طور نمونه و شاهد مثال از جهان گياهان آورده 
درجه حيات محسوس را دارند، حياتي كه پايدار و برقرار ترين  شود كه پايين مي

  گردد. نبوده قوت و طراوت آن مبدل به زردي و خشكي و فرسودگي مي
 8تا  6باشد در آيات  را كه تقويت و دفع نگراني از رسول مي 2موضوع بند 

نماييم. كامالً طبيعي بوده است كه دريافت و درك يا ضبط و تفهيم  مشاهده مي
دقيق و در سطح اعلي كه در چند جمله كوتاه فشرده  عجيبِ وضوعات بديعِچنين م

چقدر براي يك فرد  ،بر او وارد شده است و بايد به ديگران انتقال و تعليم داده شود
، بلكه دانشگاه رسالت، سنگين و مأيوس وارد در مكتب رسالت عامي، تنها و تازه
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و » .سنُقْرِؤُك فَلَا تَنسى«ي  هبوده است كه به او وعدكننده بوده باشد، چقدر الزم 
داده شود و چقدر استعداد و توان همراه با توكل او، در طي اين .» ونُيسرُك للْيسرَى«

سريع داشته است كه سرحال بيايد و  رشد ،هاي تنزيل مدت كوتاه و تعداد قليل گروه
  خواهد آمد پيدا نمايد ! 3آمادگي براي دريافت و اجراي دستوري كه در بند 

 درسِ در حقيقت خدا به رسول خود در اين چند جمله كوچك، بزرگ
هاي  دهد تا با آگاهي و آشنايي ابتدايي در باره جريان سازي مي شناسي و جهان جهان

  و هدايت را انجام دهد. وظيفه رسالت ،ها آدمحاكم و عوالم خلقت و 
ل اهاي جهان از قوانين و اصول ثابتي كه دانشمنداني امث پيروي موجودات و پديده

نمايند، يا تحول تدريجي زنجيري و تكاملي را كه  كشف و اعالم مي و نيوتون گاليله
اند، به صورت خالصه شده و فشرده در اينجا مشاهده  و ... اعالم نموده امثال المارك

نماييم. با اين تفاوت كه متفكرين و محققين از مشاهده و بررسي جزئيات پي به  مي
بينيم ارائه داده و  جهان طبيعت را به صورتي كه ما امروز مي ،كليات و اصول برده

اي است كه جهت  عصاره و خالصه بالمقدمه ،ابدهند ولي اعالم و ابالغ اين كت مي
  كلي به جزئي را دارد و از باال به پاييين است.

سازي  آغاز گرديده و زمينه» .فَذَكِّرْ إِن نَّفَعت الذِّكْرَى« :9كه با آيه  3موضوع بند 
باشد  و روش اجراي انذار مي نامه رسالتكننده بر تعيين ،صورت گرفته 2آن در بند 

بايد از  خوريم و به اين دستور يا رهنمود الهي كه انذار ناس برمي 2كه در گروه 
طريق تذكر و يادآوري و پند انجام شود. و از هم اكنون و بالفاصله به مأمور رسالت 

اگر چه ممكن است به نظر بيهوده و  ،نمايد كه تذكر دادن به اين مردم گوشزد مي
حاصل بيايد يا الاقل راه بس طوالني كم حاصلي باشد كه حوصله و پايداري و  بي

هاي زياد را بخواهد،  العاده و بردباري در برابر مشكالت و ناهمواري اميدواري فوق
سازي قبلي رسول كه  دستور و آماده ؛باالخره مفيد و مؤثر واقع خواهد گشت

  ) ديده بوديم.الف )74((مدثر 2گروه  1».ولرَبك فَاصبِرْ«ي آن را در آيه بين پيش
را جمله شرطيه و به ».إِن نَّفَعت الذِّكْرَى«يا مترجمين جمله  بعضي از مفسرين

كه سياق آيه و  درحالي اند، گرفته» اگر تذكر و پند را مفيد و مؤثر ديدي«اي اينكه معن
آيات ماقبل و مابعد آن چنين داللتي را ننموده اصرار يا الاقل تمايل و تشويق خدا را 

رو  گويي دو نوع واكنش مردم يا دو دسته از مردم روبه ، با پيش»فَذَكِّرْ«به عمل 
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نسبت به برخورد دعوت  شنايي و آگاهي قبلي رسول مكرمشويم كه به منظور آ مي
اي از مردم كساني هستند كه حساسيت  باشد. يك دسته او مي شوندگان با رسالت

در برابر خبرها ي  هفطري يا بعد زماني آنها رشد الزم را پيدا كرده تأثيرپذير و ترسند
دهند، دسته ديگر  اكنش مساعد يا مثبت نشان ميو خطرهاي آينده هستند و و

واماندگان و بيچارگاني هستند كه حاضر به شنيدن و انديشيدن خبرهاي درازمدت 
  باشند. 4گزينند و بايد منتظر تحقق بند  ناگوار نيستند، دوري و بيزاري مي

انذار و بشارت ي  هدو جانبي  هاي از كل برنام پيش فشرده 5و  4بندهاي موضوع 
شود. انذار و  بر پيامبر خوانده مي 15تا  12ي  هچهار آي رار داست كه براي اولين ب
 .قَد أَفْلَح من زكَّاها« : 10و  9ي  ه) در دو آيالف )91((شمس 12بشارتي كه در گروه 
  بدون توضيح و توصيفي به آن اشاره شده بود.» .وقَد خَاب من دساها

اي  گردد : دسته تمام سرنوشت دو دسته از مردم اعالم مي ،ولي در اينجا با اختصار
زودگذر كوچك كه موقتاً اندكي گرمشان ي  هنه آتش ساد ؛شوند مي  آتش افكنده به

ميرند كه خالصي  ي. در آن آتش نه مينمايد و مرخص بكند، بلكه بزرگ و ابد
 ؛گردند! دسته ديگر رستگارانند و نه به زندگي و آسايش قبلي خود برمي ،يابند

   :دهند بختاني كه دو كار انجام مي رستگاران و نيك
   ؛آمده بود 12گروه  9) تزكيه وجود خود، همچنان كه در آيه 1
  .) برپا داشتن نماز2

گيري منفي و تقريباً عمومي مردم بوده  توضيح و تعليل براي موضع 5بند موضوع 
بلْ تؤثرونَ الْحياةَ «ي  هآمده است. در سه كلم 4گروه  1».أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«در تعقيب 

ها و عاقبت به شرّي  رمز گرفتاري ،».والْآخرةُ خير وأَبقَى«كلمه بعدي و سه » .الدنيا
شود.  ها از يك سو و راه نجات و عاقبت به خيري آنها از سوي ديگر بيان مي انسان

نحصاري ها و خارج كردن آنها از چسبيدن ا پيام كليدي رسوالن به امت  يعني همان
  و خدا. دنيا و در نظر نداشتن آخرتبه 

كه مأموريت  است مكرم رسول به مطلب اين اطالع و كالم حسن ختام 6ندموضوع ب
واقعي خودشان امر تازه و اختصاصي  سوي ارباب دعوت به و مردم انذار براي امبريپي

فعالً و براي اولين  بشريت دارد. از ميان پيغمبران ي در گذشتهطوالني  هاو نبوده سابق
  ميان  آنكه ذكري از كالم و كارشان به بدون اكتفا شده است، العزم آنانابار به دو اولو
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  . و موسي بيايد : ابراهيم
*  *  *  

بحث و بررسي مفصل وجود دارد  جاي ،روي كليه اين آيات و تك تك كلمات
هاي آينده به آنها پرداخته شود. همين قدر جا دارد توجه  ولي بهتر است در گروه

  باشد. حائز اهميت مي و شناخت روش رسالت شناسي كنيم كه اين سوره از نظر قرآن
دم  ،داشته )91(شمس 12ه تدبر ديگر ارتباط و تعقيبي است كه اين گروه با گرو

زيادي را ي  هدهد و عد مژده رستگاري مي ،زند از منفعت و سودرساندن به آدمي مي
نمايد، با  اند انذار مي ترجيح داده زندگي دنيا را گزيده و بر آخرت ،اند كه اكثريت

اره و ارتباط با رب دارد و تفصيل و تعليمات بيشتر و با اين تفاوت كه در اينجا اش
آنجا عمداً ساكت بوده، چون خطاب گروه به رسول است اين اشاره و ارتباط با رب 

و آنچه عمداً ساكت بوده، چون خطاب گروه به رسول است اين اشاره خالي  دارد.
نام بردن از خدا  ،ذلك مع .از اشكال و بلكه براي  آگاهي مقدماتي او الزم بوده است

شود كه سقوط و وصول  اً براي آگاهي پيامبر بوده و هنوز گفته نميو رب صرف
شود كه  ، بلكه تأكيد ميتبه آتش بزرگ در اثر انكار و نافرماني خداس ها انسان
آورد.  وجود مي گاري به دليل تزكيه نفس است و عملي كه شخص در خودش بهرست

گ و زندگيِ نه زنده و نه مرده كه در غير از آتش بزر ،شود چيزي كه اضافه مي
خداست.  تزكيه نفس با تذكر نام و نماز يافتنِ شدن يا جهت آمده بود، توأم 12گروه 

أَلْهاكُم «ي  هاعالم اصلي به عمل آمده بود و دربار 3كه مانند گروه  12در  گروه 
بلْ تؤثرونَ « - 16نيز توضيح و تصريح جديد آمده بود، اينك  4وه گر 1».التَّكَاثُرُ

انگشت روي حب دنيا، به جاي آخرت و » .والْآخرةُ خير وأَبقَى« -17 ».الْحياةَ الدنيا
گذاشته شده است. قسم خوردن  ،پاي عصر و زمان بودن حيات پا به ابدي روي باقي و

پاياني زمان براي  ممكن است اشاره و استشهاد به بي 3به عصر و زمان در  گروه 
  پيدايش آخرت نيز باشد.

  شناسي و برسي آيه به آيه سوره  واژه
نمايد كه پاك  ل آن مياكتفا بهترجمه متداو فعالً تسبيح عمل و» سبح«فعل امر  راجع به

كردن رب يا خداوندگار است. منزه دانستن خدا از عيب و  و منزه دانستن و تقديس
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هايي كه ما پيش خود، از راه قياس به نفس يا  نقص و خطا، يا از تصور و توصيف
 ،ها آن تصورات و تهمتي  ههم از بدتر و كنيم. مي او براي خود هاي استدالل و ذهنيات

و مددكار است. بررسي  همكار و محتاج دانستن او به خدا گرفتن براي هشريك و مشاب
  ساخت. خواهد روشن بهتر را ما كه نماييم مي بعدي هاي تنزيل به موكول را بيشتر بينش و

منفي تسبيح است و احتراز از ي  هتوانيم كه بگوييم توجه به جنب آنچه در اينجا مي
آوري كه خواسته  هاي گمراهي وصيفترين آفت توحيد، يعني تعريف و ت بزرگ

 طوركه اريك فروم باشيم به ذهن خودمان از خداي الشريك و الشبيه بنماييم. همان
   :گويد مي

نام و  خدا يعني آنچه بالقوه هست، آن يگانه بي ،در عقيده يكتاپرستي«
تاپرست ها. انسان واقعاً متدين و يك و اساس همه هستي ،غيرقابل توصيف

  ». داند خدا نميي  هاين فروتني را دارد كه بداند چيزي در بار
   :كند كه اضافه مي اريك فروم

بخشيدن در نفس خود، به چيزهايي كه  براي او عشق خدا يعني تحقق«
  ».خدا مظهر آنهاست

» .بحِ اسم ربك الْأَعلَىس«آيه  گيري نماز اين نكته نيز قابل ذكر است كه در شكل
  تشريع نماز بگيريم. عنصر خواهد آمد دومين اربعه تسبيحات و در سجده ذكر در كه را

يادآوردن و تذكردادن  كردن يا به نيز كه يادآوري و نصيحت» فَذَكِّرْ«در مورد امر 
رويم كه آن را به عنوان شيوه يا متد انذار و طرز هشدار  است فعالً همين قدر جلو مي

آيد ابالغ يا تذكر اين نكته در آغاز  تلقي نماييم. به نظر مي دادن و دعوت پيغمبر
هاي بعدي  العمل خداوند خواسته است عكس ،بيني را داشته دعوت جنبه پيش

گري  و حتي دشمني و ستيزه اعتنايي كنندگان دعوت را كه اعراض و بي دريافت
ايجاد  فايدگي تذكر تنها و نارسايي آن را در خاطر پيغمبر و مؤمنين خواهد بود و بي

را از هم اكنون  دعوت و خط رسالتي  هگيري نموده شيو خواهد كرد، پيش
ا نادرستي اين هاي بعدي درستي ي هاي بشري نمايد. تنزيل مشخص و متمايز از شيوه

  برداشت را معلوم خواهد كرد.
توانيم در تعقيب و  گونه كه در بخش كليات گفته شد مي را همان 5تا  2چهار آيه 

 بگيريم كه در آيات اول وحي 1».خَلَقَ الْإِنسانَ منْ علَقٍ .ربك الَّذي خَلَقَ«تفصيل 
                                                

 . 2و  1 ) /96علق( .1
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يي روش خلقت الهي و به طور كلي و ابتدا اي رسول مكرمآمده بود و اينك بر
شود. نكات قابل توجهي كه در آنها  زندگي جانداران تعليم داده مي سيستم آفرينش

ه است. يكي تدريجي بودن و تحول تكاملي داشتن آفرينش است كه در شد عالمِا
و ديگر قرار و قاعده  1بيان شده است» .قَدر فَهدى«و تا حدودي در » .خَلَقَ فَسوى«

عامليت خود  و با برنامه و اندازه بودن آفرينش است. نكته سوم دخالت و ،داشتن
باشد كه  ا قرار و قواعدي ميها بر طبق قانونمندي و ي ها و موجودات و انسان مخلوق
كه دست و دستور خدا مخفي بوده، به  شده از طرف خالق است، درحاليمقدر

  نمايند. خود مخلوقات هستند كه عمل مي ،صورت ظاهر
و روشن نيايد  خيلي بديهيبه نظر خوانندگان  ،ممكن است اين مطالب و مراحل

هاي بعدي را داشته باشيم. آنچه از هم اكنون  و الزم باشد انتظار تفصيل و تأييد تنزيل
است و غير دفعي بودن و ترتيب و روال  باشد كيفيت خاص خلقت قابل استنباط مي

صورت  ،مقدر شده از ناحيه خداوند كه بر طبق قرار و نظامِ ،تدريجي داشتن آن
  د.گير مي

زده مثال ها  ن چراگاه، از نوع ساده جانداران و روييدبه عنوان نمونه و شاهد
زودي سرسبزي و خرمي بهاران جاي خود را به  شود كه به مشيت آفريدگار، به مي

  دهد. حيات جلوه و جالل بهاران را از دست مي ،زردي و سياهي زمستان داده
كه در وسط آنها دو سال .) ونُيسرُك للْيسرَى .سنُقْرِؤُك فَلَا تَنسى( 8و  6ي  هآيدو 

طور  همان ،آمده است 2).إِلَّا ما شَاء اللَّه إِنَّه يعلَم الْجهرَ وما يخْفَىتكميل ( 7آيه بعد 
اوست به اينكه  نو اطمينان يافت كه گفتيم به خاطر قوت قلب دادن پيامبر گرامي

شده را فراموش نخواهد كرد و به لطف پروردگار مشكالت از سر راه او  آيات وحي
و بالفاصله بعد . پس از آيات 3برداشته شده يكي بعد از ديگري آسان خواهد گشت

                                                
نشانه تدريجي و سازماندهي نهفته » سوي«ي  در خود كلمهاوالً در فاهاي تفريع و توالي زماني و ثانياً . 1

است. همچنان كه هدايت به معناي راهنمايي و رهبري خبر از حركت و طي مراحل و صرف مدت 
 شود. داري ديده مي دهد و در مجموعه، سير به سوي كمال و هدف مي

خارج بوده، و نازل شده در سال  14شود از رديف گروه  ي اهللا كه در آيه الحاق بعدي ديده مي كلمه. 2
 چهارم است.

شويم درك و  خوانيم و رد مي بايد در نظر داشت كه اگر امروز ما آيات قرآن را به سرعت و راحت مي. 3
و با چنان سرعت، كار  نفوذ و حضور آن همه معاني و مطالب تازه عميق و اعلي در ديده و دل پيغمبر

پذير باشد و خستگي و نگراني  العاده امكان ده است كه بدون صرف انرژي و قدرت فوقاي نبو آسانِ ساده
 نياورد.
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» .فَذَكِّرْ إِن نَّفَعت الذِّكْرَى«از تقويت و حصول اطمينان شخصي پيامبر دستور جديد 
  صادر شده است.

با تعليم و تذكرهاي تربيتي و تقويتي كه  ،سرهاي از باال ها و مراقبت مالطفت
هاي گه گاه تند كه  شود و همچنين تأكيد و توبيخ داده مي منظماً به شخص پيغمبر

اندازد كه شاعر از زبان كودك  بعداً خواهيم ديد مجموعاً انسان را به ياد شعري مي
  در باره مادر گفته است :

  ن آموختــفتا شيوه راه رـت    رد ـا بـا به پـت و پـرفـگـم بـتـدس
  اظ نهاد و گفتن آموختالف     دهانم يك حرف و دو حرف بر

ي  هسازنده و پردازند ،شود اين است كه شخص پيامبر آنچه كامالً احساس مي
هاي الزم و بر  بيني بلكه با پيش ،كننده و گوينده قرآن نبوده است و تدوين رسالت

  كننده تعليمات و دستورات بوده است. منظمي دريافتي  هطبق برنام
  

  همپايان گروه چهارد
  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  دهمين گروه تنزيلنزاپ
  (الف))85(بروجي  هسور 22تا  12و  7تا  1آيات 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره

  .والسماء ذَات الْبروجِ  1
هاي باني و مراقبت يا قلههاي ديده(برج هابرجي هقسم به آسمان دارند

  محافظت).
2  ودعومِ الْموالْيو قسم به روز موعود (وعده داده شده). .و  
3  ودهشمو داهشو اشخاص ديده شده.وقايع نندگان (شاهد و ناظر وقايع) و بهبيو قسم به .و  

  .أَصحاب الْأُخدود  قُتلَ  4
كنده شده براي هاييكشته شدند (يا كشته شوند) ياران اخدود(يا خندق

  انداختن و سوزاندن آنها).
5  قُودالْو ارِ ذَاتدار.رانهآن آتش گي .الن  
6  ودا قُعهلَيع مافروزان قاتل) بر لب آن(خندق)نشسته بودند. كه(آتش اي هنگامهزمان و آن .إِذْ ه  

وهم علَى ما يفْعلُونَ  7

ودهش نِنيمؤبِالْم. 

بردند، شاهد و ناظر  كار مي مؤمنان بهي  ههر نابهنجاري كه در بار و آنان به
  بودند.

12  طْشإِنَّ ب  يددلَش كبر.  
كه خشم و انتقام خداوندگار تو، راستيشهادت آن سوگندها) بهحق و به(به

  بسيار شديدتر است.
13  يدعيو ئدبي وه هگرداند.كند و باز ميهمانا خود اوست كه آغاز (آفرينش) مي .إِن  

14  وددالْو فُورالْغ وهو.  
ها) ات انسانطول حيد اين قدرت ابداء و اعاده، يا دركه(با وجودرحالي

  ها) است.بسيار آمرزنده و دوستدار (انسان
15  جِيدشِ الْمرشكوهمندي است. صاحب تخت پادشاهي .ذُو الْع  

16  رِيدا يالٌ لِّمفَع.  
هر چه كه خويش است (بهي هارادي هنندااش) به انجام رس(با قدرت كامله

  رساند).اراده نمايد با قدرت تمام به انجام مي
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  ترجمه (با مختصر توضيح)  آيات شماره
17  اكلْ أَته ودنيثُ الْجدهيان بر تو رسيده است ؟اآيا داستان سپ .ح  
18  عرفودثَمنَ وو ثمومد ؟ (ماجراي لشكريان) فرعون .و  

.تكْذيبٍ الَّذين كَفَروا في بلِ  19
كنندگان است. (يا  ، حالشان همچون تكذيب)(كفرورزان  رشدگانفبلي كا

  در مقام تكذيب كردن هستند).
كس) احاطه دارد. چيز و همه (بر همهنكه خداي(توانا)ازپشت سرآنها حال آ .ورائهِم محيطٌ من  واُهللا  20
21  جِيدآنٌ مقُر ولْ هعظمت وشكوهمندي است.بلكه(يا آري) آن(گفتار يا نوشتار)،قرآن با  .ب  
22  فُوظححٍ مي لَو(يا صفحه) محفوظي.ي  ه(نگاشته) در يك لوح .ف  

  

  هاي عمومي كليات و استنباط

كه لفظ و  1...»  الْعزِيزِ الْحميديؤْمنُوا بِاهللاِ أَن وما نَقَموا منْهم إِالَُّ« 11تا  8آيات 
خارج از متن اوليه بوده و در رديف آيات باال  ،مضمون طوالني و توضيحي داشته

به پنج سال بعد  ،»سير تحول قرآن«كتاب  15درج نگرديده است و طبق جدول 
ور ط ن دارد، آيات و مطالب بهو همزما شود، تمامي سوره، حالت يكپارچه مربوط مي

گانه ابتداي سوره آمده است و به دليل ضميرهاي  هاي سه طبيعي و به دنبال قسم
باز شخص پيامبر گرامي است و  ،، مخاطب آيات17و  12در آيات » ك«خطاب 

  آيد. سوره از نوع اول به شمار مي
شوندگان و  براي توجه و تنبه دعوت و بعدًا فعالً براي تعليم و تذكر به خود پيغمبر

در واقع درس يا دروسي است كه   بايد آن را محسوب داشت، 2/1بنابراين از نوع 
ود داده خ و مأمور رسالت االطالق در خالل آنها به شاگرد برگزيده خداي عالم علي

  نمايد. را برايش ترسيم مي انذار و دعوت براي قبول قيامت و آخرت  راه اعتقاد،
والسماء «سوگند اول مشابهت و پيروي از سوگندهاي گروه ماقبل و مخصوصاً از 

ذَات «هاست  كه معرف حركات و تحول» ذَات الرَّجعِ«دارد به جاي  2».ذَات الرَّجعِ
و جهان  هاي آسمان ها يا ايستگاه و منزلگاه ها آمده است كه معرف تشكل .»الْبرُوجِ

  باشد. مي

                                                
 .   11) / 86. طارق(2                .  8) / 85بروج( .1
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دو  كه موضوعات مشهودي دارند، و با اشاره به با اتكاء بر يك سلسله سوگندهايي
خواهد  ن، كه فعالً براي ما مبهم و مقدماتي است، خداوند ميهاي پيشي داستان از امت
هايي كه ممكن است  مدها و مصيبتآ الً با پيشال خود را اجمورس اي، با ارائه نمونه

. اش گرداند خود و پيروانش دچار شوند، آشنا سازد و براي مقابله با مشكالت آماده
  : كند متقابالً مواردي را جهت اطمينان خاطر و نويد موفقيت بر وي گوشزد مي

به  ،ها و اعمال انسانها  ) يادآوري بينايي و آگاهي روزگار نسبت به جريان1
  ).الف ) /86((طارق 10اول گروه ي  هچهار آيدنبال 

  .دشمنان در حق مؤمنين يها ستمگري ن) بالتعقيب و بدون كيفر نماند2
و  ،االطالق غضب و عذاب الهي و بر حاكميت علي داشتنِ ) تأكيد بر شدت3

  توأم با گذشت و محبت نسبت به بندگان.  خدا،ي  هطلقم سلطنت
  .گويي كافران ) خصلت انكار و تكذيب4
) جايگاه واالي قرآن و مكتوب و محفوظ ماندن آن به دنبال معرف 5

  الف) آمده بود. ) /86((طارق 10گروه  14و  13مقدماتي كه در آيات 

دانيم  طوركه مي پيامبر است و همانشخص  آيات اين در صحبت كه طرفاز آنجا
هاي  خود را داشته، لحن كالم و چگونگي بيان، با گروهي  هآهنگ گروه، روال ويژ
چيني براي  سازي و مقدمه برنامه زمينه طوركلي به دارد. فرق سوم نوع دوم و مخصوصاً

هاي  ده نمونهكه صريحاً نام آن را نبر و جديت قيامت است، درحالي انذار آخرت
هاي  گروه دنبال به داشته اختصاصي حالت گروه اين ديگر جهت از نمايد. مي ذكر مشابهي

  گذارد. و در ارتباط با رسالت مي رسالت اختيار مأمور در اطالعاتي ،14و 10 ،9 ،8 ،5
تازگي  ،توأم با استدالل آنها ،جديي  هبا جنب ،16و  12محتوي و مضمون آيات 

تر طرح سرگذشت دو دسته از زورمندان يا لشكرداران گذشته  دارد و از آن تازه
است كه براي اولين بار به صورت اشاره كوتاه در اين گروه  معاصر با پيامبران

احاطه داشتن  ،گري كفرورزان تكذيبي  هكه پشت سر آن چهار نكت يد، درحاليآ مي
  از پشت سر، نام بردن از قرآن و باالخره مجيد و محفوظ بودن آن .خداوند 
آيد عدم  ر در اين مجموعه آيات انذار و خبر به ذهن ميديگري كه از تدبي  هنكت

ي  ههاي قبلي است. در فاصل يا ذهني آنها با آيات و اعالم استنتاج و ارتباط منطقي
شود  ر هيچ توجه، تجزيه يا تذكري ديده نميهاي گذشته و گروه حاض مابين گروه
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قرآن را به استنتاج يا اكتشاف مطالب و موضوعات جديد رهنمون ي  هكه آوردند
ها و گفتارها و كارهاي نويسندگان و دانشمندان و  د. برخالف كتابششده با

فكري يا تجربي مابين نظريات  ،طبيعي احساسيي  هپژوهندگان كه هميشه يك رابط
اي كه  ات يا مواضع گذشته و حال يا حال و آينده آنان وجود دارد. رابطهو اظهار

ممكن است كامالً آشكار باشد يا حالت كم و بيش مكتوم و غير مستقيم را داشته 
  قابل استنباط باشد.

 ،هاي گذشته و گروه حاضر گروهي  هبوده است كه در فاصل مثالً اگر قرار مي
العات پيامبر، او را متوجه به آسمان و بروج آسمان هاي مردم يا مشاهدات و مط گفته
از رويدادها و  ».وشَاهد ومشْهود«و براي » .والْيومِ الْموعود«ده، قرينه و دليلي براي ونم

تجزيه و تحليل  ،ن سمت كشاندهدست آورده، مواضع گذشته او را به اي اشخاص به
برايش فراهم كنند، اطالع قبلي و ديدار » .النَّارِ ذَات الْوقُود«و .» أَصحاب الْأُخْدود «از 

بودن را به او  »غَفُور الْودود«بودن يا  »يبدئُ ويعيد«صفات الهي  »بطْش«شديد بودن 
توانستيم بگوييم كه تدوين و تنظيم قرآن مانند تصنيف يا تأليف  القاء نموده باشد مي

  هاي متداول صورت گرفته است. كتاب
» .هلْ أَتَاك«كه با سؤال انكاري  و ثمود همچنين است داستان لشكريان فرعون

عدم آگاهي قبلي و بررسي  ،آغاز گرديده 9) گروه ».هلْ أَتاك حديثُ الْغاشية«د ن(مان
به صورت رسم و روش ذاتي  بودنِ كافران »في تكذيب«رساند.  شخصي پيامبر را مي

شود كه هنوز بحث و دعوت يا مجادله  نيز موقعي با چنين قاطعيت اعالم مي ،آنان
صورت نگرفته است جز آنكه يك سلسله خبرها و اعالم نظرهاي كلي يا اصولي در 

  آمده باشد... 12و  6 ،4 ،3هاي  گروه
خالصه آنكه خبرها و ابراز نظرها و بيان موضوعات حالت تراوشات شخصي را 

به برون و به سوي مردم صورت گرفته باشد نداشته بيشتر از برون و از كه از درون 
  باشد. خارج به درون و داخل مي

  

  گروهي  هبررسي آيه به آي

ت بعدي آياشراف بر سوگند مخصوصي كه اي  هبا سه آي )85(وجربي  هسور
است » آسمان«هاي گذشته به  شود. سوگند اول همانند خيلي از قسم دارد، آغاز مي
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بر آن اضافه  .»ذَات الْبرُوجِ«ه از آثار يا آيات مشهود و منظم طبيعت بوده، صفت ك
مشخصي اختصاص دارد و سوگند ي  هشد وعده داده به روزِشده است. سوگند دوم 

  سوم به شاهد و مشهودي است كه به صورت نكره و عام ياد شده است.
در گردش  خورشيدي  هگان دوازده به مواضع فلكي نرا بعضي از مفسري» بروج«

كه در زمان نزول  اند. درحالي تعبير كرده بر طبق هيأت بطلميوسي يونانيان ،يك ساله
اوليه وجود نداشته بعدها در  چنين عنوان و اعتقادي در بين اعراب و مسلمانان ،قرآن

 وارد جهان اسالم و سرياني هاي يوناني كتابي  ه، با ترجمدوران خلفاي عباسي
و به قصد  ،در خطاب به پيغمبر نمايد كه زبان وحي گرديده است. بسيار بعيد مي

نامعلومي (كه نادرست و ي  هناشناختي  هانتقال به معاصرين ايشان، به موضوع و پديد
  1باشد.خيالي هم هست) استشهاد و استناد نموده 

دانسته است كه به معناي هر چيز  »رجب«را جمع  »وجرُب«ي  هكلم ،عالمه طباطبايي
شود و معموالً براي رؤيت و  هاي عالي و قلعه شهرها بنا مي ان در كاخظاهر و نماي

مورد بحث به آسمان سوگند ياد شده است كه به ي  هدفاع از آنهاست. بنابراين در آي
  2شود. ميها حفظ  برجي  هوسيل

ـ را پذيرفته  و قتاده مجاهدو  ـ مانند حسن نظر به بعضي از مفسرين طالقاني
»بزرگ و كواكب خاص دانسته است كه به صورت  را به معناي ستاره »وجرُالب
گردند...  آيند و داراي چراغ فروزان و ماه تابان مي درآمده يا درمي» منظومه شمسي«

هاي  (كاخها برج ندرودر پديد آيد. و  حيات آنها در بينس ملتكاي  هو در نهايت دور
بانان) اشرف مخلوقات ساكن  ديده  ،باني با شكوه و محل سكونت اشراف ديده

  .3شود مي
نظريات علمي  و تجربي واقعيات با و آيد، مي تر تكلف و بي تر نظر سرراست آنچه به

حصارمانند ي  ههاي چند الي پوشش تواند مي آسمان ، منظور از بروج4نيز مباينت ندارد
                                                

 اند. متذكر شده نيز همين ايراد را و پرتوي از قرآن الميزان .1
 .، الميزانفارسي ي ، جلد چهلم،  ترجمه152ي  صفحه. 2
 . ام)، پرتوي از قرآن ، قسمت اول از مجلد آخر (جزء سي 304ي  تلخيصي از صفحه .3
، ، چاپ تهران120تا  111صفحات » دين اركان طبيعت«دفتر دوم ( »هفت آسمان«طوركه در كتاب  همان. 4

 47(چاپ تهران، فصل دوم، صفحات » هاي جوي پديده«) توضيح داده شده است و در كتاب 1359سال 
ا در برابر تشعشعات ضد ي طبقات مختلف جو يا آسمان زمين، نقش حفاظتي آن قشره ) نيز درباره49تا 

  ←     و احتمال اينكه با هفت آسمان مذكور در قرآن انطباق داشته باشد صحبت شده است.  حيات،
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هاي سلطنتي، كه با  هاي نظامي و كاخ دور زمين و باالي جو باشد. همچون برج قلعه
اند،  داده مي انجام را باني ديده و مراقبت عمل هم  خود، توي در تو استحكامات و ديوارها

  ند.شد ساخته مي ،و هم براي حفظ جان و امنيت ساكنين قلعه يا شهر و يا كاخ
 »وجرُب«عربي ي  هـ كلم »هفت آسمان«ظاهراً ـ بنا به تحقيق و نظر مؤلفين كتاب 

باني و نگهباني  هاي ديده ها به پست كه روميباشد  مي» Bourg«مأخوذ از واژه التيني 
 ،گفتند. اين بروج ها مي سرحدي و همچنين به قالع نظامي حافظ شهرها و كاخ

، و ايران در كشوهاي باستاني روم  شته،اماري مدور و ديوارهاي مستحكم متوالي دمع
معروف  و نزد اعراب جاهليت ،معموالً وجود داشته ،و آشور و قبل از آنها در بابل

دهد و هم از  اين موضوع خبر مي مذكور هم بهي  هبوده است. به اين ترتيب آي
  آيد. ها به عمل مي حمايت اصولي كه بر ساكنين زمين و انسان

گيري  بار آمده است ـ و با نتيجه كه براي اولين ـ با دو داستاني حچنين تعبير و توضي
تناسب  ،».ذُو الْعرْشِ الْمجِيد«و » .ي لَوحٍ محفُوظف«، ».واللَّه من ورائهِم محيطٌ«نهايي 

  آشكار و معناي رساتري دارد.
اسـت و در   روز قيامـت  ،بنـا بـه اتفـاق مفسـرين     ،».والْيومِ الْموعود«ي  هور از آيظمن

آمـده  ) 54(مـر قي  هرا كـه در سـور   1»بلِ السـاعةُ موعـدهم  «ي  هتأييد نظر خودشان آي
تـوان   . بهتـر از آن، مـي  2باشـد  مؤخر مـي  به لحاظ زمان وحياند كه  است، قرينه گرفته

را ذكر نمود، كه صريحاً صـحبت از   -6هاي قبلي ـ از جمله گروه   هاي گروه راحتص
اهايي منمايد و در اين زمان كه هنوز اطالعات يا مشخصـات و مسـ   مي 3»إِنَّما تُوعدونَ«

آن  توانـد موعـود بـودن    گذاري آن مـي  براي قيامت داده نشده است بهترين نشانه و نام
مسـموع و مسـلم     ،باشد موعود بودني كه براي دعـوت شـوندگان، از طـرف پيغمبـران    

يـك واقعيـت و حقيقـت قابـل      ،باشـد  است و براي خود رسول كه مؤمن و مـوقن مـي  
اتكاء و استشهاد و استناد است. در هر حال چون طرف مكالمـه و خطـاب ايـن آيـات     
                                                                                                              

 است كه در ساعات فراغت در زندان قصر ياد مهندس بازرگان از تأليفات زنده» هاي جوي پديده«كتاب  →
نويس آن را براي اقدامات چاپ، به  پاك 21/5/1344به اتمام رسانده و در  1344تا  1342هاي  طي سال

آثار صنعتي و «با نام  ر است كهي آثا اند. اين كتاب اكنون بخشي از جلد چهاردهم مجموعه منزل فرستاده
 چاپ و منتشر شده است (ب.ف.ب). توسط شركت سهامي انتشار 1387در سال  »علمي

 (قيامت) است... گاهشان رستاخيز : وعده 46) / 54قمر(. 1
چهارم  مربوط به سال 071ي نزول  ، با شماره)54ي قمر( ، سوره»سيرتحول قرآن«كتاب  14در جدول . 2

 بعثت است.
  . 5) / 51ذاريات(. 3
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باشند كه مطلـع و معتقـد بـه روز حسابرسـي و كيفـر       مي شخص حضرت رسول (ص)
اشـكالي   قـرآن در ايـن زمـان بـه قيامـت،     قيامت است، قسم خوردن و استشهاد كـردن  

را بـه   نداشته و خداوند خواسته است برگردان و كيفر اعمال ستمگران در حق مؤمنين
  حواله دهد. ،آن روز

 نظر در ميان مفسرين اتفاق ،».الْموعود والْيومِ« برخالف ،».ومشْهود وشَاهد«در آيه: 
اند. از قبيل:  تاسي وجه هم شمرده ،»انالميز«ي  هگفت  شود. به ين ديده نميو مترجم
 ،دهد (و انسان) ها شهادت مي انسان كه عليه اي فرشته ،)(و روز عرفه عيدقربان يا جمعه

آدم)،  ها (و بني ها و روز شب ،ان)ي(و حاج حجراالسود ،ها) امت اسالم (و ساير امت
خدا  ،كلمه الاله االاهللا)، خلق (و حق) (و سبحان خداي ،ن)النبيي حضرت خاتم (و انبياء

مادرش  اخدود كه به طفل داستانِ ،مقربين (و عليين) ،)، دوشنبه (و جمعه)(و روز جزا
  ...  ها (و قرآن مجيد) مراقب انسان د)، فرشتگاناخدوي  ه(و واقع ،گفت صبر كن

كند كه اكثر اين اقوال مبتني بر اين است كه شهادت را  اضافه مي صاحب الميزان
به معناي اداء شهادت بگيريم. و قول بعضي مبني بر اين است كه براي شاهد و 

تر با سياق آيات اين است كه اين دو كلمه  مشهود دو معني قائل شويم. ولي مناسب
  .1بگيريم» دهمشاه«را به معناي 

شاهد و «منظور نظر باشد اين ترتيب و بدون آنكه شخصي يا شيء خاص  به
كند. در حقيقت  و به ثبت و ضبط وقايع، عموميت پيدا مي» شهادت«به خود  »مشهود

شود. به  هاي دنيا، قسم خورده مي به نفس گواهي و حصول آگاهي از وقايع و جريان
برساند كه مردم و مخصوصاً ستمگران و بدكاران خواهد اين نكته را  احتمال قوي مي

چنين تصور ننمايند كه اعمال و جناياتشان پوشيده و پنهان مانده يا فراموش خواهد 
گرديد، بلكه در دنيا هميشه شاهدها و ناظرهايي وجود دارند و رفتارها و كردارها به 

با  ب اخدودگردند. كماآنكه عمل اصحا شوند و ثبت و ضبط مي اي ديده مي گونه
اينكه محل وقوع آن به لحاظ زمان و مكان، بسيار دور از ديدگاه يا از مان و زادگاه 

شود در تاريخ ثبت گرديده است، و  هاي ديگر مي مربوط به امتبوده و  پيغمبر
  .2شود اكنون بر پيامبر گرامي بازگو مي

                                                
 .جلد چهلم الميزان ي فارسي ترجمه 155و  154صفحه  .1
گاه گم  گويد خون هيچ المثلي وجود دارد كه مي هاي جنايي نيز ضرب در عرف عاميانه و داستان. 2

 كند. شود و قاتلِ خود را پيدا مي ينم
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د خبر از يوم موعود و وبراي اطالع و اطمينان رسول خ نظر به اينكه در اينجا خدا
وسايط و عوامل فيزيكي  ،هم» شاهد و مشهود«اشكالي ندارد كه  ،دهد مي روز قيامت

كه در  طوري اجرام دور و بر ما، وجود دارند و همان و طبيعي باشد كه در اجسام
ـ فصل سوم ـ ذكر شده بود، اين ابزار موجود مانند فونوگراف،  »راه طي شده«كتاب 

طوركه از اكتشافات و نظريات  صدا و امواج را ضبط كنند و تحويل دهند. يا آن
ها  ها و حتي در مولكول آيد، در درون سلول برمي تر فيزيك و ژنتيك جديدتر و دقيق

ها به  تر از ذره ها و به ذرات بنيادي ذره الكترون ها، تا برسد به هاي آن و هسته ها و اتم
 يا ها و رويدادها، به صورت اطالعات حافظه و غيره، امواج پديده »كوارك«نام 

هاي بعدي يا در تركيبات شيميايي  تا در نسل ،شوند دقيقاً ضبط و براي ابد ذخيره مي
اين ي  هاز حافظ تكم و كاس بي ،و غيره، به كار آيند. و هر زمان كه الزم باشد

استخراج و ارائه گرددو  ،بريا شهادت و گواهي دادن ،ميكروكامپوترهاي خدا ساخته
كه بايد در روز مفروض و موعود حسابرسي  هاي قيامت و اسنادي حال از اسبابدرهر

ها ـ مورد  مأمور و چه به وسيله خود انسان اشخاص ـ چه به وسيله خدا و فرشتگان
هاي اين گروه است و  فاده و استناد قرار گيرد همين شاهد و مشهودها يا مشاهدهاست

باني و  قبت و محافظت به معناي ديدهاطارق و نجم ثاقب گروه پيشين كه كارش مر
  بر سراسر نفوس و افراد انساني. ،بايگاني

بر چه چيز داللت دارد؟ و خدا به رسول » .قُتلَ أَصحاب الْأُخْدود«حال ببينيم : 
ظاهراً » .أَصحاب الْأُخْدود«اند  گفته خواهد بدهد ؟ مفسرين گراميش چه درسي مي

يا  ،اند كه براي تنبيه و توبه بوده تازه گرويده به حضرت عيسي گروهي از مؤمنين
و حكام وقت قرار گرفته به  جو و آزار مشركينو د جسترمو ،اعتراف و اقرارگيري

انداختند. سرگذشت دردناكي كه در مقايسه  آنها را به آتش مي 6و  5ت آيامصداق 
. بعضي از مفسرين، همان آيد قابل قبول به نظر مي ،اوليه هاي مسيحيان با شكنجه

اند  دانسته و گفته.» أَصحاب الْأُخْدود«ايمان آوردگان به آتش در افتاده و سوخته را 
ي  هآوردن دو بار ضمير اشار دهد. ولي به دليلِ اين آيه خبر از كشته شدن آنها مي

در اينجا اشارت آشكار به  ،تكرار شده است 7و  6كه در آيات » مه«جمع غايب 
» الميزان«در  طوركه طباطبايي همانآتش افروزان و عاملين فاجعه شده است و 

جز در آتش افكنان مؤمنين و تماشاگران  استدالل كرده است، اصحاب اخدود
  توانند باشند. كسان ديگري نمي ،سوزي كذايي آدمي  هرحم صحن بي
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مفهوم نفرين و ابزار نفرت و يا به اصطالح » تلَقُ«از فعل مجهول  اطباييعالمه طب
  .1نمايد كردن را نيز استنباط مي اعالم» اخدود اصحاب بر مرگ« و دادن »باد مرده« شعار
و همچنين   ،».وشَاهد ومشْهود« و» .والْيومِ الْموعود«حال با توجه به دو سوگند هر به

هيچ استبعاد » .إِنَّ بطْش ربك لَشَديد«خداوندي  هو شديدبودن مؤاخذ» .ذَات الْبرُوجِ«
خواسته است  ،دار تو، با نقل اين سرگذشت پرشرر مادارد كه خداوند توانمند انتقن

 زو پس ا ،سوزان سنگدل را بدهد و به كيفر رسيدن آدم ،خبر از عذاب آخرت
  حساب و جزاي قيامت را اعالم نمايد.ي  همرگشان حضور حتمي آنان در عرص
به  ،ابتداي سورهي  هسوگندهاي سه گان رود كه با تمهيد اين مقدمات احتمال مي

اال ابراز نفرت و  و ،بوده باشد منظور خبر دادن از قبل محقق و مسلم اصحاب اخدود
  احتياج به قسم ندارد. ،هيچ عيني و عملي نفرين يا شعار مرده باد بي

دوران سركردگي  در ،جالدها و ديكتاتورها و و امراء كه خيلي از سالطين همچنان
بساط  وحشيانه جمعي دسته كشتارهاي نوع اين در  خود، بالمنازع حكومت و سركشي، و

يك دست  ديري نپاييده، در اما ،اند سركشيده پيروزيي  هو باد داده ترتيب طرب و بزم
اند. اينك با  كشته يا سوخته شده تر و خونخوارتر، با خواري و خفت مهاجم وحشي

 و دامنگير آنان، و با درنظر گرفتن نسبيت زمان از ديد شوم سرنوشت حتميت جه بهتو
  2شود. ماضي بيان ميي  هفعل واقعي شدني آن دينا، به جاي مضارع، به صيغ ،قرآن

ي  هنيم گروه دوم و آيات بعدي در عين آنكه به آيات هفتگان 16تا  12آيات 
آيد،  گيري به عمل مي هاي قبلي نتيجهپيشين مرتبط و متصل بوده و در آن از سوگند

و هم براي پرورش يافتگان  هم براي رسول خدا ،تري را مطالب متنوع و نكات تازه
  او به ارمغان آورده است.

 ،وتاه و كوبنده استـ كه به تنهايي يك انذارك».إِنَّ بطْش ربك لَشَديد«ي  هدر آي
اند كه  ترجمه كرده ،را گرفتن با خشونت و به چنگ انداختني ناگهاني» بطْش«كلمه 

و خوي  لقكه خُ ها و كساني صفت شديد به آن افزوده شده است تا منكرها و غافل
  را دارند هشدار دهد و بترساند. اصحاب اخدود

توجيه و توضيحي است براي يادآوري قدرت  ،».ئُ ويعيدإِنَّه هو يبد«ي  هآي
ي  هآغازكنند كه آفريدگاري پروردگار او. بخشي پاداش يا كيفردهي روش و خداوندي

                                                
 طبق معمول، رسم الكالم قرآن همين است و نظاير متعددي دارد. .1
 طبق معمول، و رسم الكالم قرآن كه نظاير متعددي دارد. .2
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خلقت است، قهراً از بايان دادن و بازگرداندن آن ناتوان نيست. مضافاً به اينكه كار او 
اين دو مرحله، به خود ي  هآوردن ابتدايي و اعاده دادن انتهايي بوده در فاصل وجود به

 8و  7و آيات  12ركه در گروه وط آفريدگان اختيار و امكان داده شده است تا همان
الَّذي ( 14گروه  3و 2ديدم، و آيات  ).فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها .ونَفْسٍ وما سواهاآن (
آن دانست، هرگونه كه مايلند آزادانه عمل  بر داللت ).فَهدى قَدر والَّذي .فَسوى خَلَقَ

  مواجه خواهند شد.» .إِنَّ بطْش ربك لَشَديد«كه در پايان كار، با كنند، ولي بدانند 
و در ما، نه  براي آنكه خبر از بطش خداوندي و شديد آن، در پيامبر رحمت

توزي و  ت كينهنااميدي و بدبيني ايجاد نمايد و نه تأييد و تشويقي براي صفا
آمده » .وهو الْغَفُور الْودود« :14ي  هستيزي گردد، بالفاصله آي جويي و دشمن انتقام

است. يعني خداوند نه تنها بخشايشگر و درگذرنده و پوشاننده خطاهاي بندگان 
باشد. سپس براي  حبت مياست، بلكه دوستدار صميمي آنان بوده و اهل مودت و م

به  ،از سر عجز و درماندگي است ،آنكه تصور نشود كه گذشت و محبت خداوندي
شود! عرش  بودن او اشاره مي» اءشَا يم الٌعفَ«داشتن رفعت و عرش مجيد خدا و 

ر خالف كه ب ،خداوند استي  همطلق و سلطنت مجيد، كنايه از قدرت پادشاهي
و زمامداران مستكبر بشري، توأم با  و امپراتوران سبعيت و لئامت شاهنشاهان
داشتن كفايت براي پيروزي و  كردن يا اراده رادهرف ابزرگواري و برومندي بوده، ص

د ناشي از اراده شو و انجام مي ،بينيم آنچه مي ،تعبير ديگر هباشد. ب  اجراي اوامرش مي
  نه توصيه يا تحميل ديگران. ،و خواست خود اوست

كه با حداكثر فشردگي و » .ونَ وثَمودفرْع .هلْ أَتَاك حديثُ الْجنُود«ي  هبا دو آي
شود كه هم انذار است  فصل نوين پردامنه و پرباري افتتاح مي ،اعالم شده استابهام 

اول براي رسول ي  هـ انذار اخروي و دنيوي ـ و هم آموزش و پرورش. در مرحل
آوردگان  مسلمان،  بعدي براي ايماني  هباشد و در مرحل كه مخاطب آيات مي مكرم

دانيم كه كمي كمتر از يك سوم قرآن را داستان  . ميو ايمان آورندگان اهل كتاب
هاي تنزيل  دهد كه در گروه گيري پيروان آنان تشكيل مي و موضع پيغمبران گذشته

  خواهيم ديد. ،بعدي
و  »اصحاب اخدود« تواند ارتباط با مي» .ونَ وثَمودفرْع«در اينجا ذكر لشكريان 

آگهي كوتاهي  مشابهي داشته باشد كه قبالً در اين گروه پيشي  هاعمال شقاوتمندان
  شود. داده مي



  
  
  
  
  

  153 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22تا  12و  7تا  1) الف 85مين گروه تنزيل، بروج(پانزده

 

با خلق و خوي  ،آگهي ديگر براي آشنا ساختن پيغمبر درس ديگر و پيش
بلِ الَّذينَ كَفَرُوا في « :19باز هم كوتاه  ي  هرا در آيگذشته و حال  كفرورزان
مطرح شده است. » تكذيب«ي  هواژه و انديش ،بينيم، و براي اولين بار مي» .تَكْذيبٍ

هاي زيادي  رهبوده و مضمون آيات و سو اي كه مشكل بزرگ رسالت انديشه و مسئله
  از قرآن خواهد شد.

موضوعي  تفسير (در نقرآ بيني انسان بحث در كه قراري به ،رسالت سبك و قرآن كار
تشريح شده است، تحميل و تعبد نبوده با شناخت و شناساندن  ،)بازگشت به قرآن

آيد. در اين  هاي دعوت شوندگان به عمل مي ا تحليل تيرهو ب ،موضوعات و صفات
و افرادي از مردم پذيراي دعوت تو و  خواهد بگويد، اگر مشركين تك آيه هم مي

 ،آوردن و عامل انكار و مخالفت آنان مانع ايمان ،اند گذشته نشوند و نشده پيغمبران
گري و خودداري  نوعاً تكذيب باشد كه سته درونشان ميناشي از رسم عمومي و خوا

از اين بابت متعجب و  شود كه كر است. به پيامبر بزرگوار توصيه ميفاز تصديق و ت
ي  هپردازي آنان را نشان و انكار و اتهام دروغ ،عجله به خرج ندهد ،نگران نگرديده

   ؛د كهناتواني خدا يا نارسايي پيام خدا كه قرآن است نگيرد. بدان
   ».واللَّه من ورائهِم محيطٌ«:  20

21 : » جِيدآنٌ مقُر ولْ هب.«   

22 : » فُوظححٍ مي لَوف.«   

در مشت و مشيت خدا قرار  ،هر كاري كه بكننديعني آنها هر جا كه باشند و 
ب ثبت ومكت ،شكوهمند و مسلط بوده دارند و قرآن نيز همچون عرش خدا مجيد

ترين تغيير و تغيري  كوچك ،ها و انكارها محفوظي است كه در برابر تكذيبي  هشد
  .گاه مطرود و منكوب نخواهد گشت پيدا نخواهد كرد و هيچ

نظم دركشيده ي  هرا چه نيكو به رشت اين زبان وحي در دفتر سوم مثنوي موالنا
  گويد: است! آنجا كه مي

  ن سبقـميرد ايـو، نــميري تـر بـگ    مصطفي را وعده كرد الطاف حق
  بيش و كم كن را از قرآن رافضم    افظمـت را حب و معـجزتـن كـم

*  *  *  
   همپايان گروه پانزد
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  شانزدهمين گروه تنزيل
  )81(تكوير ي تمام سوره

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره
  نيم گروه الف

1  سمإِذَا الش تركُو.  
سياهي  هم پيچيده و فشرده شود.(يا دررد كه خورشيد)وقت (يا هر آن زمان

  و تاريكي فرو رود).
2  ومجإِذَا النوترتيره و تار شوند (يا سقوط كنند). و آن زمان كه ستارگان .انكَد  
3  تريالُ سإِذَا الْجِبراه افتند(يا جريان و لغزشي بيابند).حركت درآمده بهها بهكه كوهو آن زمان .و 

4  طِّلَتع ارشإِذَا الْعو.  
صاحب گرديده و بيرها ،آبستن يهكه شترانِ(با ارزشِ) ده ماهو همان زمان

  شوند.
5  وشحإِذَا الْووترشو آن زمان كه حيوانات وحشي محشور گردند (يا جمع شوند). .ح  
6  ترجس ارإِذَا الْبِحگردند).(يا پر از آتشكه درياها افروخته و فروزان شوندو همان زمان .و  
  ها) جفت و جور شوند.و آن زمان كه نفوس (يا مردم و انسان .وس زوجتوإِذَا النفُ  7
8  لَتئةُ سودؤوإِذَا الْمو آن زمان كه در باره دختران زنده به گور شده پرسش به عمل آيد. .و  
9  بِأَي لَت(كه) به چه گناهي كشته شدند. .ذَنبٍ قُت  

10 ترشن فحإِذَا الصها (ي اعمال) گشوده شوند.و آن زمان كه نامه .و  

11 طَتاء كُشمإِذَا السو.  
خارجي يا پيوستگي آن درهم  يهو آن زمان كه آسمان پراكنده گردد (روي

  ريخته شود).
12 ترعس يمحإِذَا الْجور گردد.افروخته و شعله و آن زمان كه دوزخ .و  
13  فَتلةُ أُزنإِذَا الْجبه نزديك آورده شود. و آن زمان كه بهشت .و  

14  ترضا أَحم فْسن تملع. 
نيز  10طوري كه در گروه هايي و نه قبل از آن، به(در چنين زمان و نشانه

  گردد.آگاه مي، كرده استو آمادهآنچه حاضر اعالم شده بود) هركس به
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  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتشماره
  نيم گروه ب

  .فَلَا أُقِْسم بِالْخنسِ  15
بازگردانده)  (يا الزم نيست) سوگند به خنس (يا ستارگان پس نه چنين است

  بخورم.
  ير كننده و پنهان شونده.) س(خنس يا ستارگان .الْجوارِ الْكُنسِ  16
17  سعسلِ إِذَا عاللَّيهنگامي كه تاريك شود. ،و سوگند به شب .و  
18  فَّسنحِ إِذَا تبالصچون بدمد. و به صبحگاهان .و  
  بزرگوار است. همانا كه اين (اظهارات و اخبار يا كتاب) گفتار رسول .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ  19

ذي قُوة عند ذي الْعرشِ 20

  .مكنيٍ

نيرومند صاحب قدرتي كه در نزد (خداوند) صاحب عرش (يا تخت بلند و 
  فراگير)، مقام و مكان دارد.

  مطاع (فرمانرواي اطاعت شده) است و امين (در نزد خداوند). مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ  21
22  وننجكُم بِمباحا صمو يار و رفيق شما (يعني پيامبر) ديوانه نيست. .و  

23 آهر لَقَدبِنيِ  وبِالْأُفُقِ الْم.  
و خبر يا رسول) را در افق  و به يقين و قطع (پيامبر گرامي) آن (وحي

  روشني ديده است.
ورزد.دريغ نمي(و آنجه بر شما پنهان و بر او آشكار است)غيبو او نسبت به.وما هو علَى الْغيبِ بِضنِنيٍ 24
25 طَانيلِ شبِقَووا همجِيمٍورانده شده (از درگاه) نيست. ) كالم شيطانو آن (سخن وحي.ر  

  نيم گروه ج
  رويد ؟ پس به كجا مي .فَأَين تذْهبونَ  26

27  نيالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه.  
تار يا آيات و كتاب) صرفاً يادآوري و تذكري است براي (كل) اين (گف
  جهانيان.

  براي هر كس از شما كه خواسته باشيد به راه راست رود..يستقيملمن شاء منكُم أَن 28

وما تشاؤونَ إِلَّا أَن يشاء 29

الْع بُهللا رنيالَم. 

كه خداوندگار  مگر آنچه را توانيد بخواهيد) (يا نمي خواهيد و شما نمي
  جهانيان خواسته باشد (يا بخواهد).

  نيم گروه الف

  هاي عمومي كليات و استنباط
  

نمايد،  رت گروه جلب توجه ميواول، به لحاظ شكل و صي  هآنچه در مرحل
 ،ضوعات آن است. حجم و محتواي تنزيلوتعداد آيات يا كلمات گروه، و تنوع م

 1نمايد. شكل  مي و افزايش ظرفيت رسول مكرم حكايت از رشد سريع پذيرش وحي
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نازل شده در كلمات  دهاي پيشرفت آن را بر مبناي تعدا منحني اين رشد و نوسان
  دهد. هاي سال اول نشان مي گروه

  

  هاي تنزيل سال اول رسالت گروه منحني تعداد كلمات نازل شده در -1شكل 
  

  
  

ها حالت طبيعي  شود منحني نمايش تعداد كلمات گروه كه ديده مي به طوري
دريجي درجه هاي جوي را دارد. مثل نزول ت هاي نوساني پديده توسعه و تحول

  حرارت هوا در زمستان يا ترقي آن در تابستان.
اين سوره، در عين آنكه يكپارچه و با آيات معاصر شناخته شده است متشكل از 

ندهايي كه به لحاظ آغاز مطلب، و مخاطب و بباشد،  هر دو يا سه جزء يا بند مي
بوده، مخاطب  ) مربوط به قيامت14تا  1و مضمون، متفاوتند: اولي (آيات  ،محتوي

موجودات طبيعت و مخلوقات  جاي سوگند به هبباشد و  مي 2ي ندارد و از نوع صخشم
و  دهد. دومي مربوط به خود وحي هاي زماني از وقوع قيامت را مي خدا، نشانه

  .1شود هاي قبل با سوگند شروع مي رساننده آن بوده مانند بسياري از گروه
                                                

كه  29تا  26آيات  ، بلكه خود خداست. و باالخرهو نه جبرئيل اند، و متكلم نه پيامبر . مخاطب آن مردم1
    ←     42 -0/3گروه ب و  در نيم 39 - 5/3جاي  به 18 - 5/4قبل است( ءجز دو بيشتر از متوسط طول داراي

تعداد كلمات

16      15       14   13        12       11     10         9    8        7     6     5          4     3           2      1 

 هاي تنزيلشماره گروه
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است و اعالم اصل نموده بايد از نوع دوم محسوب  نيم گروه الف جبرئيلمتكلم 
) 5تا  1آيات  )82((انفطار 10شود به لحاظ محتوا در تعقيب و تأييد و تفصيل گروه 

هايي از زمان  نازل شده است كه براي دومين بار و بدون قسم و سوگند به ذكر نشانه
پرداخته نخستين برخورد انسان با قيامت را كه  يا حدوث رستاخيز وقوع قيامت

  نمايد. آگاهي يافتن از عملكردهاي گذشته و بيداري وجدان آدمي است اعالم مي
طاعون و  ،مانند سيل، زلزله ،مد مهم وحشتناكآ وقتي كسي خبر از يك پيش

جدي تلقي شود، اولين پرسش كه دهد اگر قضيه مورد توجه قرار گرفته و  ميغيره 
آيد نزديكي و دوري يا زمان حدوث رويداد است.  ان شنوندگان ميببه ذهن يا به ز

آمد مورد سؤال يا  همراه با آن يا پيش از آن، شدت و كيفيت پيدايش پيش
گيرد. قرآن با مختصر خبرهايي كه تدريجاً در اين مدت به مردم  كنجكاوي قرار مي

ده است، منتظر پرسش شنوندگان نشده پيشاپيش در گروه يازدهم و به پيامبر دا
) با چهار نشاني به پاسخ سؤال مقدر پرداخته است و در اين گروه الف ) /82((انفطار

هاي بيشتري از زمان يا دوران وقوع حادثه به  نشانه ،همزمان رويداد 12با ذكر 
ي و آسمان شمسي  هدهد. هم از رويدادهاي منظوم مي شنوندگان و گيرندگان پيام

كند، هم از حوادث زمين و هم از وحوش جاندار و نفوس انساني. اگر با  ميصحبت 
طوركه رسم  آن ،مشخصي راي  هيك فاطله زماني و سال و هزار ،عدد و تقويم

دهد ولي به زمان  تحويل نمي گويان و مدعيان پيامبري و رازداني روزگار است، غيب
نمايد.  مد را ميآ جمعي يا مشترك، تعيين زمان پيش حركت و سررسيد تحول دسته

پاياني يك پديده فراگير و حركت هماهنگ ي  هاز هم اكنون قيامت به صورت نقط
  قيامت  شود. گويي كه جان و جاندار، معرفي مي ، اعم از بيموجودات زمين و آسمان

                                                                                                              
تري دارد، به احتمال قوي در سال دوم و سوم در  نيم گروه الف) و مطالب آن نيز حالت پيشرفتهدر  →

مضمون و محتوا به لحاظ توجه به قرآن و ذكر ) نازل شده در 37(مثالً گروه  39تا  28هاي  فاصله گروه
هاي سالمت و تكبر آن طرف و  العالمين بودن آن، آزادي تذكر و ايمان و سؤال بودن و از ناحيه رب

حساب شده  سال اول بعثت اشتباهاً در» سير تحول قرآن«تكذيب قرآن مشابهت دارد، كه در جلد دوم 
دو نيم گروه الف و ب را به صورت جداگانه  ي ه. به هر حال در اينجا، بحث و بررسي خود درباراست
  كنيم. آوريم، و جزؤ سوم را هم به سال دوم موكول مي مي

  .»اهللاُ يشَاء  أَن وما يذْكُرُونَ إِالَّ. فَمن شَاء ذَكَرَه. فَما لَهم عنِ التَّذْكرَةِ معرِضينَ: «56و 55و 49/ج)74(در مدثر
) 19) / 81در تكوير(» .إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ«(مشابه .» آنٌ كَرِيمإِنَّه لَقُرْ: « 81و  80و  77) / 56در واقعه(

  .»أَفَبِهذَا الْحديث أَنتُم مدهنُونَ«:  81/  )56واقعه( .»تَنزِيلٌ من رب الْعالَمينَ«
  .»  فَمن شَاء ذَكَرَه: « 12) / 80در عبس(
 .» لَكُم دينُكُم ولي دينِ« : 6 ) /109(در كافرون
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  از خود خلقت يا طبيعت بايد بجوشد.
با  ،فيزيكي به مقياس جهانيي  هبه صورت پديد ،و آخرت گونه معرفي قيامت اين

هاي  ها و تعليل و توصيف اتكاء صد درصد به طبيعت، ضمن مباينت با برداشت
هاي قابل توجه و قابل تدبر  ، از ويژگيمعمول بشري گذشتگان و حتّي مسلمانان

آن ي  ه، سراغ قيامت در طبيعت و تحوالت آيندباشد. در اين دو گروه وحي قرآن مي
هاي تنزيل  هاي بيشتري كه در گروه تأييد و توصيف ،شود. و بر همين قرار داده مي

يده كساني را كه عق ،هاي تحول زماني بعدي خواهد آمد. ضمناً چنين نشانه دادن
ها  در همين دنيا و در زندگي و به وجدان خود انسان گويند قيامت و آخرت مي
  نمايد. تكذيب مي ،باشد، زماناً و مكاناً مي

منتشر  ،»خدا در طبيعت«تحت عنوان  هفتاد، هشتاد سال قبل كتابي در تهران
منجم و  »فالماريون«پروفسور ي  هنوشت Dieu dans la nature«1«د كه ترجمه گردي

هاي متدين آن روز سر و  خوانده بود. اين ترجمه در ميان درس دانشمند فرانسوي
نيز به عنوان يك اثر ابتكاري و بديع،  و اروپا خود فرانسه زيادي پيدا كرد. درصداي 

شهرت يافته بود. زيرا كه تا آن زمان دين و ايمان اصوالً يك امر تعبدي و روحاني 
خواستند  گرديد و اگر مي خارج از علم و احساس يا اشتغاالت زندگي تلقي مي

ن و اصطالحات نامأنوس يا يوناي  هبنمايند، از فلسفاستدالل و اثبات مطلبي را 
شد.  استمداد مي و مخصوصاً قرآن دور از واقعيت و بيگانه با انجيل ذهنيات كالمي
ازگي و برجستگي خاصي پيدا كرده، به فالماريون ت »خدا در طبيعت«بنابراين كتاب 
  ترجمه شد. و فارسي زودي به عربي

دانيم قرآن،  طوركه مي شناسان تازگي نداشت. همان و قرآن اين مطلب براي قرآن
خدا و حقايق هستني را از طريق آيات خداوندي كه در آفاق و انفس، يعني در 

نمايد. از  باشند، معرفي مي قت هستند، و محسوس و مأنوس ما ميطبيعت و خل
كوتاه گروه اول تنزيل بيان شده بود، چنين ي  هكه در پنج آي نخستين نداي وحي

  : زند دور مي استنباط گرديد كه قرآن بر سه محور يا سه معيار
دن خداو سرور بو ت يا اربابربوبي،   

   ،خلقت و طبيعت
تانسان و انساني.  

                                                
 ي عربي كتاب نقل كرده بود. ه كه از ترجمهزاد ظاهراً به قلم مرحوم خالصي .1
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جاي قيامت و  ،بينيم كه از ديدگاه قرآن مي اينك در پايان نخستين سال رسالت
 ،هاي فيزيكي نيز در طبيعت است. در طبيعت مادي و محسوس و دگرگوني آخرت

  م جهاني .منتها به صورت بديع و به مقياس عظي
و  مسئله رستاخيز ،»الف« 15و  10هاي  بر طبق آيات گروه ،عالوه بر آنكه قرآن

را از حدود انساني به منطقه و مقياس آسماني كشانده، آن را به عنوان پديده  آخرت
نمايد، از خاموشي و فروپاشي يا مرگ  مي معرفي و تحولي در نظام كهن كيهاني

  كند. ) صحبت ميجهان (در مقياس و منطقه كيهاني و شايد منظومه شمسي
و  براي انسان تصور اينكه روزي اين مظاهر عظيم و قهار طبيعت همچون خورشيد

و از اركان استوار و ثابت عالم  هاي زندگي او ها و درياها كه مايه و پايه ماه يا كوه
هستند و هميشه آنها را پابرجا و نيرومند و فروزان ديده است، در شرايطي از هم 

توانسته است ناشي از  آمده، نمي فروپاشيده شود، بسيار دشوار و بلكه محال به نظر مي
هاي  مشاهدات و تجربيات عادي و محصول وهم و خيالت بشري باشد. ديدگاه

صول اداده، خالف آن را از  و اكتشافات علمي او نيز چنين احتمالي را نمي فلسفي
  شناخته است. اوليه و بديهي مي

  1اصغر سعيدي ترجمه آقاي علي »ورديصبوري در سپهر الج«در كتاب 
)patience dans l’azur, L ’volution cosmique. Hubert Reeves , ١٩٨٨(  

رشته تحرير  كه آخرين نظريات علمي امروزي راجع به جهان و ذرات و زندگي را به
مطلب  ي  هرفته است، دربارو آمريكا قرار گ درآورده و مورد استقبال وسيعي در اروپا

  نويسد : باال چنين مي
هاي گذشته،  سرگذشت براي عالم، از نظر اهل علم در قرني  هايد«

اي عجيب و دور از ذهن بوده است. به اعتقاد آنان، قوانين طبيعت به  ايده
در يك زمان حال دائم حاكمند. بر رفتار ماده  ،علت تغيير ناپذيري

ما هم ي  هرگ، كه در جريان زندگي روزمرم ،تغييرات تولد، زندگي
هاي اتمي  قابل رؤيت است، در قالب عبارات يك رشته كنش و واكنش

شوند كه هميشه مشابه هم نيستند، از نظر آنان، ماده فاقد  ساده توجيه مي
  هرگونه سرگذشتي است.

                                                
 . 1368، ، تهران، نشر گفتاراصغر سعيدي ، مترجم علي، تأليف هوبرت ريوز»صبوري در سپهر الجوردي« .1
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و ، در كتاب پر ارجش راجع به زنبوران عسل، از سازمان مترلينك
گاه  گه ،تشكيالت كندو، سخت به هيجان آمده است، اما شوق و شور او

گيرد. مخصوصاً وقتي كه  بيني بيش از حد به خود مي رنگ خوش
  :كند طبيعت اين پرسش را مطرح ميي  همفهوم و آيند ي هسرانجام دربار

روند ؟  آيا كودكانه است كه از خود بپرسيم چيزها و دنياها به كجا مي«
اند. در صدر ميليارد قرن بعد،  روند. به اينجا رسيده هيچ كجا نمي آنها به

ز هست، و به همان صورتي ووضع به همان صورت خواهد بود كه امر
بوده و تا پاياني كه  ،كه امروز ديگر وجود خارجي ندارند ،كه از آغاز

قبالً وجود نداشت،  خواهد بود. و در عالم مادي يا معنوي چيزي كم يا 
  » .خواهد شد...زياد ن

  دارد :  معروفش چنين بيان ميي  ههمين تصور واهي از اشياء را در جمل هگل
  ».اي نيست كه نيست در طبيعت هيچ خبر تازه«

 ،داروين شود. و با ظهور ي به قلمرو علم وارد ميشناس بعد انساني، از طريق زيست
اند... در روي  شود كه جانوران هميشه به يك شكل نبوده تازه كشف مياين مسئله 

  زمين، چيزي به نام سرگذشت حيات وجود دارد.
اي از  سايه ،روي مجموع عالم ،اه حركت كهكشاني  هدر آغاز قرن ما، مشاهد

از  ،كت انبساطي در پهنه كيهانيبا حر ،اه ابعاد تاريخي انداخته است. تمامي كهكشان
اي  آغاز عالم از همين جا ناشي شده است ... تصوير مادهي  هشوند. ايد هم دور مي

به دنيا  ،نيز مانند جانداران دهد. ستارگان مي اكنون از هر سو خود را نشان ،تاريخي
يا  ،ها ميليون ر عمرشانگميرند، حتي ا كنند و سرانجام مي آيند زندگي مي مي

و سن بلوغ  ،ا براي خود دوران جوانيه ميلياردها سال دوام داشته باشد. كهكشان
  رشد و سرانجام روزگار كهولت دارند.

*  *  *  

هاي  اي خود، در مقايسه با مكان و زمان با عمر كوتاه و لحظه ،بشر و بشريت
ين و زندگي و با ديد بسته محدود كه نسبت به جهان و تحوالت طبيعي زم ،نجومي

را هميشه به  و ستارگان و ماه مظاهر بزرگ طبيعت مانند خورشيد ،چهار بعدي داشته
توانسته است جز اين بينديشد.  ديده و نمي يك حال و با يك حركت و نظام ثابت مي

را اليتغير نداند و همه چيز را به فراخور و به مقياس خود نبيند.  دنياي حاكم بر خود
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به » 1«آدمي بر طبق گروه ي  هدر آن روزگار كه هنوز علم خدا خواسته و خدا آموخت
توانسته است با قطعيت و  هاي قرن بيستم نرسيده بوده، تنها پيامي مي ها و شناخت پايه

و مظاهر و موجودات عظيم  انهاي كلي و مرگ كيه صراحت خبر از دگرگوني
انسان و  ي هبدهد كه از منبع و مقام باالتر از بشر و از آسمان سازند زمين و آسمان

آن به همين منظور ي  ه، صادر يا نازل شده باشد. اتفاقاً عنوان كتاب را نگارند دنيا
ه درك تحوالت يا سرگذشت و سرنوشت انتخاب كرده و خواسته است بفهماند ك

نهايت (يا به  حوصله و صبري بي ،ا و كيهانه ها و ستارگان يا كهكشان آسمان
  صبر جميل) الزم دارد. ،خواهد آمد 23اصطالح قرآني كه در گروه 

*  *  *  

رينه و شاهدي تواند ق معين كردن زمان وقوع يك خبر و چگونگي يك حادثه مي
بودن خبر و گفتار باشد و مسلماً خالي از گيرايي و تأثير روي شنوندگان و  بر جدي

  جلب توجه آنان نبوده است.
به ) 14و  13) / 86(طارق( 10روه اول بار در گ ،آنچه قرآن بدان عنايت داشته

را داده است، و در نيم گروه » .وما هو بِالْهزْلِ .إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ«، تذكر شخص پيامبر
كه حاكي از جدي بودن خبر و  ،دهد به مردم تذكري مي ،همين سوره» ب«

  نيرومندي و دانايي رساننده آن است.
و اعالم اينكه چون از طرف  ،اتوانست با ابالغ خبر قيامت از طرف خد قرآن مي

مطلب ي  هاكتفا كند و بقي ،است 1».إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ«باشد، پس  خداي خالق مي
اي  بنمايد و حداكثر اينكه معجزه يا انذار را واگذار به ايمان و حرف شنوي آدميان

اتمام حجت و اثبات صحت براي دعوتش بنمايد.  ،داده و از آن راه به دست رسولش
خواهد مردم با آگاهي  مي  ،تحجر در پيش نگرفته و بينيم كه حالت تعبد ولي مي

ها و با تشخيص خودشان پذيراي حقيقت  و بر مبناي اطالعات و استدالل ،بيشتر
) و 12و  11 ،9 ،6 ،5 ،3هاي  شوند. اين نكته كه با سوگندهاي گذشته (در گروه

الب جتر ديده خواهد شد، موضوع  واضح ،هاي آينده سوگندها و اشارات و استدالل
دهد؛  را نشان مي دعوت و چگونگي رسالتي  هحدودي روش ويژو تا ،ديگري بوده

  .سازد آشكار مي ،دارد انسان و انسانيتي  ههمچنين نظري را كه قرآن دربار
                                                

  . 5) / 51ششمين گروه تنزيل، ذاريات( .1
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جاي استشهاد به سوگندهاي مأخوذ از  و نيم گروه الف حاضر به 11اگر گروه 
هاي همزماني آن را آغاز كرده است ولي باز هم تكيه و  مظاهر مشهود طبيعت با نشانه

توان چنين  پس مي ،هاي طبيعي به عمل آمده است توجه به همان مظاهر و جريان
همان  ،ها و اعتبار و واقعيت داشتن داعيهاستنباط كرد كه سنديت و ارتباط سوگندها 

هاي زماني  مشهود و طبيعي بودن است. چه آن سوگندها و چه اين نشانه دادن
ها واقعيت  ها و كتاب يا خانه و كوه و ستارگان خواهند بگويند كه اگر خورشيد مي

خبرايي هم كه راجع به  ،كان پذيرندها و تحوالت ام و اين پديده ،دارد و راست است
شود واقعيت و حقيقت دارد. آنچه منظور نظر سوگندهاست به  قيامت داده مي

  اي است. اي اعالم همنوعي و همريشه گونه
ويژگي و تازگي  ،هاي زماني قيامت به كار رفته عنايتي كه در تركيب نشانه
هاي سه گانه راجع به آسمان و دهد. در اينجا رويداد ديگري را در اين گروه ارائه مي

و  هايي برافروخته شدن جهنم و انسان به دنبال يكديگر و همزمان با تك اشاره زمين
رديف  ،شدن آسمان و با پراكنده هاي قيامت ها و پديده با پرسش ،آمدن بهشت پيش
علمت «به ميان آيد. مجموعاً منتهي به  و ثواب بدون آنكه ذكري از عذاب ،گشته

ضَرَتا أَحم بيت و مقصد گروه يا مقدمه و  آيد شاه شده است كه به نظر مي 1».نَفْس
ضمن  ،وه حاضرنيم گري  هآيه كوتاه و كوبند 14مفتاح براي خبرهاي بعدي باشد. از 

بودن  نه تنها مقارن ،هاي گذشته مربوط به قيامت بندي فشرده از گروه يك جمع
بودن آن رويدادها يا  بلكه مرتبط ،شود  حوادث آسمان و زمين و انسان استنباط مي

  گردد. ارتباط ارگانيك ميان آنها نيز استشمام مي
  

  بررسي آيه به آيه

داده شده است سه تاي آن مربوط به  يامتاز دوازده نشاني كه راجع به زمان ق
ها و  ) دو تا راجع به كوه11 و 2 ،1حوادث و رويدادهاي آسماني است (آيات 

پابرجاترين قسمت زمين و ترين و ثابت  ) كه اولي با صالبت6و  3درياهاست (آيات 
شود. و دومي  ك و متالشي ميمتحر ذلك در روز رستاخيز دهد ولي مع را تشكيل مي

كردن آتش است،  درياهاست كه با آنكه آب اسباب خنكي و رفع گرما و خاموش
                                                

 .  14) / 81تكوير(. 1
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گردد. همچنين براي اولين بار دو اشاره به حيوانات اهلي و  ور مي خود آن شعله
شوند. دو تا ناظر بر انسان و  ) كه رها يا جمع مي5و  4وحوش فراري دارد (آيات 

گيرند (آيه  شوند و مورد سئوال قرار مي كه احضار مي) 8و  7ات يادآوري اوست (آي
اشارت رفته است كه محل  به مقدمات آخرت)، 13و  12و  10). در سه تاي بقيه (9

ها  ها و سوابق و پرونده وقوع آن آسمان بوده و اين صحنه با گشوده شدن صحيفه
دهد،  احساس كه به آدمي دست مي اولينشود. شايد نخستين محصول و  افتتاح مي

) كه كيفر و 14هاي دنيايي خود باشد (آيه  آگاهي او و اشعارش نسبت به كرده
گردد. و اين  ها آغاز مي شعور آنان و روشدن حافظه ها با بيدارشدنِ پاداش انسان
) بالفاصله 5) / 82((انفطار 11اي است كه قبالً نيز در گروه تنزيل كوتاه  همان نكته

. 1آمده بود» .علمت نَفْس ما قَدمت وأَخَّرَت: «به صورت ،».وإِذَا الْقُبور بعثرَت: «بعد از
  ها هستند.  ر آيه) خود انسان(در ه» تملع«هاي  ضمناً فاعل فعل
ها و اخبار قيامت، آنچه به خاموشي و فرو ريختن و راه افتادن  دهي در اين نشانه

هاي ديگر هم آمده  شود، چون در گروه و انفعال آنها راجع مي و ستارگان خورشيد
 ،دهد هاي آنها مي يهم ريختگي و دگرگون است و در مجموع خبر از مرگ و به
آورد، و  كه پاي حيوانات را به ميان مي 5و  4حرف و اشكالي نيست. ولي با آيات  

كند، كه فقط يك بار آمده  صحبت مي از محشور شدن يا مشاركت آنها در قيامت
ه است. قرار گرفت نمايد كه مورد بحث مفسرين جديدي را مطرح ميي  همسئل ،است
ها به معناي شتران ده ماهه آبستن است كه نزد  در لغت و قاموس» عشار«ي  هكلم

شدن آنها را نشانگر اضطراب و به ماندن يا رها معطل ،ارزش خاصي داشته اعراب
ار از ماده معاشرت و مراوده  »شارع«اند. بعضي از مفسرين  ها گرفته انسان  خودپردازي

اب اند. صاحب كت ها و روابط را استنباط كرده دن و توقف معاشرتشطيل تع ،دانسته
  : نوسيد مي» قاموس قرآن«جلدي  7

است. و مراد از عطلت خالي » حامله«، مطلق »شارع«به نظر من مراد از «
بودن است (مثل خالي شدن يك اداره از كارمندان خود در روزهاي 

خالي » .وإِذَا الْعشَار عطِّلَت«ظاهر آن است كه مراد از هذا  تعطيل)... علي
اي در  ها و گسيختن ذرات موجودات از همديگر باشد تا ذره شدن حامله
  ».اي نماند بطن ذره

                                                
چنين آگهي و پيام مهم يا اعالم اينكه انسان پس از مرگش روزي تجديد احساس خواهد كرد، در هيچ . 1

 اشاره نشده است، از جمله در عالم برزخ. موردي غير از قيامت و آخرت
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غالباً  ،اختالف و ابهام چنداني ابراز نشده ».وإِذَا الْوحوش حشرَت«ي  هدربار
اند. بعضي هم كنايه از  درنده و چرنده گرفته وحوش را به معناي حيوانات غير اهليِ

اند. حال با توجه به اينكه قرآن به  صفت دانسته وحشي هاي جنگلي و بيابانيِ انسان
عماسازي گفته خودش كتاب روشن و رساست و خالي از كج و معوجي يا بهام و م

خود حرف زده است.  راست به زبان متعارف اعراب معاصرصريح و سر ،بوده
و  و ستارگان هاي شمس و نجوم و جبال استنباط خورشيد كه از واژه طوري همان
در بالد و  عشار و وحوش را هم بايد به معاني عربي متداول ،ايم ها را كرده كوه
 بگيريم. بسيار هم طبيعي بوده است كه بعد از مظاهر آسمان و زمين هاي حجاز بيابان

برده و  ،اعم از اهلي و وحشي ،ها نامي هم از حيوانات و قبل از نفوس و اعمال آدم
جهاني ي  هثدگفته شده باشد كه آسمان و زمين با آنچه در بر دارند مشمول حا

ها پرسش و  شوند. و آنگاه از انسان و ارتحال به دوران و دنياي ديگري مي رستاخيز
هايشان را تمام و كمال به آنان  اطالعات و حافظه ،بازخواست به عمل آمده

بندي شده جدا جدا از جمادات و از  كامالً طبقه ،گردانند. يعني آيات اين گروه برمي
و در آخر برجستگي خاص به آدمي داده شده است  ،از جانداران اسم برده دو نوع

  باشد. تنها او مسئول و مختار مي ،مشهود كه در بين همه كائنات
را تر آن است كه نفوس  تر و بديهي سر راست» .وإِذَا النُّفُوس زوجت«ي  هدر جمل

ها و افراد (در برابر حيوانات) بگيريم كه بر حسب رفتار گذشته و سوابق و افعال  آدم
كه » كردن دختران گور زنده به«ي  هو از جمله دربار ،شوند مي جور و و اقوالشان جفت

گيرند. در اينجا  باشد مورد سؤال قرار مي بديهي شاخصي از خطاهايشان ميي  هنمون
ود ش كه داده مي ميان آمده و شاهد مثالي گناه به و انديشه» ذنب« ي هبار كلم براي اولين

ترين  ن و زندهتري توانسته است ساده ها مي براي گيرندگان آن روز قرآن و حتي بعدي
» تجوز«انكار گناه باشد. در عوض بسيار بعيد است كه براي  قابلنمونه و تعريف غير

قرين شدن اشخاص با اعمال يا با همنوعان و زوج، معاني و مفاهيم ديگري (از قبيل 
) قائل شويم. به با شياطين و يا كفار ،با حورالعين و اجساد با ارواح، مؤمنين ،خود

ها رشوهتوأم شدن و همراهي مجدد زن و » تجوز«احتمالي ممكن است مقصود از 
  اند. كردن دختران همكاري يا هماهنگي داشتهگور نده بهها باشد كه در ز و خانواده
افتادن جحيم و جنت  راه يا به اي افتتاح و آغاز نشئه آخرت به گونه 13و  12آيات 
كه هر دو به صيغه مجهول و بدون ذكر » تفَزلاُ«و » ترَعس«دهد. دو فعل:  خبر مي
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آنها بوده، پيدايش  خودي يا خودجوشي خود بهي  هتواند نشان فاعل آمده است، مي
» جنت«هاي خلقت اعالم نموده باشد. اسم  هر دو را همچون ساير تحوالت و پديده

و صحبت از  ،) آمده10) / 88(غاشيه( 8قبالً در گروه  و به منظور بهشتبه معناي باغ 
  خورد. گوش مي بار است كه به براي اولين »جحيم« ي هكلم ، اماوعيد شده بودو وعده 

را قديم و جديد آن  دانم آيا مفسرين خورد و نمي نجا به چشم ميياي كه در ا نكته
هاي وقوع يك  زماني  هآمدن بالواسطه و بالفاصلاند يا خير، پشت سر مطرح كرده

همزماني با  ،ها و مشابهت جمله »اذا«حرف سلسله حوادث عظيم است ! تكرار متوالي 
ها و معتقدات ما موافقت  رساند و اين با شنيده تقارن و توأم بودن رويدادها را مي

ما نيز چنين سرعت و قدرت انجام ي  هچنداني ندارد. ضمن آنكه براي درك و تجرب
  .1آيد محال ميبه نظر ها  پديده
آسمان  ،كيهاني ه دسته جريان تحوالتآيد اين است كه آيا س كه پيش مي اليئوس

افروخته شدن جهنم و   ،و زمين، تعطيل و تجمع احشام و وحوش و نفوس و ستارگان
گشتن  ها و آگاه فهيپيش آمدن بهشت و باالخره پرسش از گناهان و گسترش صح

ه دنبال هم و گيرد يا ب در يك روز و يك لحظه انجام مي آيا هايشان افراد از فراورده
و  2) / 87((اعلي 14هاي متوالي طوالني خواهد بود؟ برخالف آيات گروه  در دوران

 ،) كه با آوردن فاي تأخير به دنبال هم قرار گرفته مراحل مختلف خلقتو... 5و  3
هم وجود  »سوف«يا  »س«تقدير و هدايت را نشان داده است در اينجا حتي  ،تسويه

هاي بعدي چه تعليم  كند. تا ببينيم تنزيل ندارد و سياق آيات همزماني را اعالم مي
  خواهد داد...

  نيم گروه ب

  هاي عمومي كليات و استنباط

» ب«گروه  و بدون سوگند بود، نيم صرفاً راجع به قيامت و آخرت» الف«گروه  نيم
قرآن و رسانندگان  و رسالت محور بر صرفاً اي بوده، تازه مطلب تذكر و با سوگند است

 بودنِ جدي ،وحي اصالت خواهد مي زند. مي دور پيغمبر شخص و وحي فرشته يعني ،آن
در مخاطبين  بيشتري آمادگي و اعتماد تا ،را بيان نمايد مكرم رسول هاي پيام، و ويژگي

                                                
 اند. هاي اخير، امكان وقوع آن را شهادت داده اگر چه علوم كيهاني و فيزيك و بررسي. 1
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ايجاد شود. اين دومين استعمال يا استفاده در اين زمينه است كه از سوگندها به عمل 
  شود. محسوب مي 3و خطاب اين نيم گروه به مردم بوده از نوع  ،آيد مي

گو با و خورد، گفت هاي جلوتر مي آخر (ج) كه به سالي  هدر جزء چهار آي
گيرندگان است كه از حال اعراض و انكار مطلق، به ترديد و تحقيق  شنوندگان و

احتياج به معرفي بيشتر كالم و تعيين تكليف دارند. معرفي و اطمينان ذهني  ،درآمده
) ديده 17تا  11و  4تا  1) / 86((طارق 10را قبالً در گروه » وحي«مقدماتي نسبت به 

» قَولٌ فَصلٌ«ا دو سوگند به آسمان گردنده و زمين شكافنده و با دو اظهارنظر ببوديم: 
گيري  نبودن كالم، و همچنين واكنش احتمالي مشركين و موضع »هزْلِ«بودن و 
خطاب به پيغمبر بود، به  ) نيز كه22و  21) / 85((بروج 15. در گروه قبلي  پيغمبر

اشاره شده بود. بديهي است كه بايد انتظار تفصيل و  بودن قرآن» محفوظ«و » مجيد«
  توضيح زيادتري را داشته باشيم.

، و به عنوان و مسئله يا اصل آخرت به اين ترتيب در واقع به دنبال قيامت
و  گردد. منطقي است كه مطرح مي» نبوت«يا  و رسالت وحيآن موضوع ي  هپشتوان

كالسيك و متداول در آموزش و  و كالمي يعني نه آن سبك فلسفي ،صحيح است
سپس با  ،نمودهتعليمات ديني كه اول از خدا و اثبات وجود و وحدانيت او شروع 

لطف از طرف ديگر، ي  هكاري آدمي از يك طرف، و قاعد استناد به ناداني و ستم
و  د روز قيامتاهدايت الهي به ضرورت و حتميت زمان و مكاني به نام معي  هوظيف

كنند. و همين رويه را  براي خدا اعالم مي ،عدالت راي  هتعيين تكليف مجدد در زمين
دهند. اما قرآن كه از طرف خداست، از خود خدا  ادامه مي مورد عدل و امامتدر 

خارج از  ،بينيم كه روش دعوت و راه هدايت آورد. مي كند و فشاري نمي آغاز نمي
ها در باره  خواهد آشنايي و اعتقاد انسان قرآن مي ،ناموس خلقت و رسم طبيعت نبوده

به اتكاء محسوسات موجود  ،با ديده و دل خودشان ،نياسرنوشت خودشان و آينده د
آزادانه و عاقالنه  ،ها ها و دانش و واقعيات محتمل، همچون ساير برخوردها و برداشت

 ،ي  هصورت بگيرد. اگر قيامت و نبوت به نظرشان از مقول ،و بدون تحميل و تصنع
طوركه  ذيرند. هماندرآيد آنها را با تصميم و تحقيق شخصي بپ» ها ممكن«وقايع و 

گفتيم، قرآن حتي » الف«هاي عمومي نيم گروه  نباطتقبالً در بحث كليات و اس
اصول و مطالب جدي خود متوسل به معجزه شود، يا  ءنخواسته است براي القا

است با  يا مكاتب تصوف و عرفان همچنان كه رسم مراد و مرشدها و مرتاضان
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بندي و  طريق اولي چشم. به 1و كرامات اثبات حقانيت و فضيلت نمايدكشف 
هاي  دست به تبليغ و تطميع و يا تحريك و تهديد، از راه ،دهربازي هم به كار نب شعبده

ها و تدبيرها در واقع يك نوع كوركردن  زند. چنين طريق مجاز و ممنوع نيز نمي
باشد. خودداري قرآن از دخالت دادن  مي ها بينش و تشخيص مردم يا اراده انسان

رود كه بعد از سوگندهاي  مستقيم خدا در امر تعليم و تذكر تا آنجا پيش مي
ي مها و سبك طبيعت و خلقت و اكتشافات عل ركه روال پديدهوط چهارگانه و همان

به او كالم را  ،يان آوردهمپيام را در ي  هوحي و رسانندي  هچنين است، پاي واسط
كننده كالم به امت و  عرضه ،پردازد. پس از او تازه دهد و به توصيف او مي نسبت مي

  نمايد. را مي ها را مطرح نموده نفي انحراف مقدر و اتهام شيطان آدم
اينها حالت اعالم و اظهارنظر را داشته، خالي از اجبار و حتي استدالل ي  ههم

تواند دعوت به  مي ،دادن و راهنمايي و هشدار را داشته اهياست. يعني فعالً ارزش آگ
و  ،با توجه به چگونگي گفتار ،احتياط و انديشه باشد تا شنوندگان و گيرندگان

اي كه معموالً از آثار افراد به دست  سطح و نوع و منطق كالم و با تجربهي  همقايس
هايي كه از علوم و اكتشافات  آورند (و همچنين براي ما آيندگان، تأييدها و تطبيق مي

، و حقانيت دعوت ببرند. يا الاقل جدي نصيبشان خواهد شد) پي به حقيقت نبوت
  .2بودن و بشري نبودن آن را بپذيرند

كنيم آنها را  را نگاه مي )ب(و  )الف(هاي  گروه اي متوالي نيم وقتي با چنين ديده
گويانه و غير  نبال اعالم قاطعانه يا انباء پيشبينيم. به د غيرمرتبط و نامتناسب نمي

جهان و هماهنگ و همزمان كه ناشنيده و ي  هچنان رويداد فراگيرندي  همنتظر
 ،كرده اي آن را پشتيباني نمي قرينه و دليل و است بوده ناشناخته غيرقابل تصور آدميان

ولو با اشاره و  ،شوندگان ضرورت داشته است كه براي جلب توجه و اعتماد دعوت
از منشأ پيام و چگونگي دريافت آن اطالع داده شود و از هم اكنون جلو  ،ادعا

احتماالت انحرافي و ادعاهاي اتهامي گرفته شود. جا داشته است كه بالفاصله بعد از 
  اعالم و انباء به محكم كاري سرچشمه خبر پرداخته شود.

هم دارد. زيرا كه او نيز  است كه خود پيغمبر اي جز اين نيست، و اين نيازي چاره
  ها نداشته است. آگاهي و اكتشاف و استداللي در اين زمينه

                                                
 هاي تنزيل آينده با تصريح و تفصيل بيشتر كالم، اين مطلب را توضيح خواهند داد. گروه. 1
در سوگندهاي قرآن، اين امكان و انتظار نيز هست كه از طريق مشابهت و سنخيت، خواسته باشد براي  .2

 تطبيق و تصديق ارائه طريق بنمايد.
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ها نيز غير عادي است كه بايد در بخش آيه به آيه بررسي شود. ضمناً  نوع قسم
شود.  مردم معرفي مي به» رفيق و صاحب« صفت با هم آن ،كه خود پيامبر بار است اولين

  آيد. به ميان مي» جحيم«همچون نام » شيطان«اولين بار هم است كه براي مردم نام 
  

  بررسي آيه به آيه

 »قسم«يا  »فَلَا أُقْسم«با قيد » صبح«و » ليل« ،»كنس« ،»سخنّ: «ي  ههاي چهارگان قسم
به » ب« گروه چون خطاب نيم سابقه است. و هاي گذشته بي در گروه» نمي خورم

ـ  تجاهلي آنها شناخته شده و قابل درك اعرابِي  هبايستي هم مردم است قاعدتاً مي
ارتباط نباشد.  ها هم بي گيري و با نتيجه ،ـ بوده باشد اولي شخص پيغمبرو به طريق 

» سنَّخُ«ولي راجع به  ،ترتبه بر آنها روشن استو آثار م» بحِالص« و» يلِاللَّ و«تكليف: 
و صفت » سنَّخُ«ي  هاند. از واژ هاي مختلف كرده تعبير و توجيه» سِنَّكُ«و 

»جباشد،  گيري و بازگشت و ظهور با تأخير مي كنارهي  هكه القاءكنند» سنَّالكُارِو
آيند ـ  شب ـ كه دير وقت از پس افق در ميآخر  ي كننده هاي طلوع غالباً با ستاره
اند كه در شب آشكار  تعبير نموده و گفته اند. يا به عموم ستارگان تطبيق كرده

  گردند. شوند و در روز غايب مي مي
» سِنَّخُال تفَص سِنَّالكُ ارِولجاَ: «نويسد مي» سنَّخُ«ي  هدر ذيل كلم» قاموس قرآن«

اند.  هر سه به موضوعاتي داللت دارند كه داراي هر سه صفت ،است و در نتيجه
اند، كه در جريان و  شونده و داراي انقباض و نهان شونده موضوعاتي كه واپس

شمار  بسيار بي حركتند و اين، صفات الزم و ذاتي آنهاست نه آني يا زماني. ستارگان
اند. آنها پيوسته در حال تحول و انقالبند،  گويند چنين انشمندان ميآسمان چنانكه د

اند، بعضي در آخر عمر،  كنند، بعضي در نيمه راه زندگي ساخت خويش را تمام مي
اند) از قبيل  هاي مختلف (تقسيم كرده و بعضي در ابتداي تشكيل. لذا آنها را به گروه

هاي  شر ظاهر آنها مانند ضربان نبض آهسته و منظم است) غول(كه ق ستارگان تپنده
د كه مواد آنها پيوسته در هاي سفي خ، كوتولههاي سر خ، كوتولههاي سر آبي، غول

اند : كه در مراحل آخر  د گفتههاي سفي حال انفعال و تبدل است. و در باره كوتوله
شدن روز حكايت زندگي هستند. از طرف ديگر آمدن و رفتن دائمي شب و روشن 

رسد كه اين اوصاف در  دائمي جهان دارد... بنابراين به نظر مياز تحول و انقالب 
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و  ،شمار جهان است كه پيوسته در حال انقالبند باره ستارگان و خورشيدهاي بي
  : شود شريفه چنين ميي  هم مدام عالم دارند. بنابراين معني آيايت از انهدحكا

آيد  و به شب كه مي ،شونده شوندگان روان و نهان قسم به واپس ،پس نه«
يابد كه اين سخنان قول  دمد و گسترش مي رود و به صبح كه مي و مي
  »بزرگوار است. فرشته

گشا  تواند راه بينانه بوده و مي چه نوگرايانه و روشنهاي فوق اگر  تعبير و توجيه
هاي  باشد ولي با اين ترتيب نه مصطلح و مفهوم اعراب آن زمان و نه جزو دانسته

گيري مورد  و ارتباط روشني با نتيجه (ص) بوده است و نه داللت منطقي رسول مكرم
  دارد. ،» ....لُ رسولٍ كَرِيمٍإِنَّه لَقَو«يعني  ،ادعا

پژوهشگران در ي  ههاي آيند بايد به انتظار و اميدوار باشيم كه تفحص و تتبع
  هاي تنزيل بعدي حل مشكل بنمايد. يا گروه ،قرآن

توان  يبردار از تاريكي م پرده بامداد و ظلمت شب بر )18و17سوگند (آيات در دو
كه با پيشرفت  خبري بشر را يافت هاي ناداني و بي دوران مربوط به يها ها و تشبيه نمونه

گردند. و اين  حقايق و واقعيات تدريجاً روشن مي ،سواد و دانش و اكتشافات علمي
شما معلوم و مسلم  يكرد كه تدريجاً برا عنوان وعده و اميدي تلقي مجموعه را بايد به
ين گفتارها و خبرها خيالي و ساختگي نبوده، رسول بزرگواري خواهد گشت كه ا

نبودن  هزل«و  ،»بودن قول فصل) «14و 13)/86((طارق 10رساننده آن است. در گروه 
آگهي داشت،  اعالم شده بود كه حالت پيش ،بدون اشاره به گوينده و آورنده» آن

شود، و بدون آنكه قبالً دليل و شاهدي  تصريح مي اينك به وجود و عمل رسول
  شود. هاي رسول پرداخته مي آورده باشد به معرفي صفات و ويژگي

گردد : كرامت يا بزرگواري و  پنج صفت و خصوصيت مؤثر از رسول بيان مي
در نظام مديريت و در نزد صاحب  ،صاحب قوت و نيرومند بودن ،شخصيت داشتن
بودن  اندهي زيردستان و باالخره امينممطاع بودن در فر ،نت داشتنقدرت مقام و مكا

احتياج  ،انذار انساني  هنكردن در رساندن پيام. البته براي قرآن تنها از جنب و دخالت
هاي مذكور نبوده و شايد القاء اطمينان و آگاهي  ها و توصيف چنداني به تعريف

بوده است تا به كشف و قبول آينده كمك شود. به  ، مورد نظر وحيدادن و عرفان
بشود، جدي  1آنچه بايد دستگير  مخاطبين معاصر پيغمبر و گيرندگان بعدي ،هر حال

                                                
  رمايد: ف ) كه مي3) / 62(جمعه (جمعه ي به مصداق يكي از آيات شريفه بعثت در سوره .1

»قُوا بِهِملْحا يلَم منْهآخَرِينَ مو يمكزِيزُ الْحالْع وهو «. 
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از طريق شناخت مقام و موقعيت و نيز، امكاناتي است كه در » وحي«ي  هبودن پديد
ين مطلب كه مسئله آن گذارده شده است و تفهيم اي  هاختيار واسط و اجرا كنند

يك پيام و ندايي نيست كه بدون وسايل و تدارك و توليد به صدا  ،و نبوت وحي
اش، هم كرامت و  رسيده باشد. بلكه رساننده به گوش يا به ذهن پيغمبر ،درآمده
ء يا ايجاد معاني و هاي معنوي را دارد و هم عمل ابالغ آيات و كلمات و القا ارزش

او در خط صحيح ي  هدار است. ضمن آنكه ارشاد پيغمبر و ادار موضوعات را عهده
و  ،صرف نيرو و انتقال نيروي زياد از يك طرف ،اي نبوده مايه كار ساده و بي، دعوت

كند. ضمن آنكه  فرسا از طرف ديگر را ايجاب مي تحول و تالش يا خستگي طاقت
  نت با وي همكاري دارند.اري با دقت و امعوامل و ايادي فرمانب

اعم از حركات و مواد و موجودات  ،نظريات جديد علمي كه پايه و مايه همه چيز
يا عناصر و آثار جهان و حيات و زمان و مكان را در امواج و نيروهاي بنيادي ـ مانند 

ين توضيح بيند، پذيرش چن جاذبه (گرانش) و الكتريسيته (الكترومانيتيسم) و غيره مي
  آورد. ها را تا حدودي از ابهام و اشكال بيرون مي و توجيه

نوبت به معرفي رسول دوم و پيامبر گرامي اسالم  25تا  22بعدي ي  هدر چهار آي
هاست،  پيام به انساني  هكننده و رسانند رسد كه خود بشري از نوع ما و دريافت مي

دار و  بسيار معني ،او به كار رفتهكه در آغاز معرفي » مكُباحص«ي  هصفت صميمان
باشد. عنايتي بوده است كه او را مردم و معاصرين، از خودشان  جالب و مؤثر مي

يا  و جن بدانند و به عنوان يار و رفيق همراز و همدرد بشناسند. نه چون فرشته
 سالطيني  هو نه از سلسلواقعي يا خيالي هستند ي  هكه بيگان ،موجودات مافوق آدمي

هاي دانش و دين  و بزرگان صاحب زور و زر، با مدعيان برتري و رهبري عوام از راه
ارجحيت و آمريت و خشونت ي  هاز دريچ ،و دعوت مردم و تزوير. قرآن براي نبوت

و قبل از آنكه دهد  خصوصيت و خدمت ارائه ميي  هوارد نشده برنامه و نيت و نقش
بودن را در مورد پيامبر عنوان نمايند، مبادرت  اتهام يا احتمال و اهانت ديوانه ،معاندين

ين زمان هنوز آثار خصومت و ابينيم تا  كه مي طوري نمايند. به به رفع و دفع آن مي
هاي تكذيب يا كيد  گيري بيني و پيش درگيري ظاهر نگرديده است و تنها شاهد پيش

فقط در يك جا در  ايم. و معاصرين و تكاثرگرايي آنان بوده شركينو فريب م
زبان فردي از دشمن اشاره كرده است. اين  به بدخواهي و زخم )108(كوثري  هسور
اتهام و احتمال جنون از آن جهت الزم ي  هد كردن پيشاپيش دوستانه يا غير خصمانر
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انگيز  اطالعات شگفت اشخاص، در برابر آيات قرآن و كلمات و بوده است كه وقتي
الً مكا ،گرفتند هاي غير قابل قبول و دور از ذهن و عقل خودشان قرار مي و ناشنيده

گوينده بدهند. به همين جهت با   وده است كه احتمال و انتساب جنون بهبطبيعي 
جلو چنان تعبير و توجيه گرفته شده و براي تفكر و » .وما صاحبكُم بِمجنُونٍ«گفتن 

درباره آورنده و  ،غرض باز شده است. در هر حال مندان بي نظر و عالقه توجه افراد بي
  نيتي شده است. اتمام حجت و اثبات حسنصاحب قرآن، 

ن انسان بايد با در تأييد و توضيح مطلب و مدعي و در استقبال اينكه شناخت و يقي
» .ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ«ي  ه، آي1مشاهده و احساس و تجربه تأمين و حاصل گردد

دهد (نه خيال و  مي شود كه هم خبر از رؤيت و ديدار رسول مكرم اعالم مي
رساند و هم  مكانش را در افق باز و وسيع دوردست به يقين مي استنباط)، هم جا و

نمايد. پس از اين اعالم يا اظهار حقيقت (كه  تصريح به روشني و آشكاري آن مي
باشد) به  محكم و قاطع است ولي به ناچار يك طرفه و براي جلب توجه و تفكر مي

  شود: دو توضيح انكاريِ اضافي پرداخته مي
از بيان رموز و حقايق  و اسراري كه به  و دريغ نداشتن پيغمبريكي، بخيل نبودن 

او رسيده است (برخالف صاحبان هنر و مدعيان كشف و كرامات كه مردم را نااليق 
و رد  ،رجيم نبودن آيات و الهامات شيطاني  هگيرند) و ديگري از ناحي و نامحرم مي

ي كه بعداً در خاطر و زبان ترديدكنندگان و انكاركنندگان انواع احتمال و اتهام
خواهد آمد. در اينجا براي اولين بار صحبت اجمالي از شيطان و رانده درگاه بودن او 

  هاي آينده حواله شده است. به گروه ،به عمل آمده توضيح بيشتر
  واهللا اعلم

  پايان گروه شانزدهم
  پايان سال اول بعثت

                                                
  فرمايد:  ي) خواهد آمد م36) / 17طوركه بعداً در سوره (اسراء( همان .1

 .»السمع والْبصرَ والْفُؤَاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنْه مسؤُوالً والَ تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ«



 

 

  
  
  

  
  كتاباي از  خالصه

  

  هر الجورديپصبوري در س
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  بسمه تعالي

  مقدمه
صبوري در سپهر «اي است از كتاب  نوشتاري كه در پيش روي داريد خالصه فشرده

االصل محقق  ) نويسنده كاناداييHubert - Reeves( به قلم هوبرت ريوز »الجوردي
. وي در حال حاضر مديريت تحقيق در مركز ملي نظر در رشته اخترفيزيك و صاحب

) را به عهده داشته، در عين حال در مؤسسه مركز CERN( پژوهش علمي فرانسه
  نمايد. ه نيز تحقيق ميي ساكلا هسته

گ) بن انگيز سرگذشت عالم را از ابتدا (لحظه بيگ اين كتاب داستان شيرين و اعجاب
  نمايد. تا به امروز با زباني نسبتاً ساده بيان مي

در تبيين مباني علمي  خود و در جلسات تفسير هفتگي آقاي مهندس بازرگان
رخ خواهد داد به كرات به اين  در زمين و آسمان تحوالتي كه در آستانه قيامت

دند بيان بسياري از نظريات علمي كه در اين ونمودند. ايشان معتقد ب كتاب اشاره مي
ي  هد دارد، و مطالعكتاب مطرح شده است با برخي از نظريات قرآن هماهنگي وجو

باشد  در قيامت مفيد مي آن براي درك بهتر برخي اشارات قرآن به انقالبات كيهاني
جلد ي  هكردند فشرده آن به عنوان ضميم و به همين دليل اظهار عالقه و توصيه مي

ورد استفاده قرار گيرد. اين امر پس از درگذشت تهيه و م» پاي وحي پا به«اول كتاب 
كه از دوستان و اعضاي كالس تفسير بودند  ايشان به همت آقاي مهندس نوربخش
فرمائيد تقديم خوانندگان  كه مالحظه مي صورتي انجام شد و پس از دو بار تلخيص به

اين متن وجود دارد كه برخي از  گرديد. پيشاپيش گفته باشيم نواقص و ابهاماتي در
باشد.  دليل پيچيدگي مطالب مي  كردن متن و برخي نيز به آنها ناشي از خالصه

  به اصل كتاب رافع هر دو مشكل خواهد بود.ي  همراجع
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عناوين مورد نظر در اصل كتاب، مقابل هر يك  بهي  هبراي سهولت در امر مراجع
  اره صفحه كتاب آورده شده است.شم ،از عناوين مندرج در متن خالصه شده

  بازرگانمهندس مهدي بنياد فرهنگي 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالي
  

اي  هاي گذشته، عقيده سرگذشتي براي عالم، از نظر اهل علم در قرني  هعقيد
دور از ذهن و عجيب بود. به اعتقاد آنان، قوانين طبيعت به طور ثابت و دائم بر رفتار 

. اما بعد داستاني عالم، از دباش بوده، و ماده فاقد هرگونه سرگذشتي ميماده حاكم 
ها  گردد. انسان وارد قلمرو علم مي ي به خصوص از زمان داروينشناس طريق زيست

ي  هها متجاوز از پانصد ميليون سال قبل در عرص در حدود سه ميليون سال، و ماهي
  اند. پس، روي زمين، داستاني به نام سرگذشت حيات وجود دارد. دار شدهحيات پدي

ي  ها با حركت انبساطي در پهنه در آغاز قرن حاضر، مشاهده گرديد، كهكشان
  آغاز عالم از همين جا شكل گرفت.ي  هشوند. نظري ر ميكيهاني، از هم دو

ب اوليه رخ داده و از آن تاريخ به بعد، دود پانزده ميليارد سال قبل، انفجار مهيح
 ،شوند متولد مي ،مانند جانوران شدن ماده همچنان ادامه دارد. ستارگاندانبساط و سر

 ،ميرند. در بستر زمان گذرانند، و بعد هم مي هاي جواني، بلوغ و كهولت را مي دوران
  گيرد. آبستني كيهاني انجام مي

نخستين  ،ها اي از فضا نشسته و تولد نخستين اتم در گوشهگر فرضي  يك نظاره
پرسد، اين  نگرد و در نهايت از خود مي ها و مسير حركت و حيات آنها را مي ياخته

سازد كه تحول  اي اين امكان را فراهم مي شود؟ فيزيك هسته راه به كجا منتهي مي
سارگان و سرانجام به درك كنيم و به مراحل مهم تحول شيميايي ميان ترا اي  هسته
ها تا پيدايش هوش و قوه ادراك  شناختي، از باكتري تحول و تكامل زيستي  همرحل

  در انسان برسيم.
  سرگذشت عالم اختصاص دارد. و نشان خواهد داد كه  بخش نخست اين كتاب به
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گسترش  مي در حال انبساط وعالَي  هما را به مشاهد چگونه مشاهده رصدي كائنات
هايي راجع  آوريم، پرسش دست مي گردد. با اطالعاتي كه از گذشته به رهنمون مي

  به آينده عالم مطرح خواهيم كرد.
ي، شيميايي و ا پيوستن تحوالت هسته هم در بخش دوم خواهيم ديد كه با به

اي  شود؛ حماسه ن عالم براي ما ميسر ميعظيم ايي  هبازسازي حماس ،زيست شناختي
  زايد. كه از آگاهي مي

در بخش سوم، چند سؤال مربوط به زمان كيهاني، به نيروها و انرژي و همچنين 
  گردد. ها و تصادف، مطرح مي راجع به ارتباط ظريف قانون

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  بخش نخست 
  

  )15عالم را سرگذشتي است (صفحه 
  

ما يعني كهكشان راه   اند، تماماً در كهكشان فرا گرفته ستارگاني كه اطراف ما را
اند. ميلياردها كهكشان در عالم وجود دارد كه همگي آنها از هم  مجتمع شده شيري

ي ها اَبر خوشه ،ها ها و از تجمع خوشه خوشه ،اه شوند. از تجمع كهكشان دور مي
دوند و در مسير خود نوعي بافت  آيند، كه دائماً به دنبال هم مي كهكشاني پديد مي

  دهند. تشكيل مي »يي جهان شاره«به نام نامحدود 
هــا و هــم در ســطح  مــا ايــن سلســله مراتــب اجــرام فضــايي را هــم در ســطح اتــم  

  كنيم. هاي زنده مشاهده مي ارگانيسم
گذرد.  از انفجار اوليه آغاز شده و پانزده ميليارد سال از آن تاريخ مي انبساط عالم

  گردد. مشاهده مي» راديو تلسكوپها«آثار باقيمانده از نور  اين انفجار در 
نهايت ادامه يابد و يا تا چندين ده ميليارد  اين احتمال وجود دارد كه انبساط تا بي

باضي عالم آغاز گردد، كه در اين صورت انفجار سال متوقف شده، حركت انق
  ديگري را بايد منتظر بود.

  

  )21معماري عالم (صفحه  - 1

  دنياي ستارگان
كنيم، خود را در  را نظاره مي زماني كه روي زمين دراز كشيده و گنبد پر ستاره ،شب

اگر روي اين موضوع تأمل كنيم كه : بريم. حال  فضا احساس كرده و عميقاً لذت مي



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 180

 

شب و روزي وجود دارد. مفهوم آن اين است كه ما در فاصله بسيار نزديكي به يك 
(خورشيدهاي) ديگر بسيار دور هستيم. اين  ) ساكن، و از ستارگان(خورشيد ستاره

وجود دارد كه بعضي از آنها صد برابر  در حالتي است كه خورشيدهايي در عالم
  ند.ما هست تر از خورشيد تر و صد هزار برابر درخشان بزرگ

راستي چرا شب تاريك است؟ اين پرسش ممكن است در وهله  اول پوچ به نظر 
تواند به ذهن كسي  آيد. اما درست برعكس، يكي از سؤاالت پرمغزي است كه مي

  فحات بعد خواهيم داد.خطور كند. پاسخ اين پرسش را در ص
بيشتر در طول نوار سفيدي به نام كهكشان متمركز  ستارگانتوجه داريم كه 

در يك حجم قرص مانندي قرار  اند. كهكشان ما با بيش از يكصد ميليارد ستاره شده
و اند. قطر اين قرص يكصد هزار سال نوري  گرفته و در محدوده خود محبوس

خارجي اين قرص ي  هما در نزديكي لب ضحامتش پنج هزار سال نوري است. خورشيد
  قرار گرفته.

در مدت  گردند. خورشيد كهكشان، حول محور اين قرص مي تمامي ستارگان
  .چرخد دويست ميليون سال (يك سال كهكشاني) يك دور كامل به گرد آن مي

ايم. و  هاي اخير، ارزيابي جديدي از جرم كهكشان خود به دست آورده در سال
كه در حول و حوش مركز  گيري سرعت ابرهاي كهكشاني اين ارزيابي با اندازه

انگيز است: جرم  دست آمده است. نتيجه بسيار شگفت كهكشان در حركت هستند، به
كرديم. دانشمندان با  يشتر از آن است كه قبالً تصور ميپنج يا شش بار ب ،كهكشان

هاي متعدد ديگر نيز كه خارج از كهكشان ما هستند، به اين نتيجه  كهكشاني  همطالع
  اند. رسيده

خيلي كم سوتر،  هاي زيادي در اين مورد وجود دارد : ستارگان احتماالً پاسخ
هاي آسماني، يا حتي ذرات بنيادي  ها و سنگ ما، شهاب» مشتري«هايي شبيه به  سياره

  كه هنوز جنسشان به درستي شناخته نشده است.
شود.  تعبير مي» ناقص جرم«يا » سياه ماده«اين تركيب اسرارآميز در زبان اهل نظر به 

عالم، هنوز ا ز ي  هسازد كه بپذيريم قسمت اعظم ماد و اين موضوع ما را ناگزير مي
  دانش و شناسايي ما به كلي دور است.ي  هوزح

  )35سلسله مراتب در جهان (صفحه 
  دانيم كه زمين نه مركز عالم و نه حتي مركز  اين طرف اين را مي به از دوران كپرنيك
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 دور خورشيد كامالً معمولي كه به اي است ي است، بلكه سيارهشمسي  همنظوم
ا ه دانيم كه كهكشان قرار دارد. و باز اين را مي اي از راه شيري گردد و در گوشه مي

طور تصادفي در آسمان پراكنده نبوده و اگر بخواهيم موقعيت آنها را  هيچ كدام به
م زيرا موجودات مشابه هاي ديگر آنها را بيابي جستجو كنيم، بايد در كنار كهكشان

  اي به وجود بياورند. آيند تا موجودات تازه دور هم گرد مي
گروهي از  ،اه به كهكشان گروهي از ستارگان ،ها ها به ملكول گروهي از اتم

ا. عالم بر پايه چنين سلسله ه وشهخرْبها به اَ ها و گروهي از خوشه ا به خوشهه كهكشان
آسايي اشغال  غول  با كهكشان ؛اه مركزي اَبرْخوشهي  همراتبي بنا شده است. منطق

ان حول محور راه ، يا ستارگطوركه سيارات به دور خورشيد گاه همان شود، آن مي
  گردند. آسا مي هاي ديگر نيز حول آن كهكشان غول گردند، كهكشان مي شيري

سال نوري، از پي  مسافت پانزده ميليارد به ،قابل رؤيت كيهان مرزهاي تا اه اَبرخوشه
دهند،  اصر سيال اقيانوسي را تشكيل ميكه عن هاي آب مانند ملكول ،هم روانند. آنها

  ي هستند كه نام آن عالم است.ا عناصر شاره
  

  )49آيا عالم نامتناهي است ؟ (صفحه  - 2

كنند، در  ني را كه باد مي، به نيروي تخيل، آسان نيست. بالـُتجسم انبساط عالم
شود. اما  منبسط مي ؛ف آن را احاطه كرده استچهارچوب فضاي آزادي كه اطرا

تواند  در درون چه چيزي مي ،موجود است كائناتي  هعالمي كه خود شامل كلي
  تر باشد. تصور مرزي براي عالم آسان ،گسترش پيدا كند ؟ شايد براي نيروي تخيل

مطلبي نخواهند » كيهاني افقِ«جود نيز در باره بعد عالم به علت و مشاهدات نجومي
بلكه به خاطر مسائل حسي  ،ن قبيل مسائليگفت، اين نه به خاطر نقص ابزار فني و يا ا

هايي كه از هم فاصله دارند به سرعت  و طبيعي است. قبالً گفته شد كه آن كهكشان
يليارد سال نوري از ما شوند. بعضي از اخترنماها كه دوازده م از يكديگر دور مي

كنند. حتي با  فاصله دارند، نسبت به ما با هشتاد درصد سرعت نور حركت مي
توان اجرامي را مشاهده كرد كه با نود درصد، نود و پنج  مي ،تر هاي قوي تلسكوپ
نور وقتي از ي  هنود و نه درصد سرعت نور در حال حركتند. بنابراين، بست ،درصد
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ه با آن سرعت در حال دور شدن است، عمالً تمام انرژي شود ك منبعي گسيل مي
توان نه اطالعاتي  دهد. بنابراين از چنين نوري، ديگر نمي خود را در راه از دست مي

  كسب كرد و نه تصاويري به دست آورد. 
خوانيم، انسان ديگر  مي» افق كيهاني«اي، كه آن را  : در وراي فاصله نتيجه

  گيرند. اي حدود پانزده ميليارد سال نوري مي چنين افقي را در فاصله». بيند نمي«

  )74چه بود ؟ (صفحه  تر پيش آيا از آن
ايم و همچون كودكي از  قرار گرفته مشاهدات نجوميي  ههاي اولي ما امروز در قدم

تيب، در مسير زمان تر چه بود؟ به اين تر پرسيم، قبل از آغاز  عالم، آن طرف خود مي
  شود. تر مي تر و چگال ايم كه پيوسته گرم به عقب برگشته و عوالمي را كشف كرده

كنيم.  مي فرض تر) گرم خيلي (خيلي حرارت با اوليه هاي ميكروثانيه در را خود وقتي
آوري و  توانستند اطالعات الزم را جمع ساختارهايي را كه مي ،گرما ،در اين مرحله
  ريزد. هم فرو مي ضبط كنند در

هايي هستند كه رسيدن به آنها  صفر مطلق و يا سرعت نور نيز براي ما آرمان
آيا از آن «گوييم پرسش  باشد. با توجه به همين مسائل است كه مي پذير مي امكان
اي نيست كه با آن به  احتماالً معناي درستي ندارد. چون هيچ وسيله» تر چه بود؟ پيش

  م آنجا چه خبر است.آنجا برويم و ببيني
توانيم هيچ چيزي  شود كه در وراي آن نمي اي اطالق مي به آن لحظه» زمان صفر«

را تأييد كنيم. و در حقيقت سرحد اطالعات كنوني ما در فيزيك است. يا به عبارت 
دهد كه  آن را نميي  هي به ما اجازشناس ديگر، ديوار جهل و ناداني ماست. علم كيهان

  عالم سخن بگوييم.» آفرينش«و يا از » آغاز«از 

  )79منطق (صفحه  هاي زبان و محدوديت
هاي خود را براي بازگشت به منشأ عالم، صفر مطلق و يا  در صفحات قبل محدوديت

هاي زبان نيز در اين راه خود مانع  سرعت نور متذكر شديم. عالوه بر آنها محدوديت
  بزرگ ديگري است.

ها  اصوالً براساس معيارهاي خاص ما انتخاب شده و تا وقتي كه با پديدهكلمات، 
نمايد، كارآيي دارند، و هرگاه سخن در باب حقايقي  و وقايع روزمره ما، مطابقت مي

 شناختي شوند. در زمينه كيهان در معيارهاي ديگر به ميان آيد، خود به مانع تبديل مي
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» پذيري پايان«ست، به خصوص هنگامي كه موضوع، به مسائلي مانند نيز وضع چنين ا
  شود. مربوط مي» مرزهاي عالم در فضا و زمان«و 

  

  )83آينده (صفحه  - 3

  آينده عالم
توان  رفت نميگ را به داليلي كه قبالً ذكر آن نب و بيگ با اينكه نظريه انبساط عالم

براي  (سازمان اروپايي» سرْنْ«در  1980كنار گذاشت، و تجربياتي كه از سال 
هم   ،»گبن بيگ« مهبانگي  هاي) به عمل آمد، در اساس نظري تحقيقات هسته

ه خاطر مشاهدات هذا ب ت، معساصالحاتي به عمل آورده و هم آن را تأييد نموده ا
اي دستخوش تحول  رصدي جديد، ممكن است وضع به سرعت و به طور غيرمنتظره

  شود.
امروز ما ناگزير به قبول اين واقعيت هستيم كه پيچيدگي تركيب عالم قديم را 

  ايم. بسيار دست كم گرفته
  

  )86سرعت گريز در عالم (صفحه
آن نيروي گرانش است. ؛ كند عالم نيرويي هست كه همواره با انبساط مقابله ميدر

كند. عالم در تكاپوي آن است كه به سوي خود متمايل شود.  ب ميذماده، ماده را ج
اي، يك پايگاه پرتاب سفينه به  تر شدن وضع، فرض كنيم، در سياره براي روشن

كشدار كه ي  هصورت بسيار ابتدايي نصب شده است. اين سفينه را روي يك پارچ
كشند، سپس ناگهان رهايش  ه قرار داده، و آن را محكم ميبين دو تپه نصب شد

نمايند. مهندسين پرتاب در اين فكرند كه آيا اين پرتاب مقرون با موفقيت خواهد  مي
شد؟ و سفينه براي گريز از گرانش سياره، مسير حركت را باسرعت الزم خواهد 

د ماند، و اگر پيمود؟ اگر جواب مثبت باشد، آنگاه هميشه در فضا سرگردان خواه
چنين نباشد، به تدريج سرعت آن كاسته خواهد شد و سرانجام به وسط آن پارجه 

و نيروي  ،اه گر يكي از كهكشان نشان ،سقوط خواهد كرد. در سرگذشت باال، سفينه
يرومند اي از گرانش سرتاسر  عالم است. اگر اين نيروي گرانش خيلي ن نشانه ،جاذبه
شدن از يكديگر را متوقف نموده (حالتي كه آن را عالم ا روزي دوره كهكشان باشد،
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سپس با يك حركت وسيع انقباض همگاني، به سوي يكديگر باز  ،نامند) بسته مي
شد، و ما در جهت معكوس،  رفته زياد خواهد خواهند گشت. دما و چگالي هم رفته

پرسيم بعد چه  ر مجسم خواهيم كرد، از خود ميبنگ را در نظ مراحل گسترده بيك
  خواهد شد؟

هاي نامتناهي، همچنان ادامه  ها و انبساط يك سلسله انقباض ،ها ششُمثل حركت 
گرانش چندان قوي نباشد كه بتواند انبساط را مهار  ،خواهد داشت. اگر برعكس

  .كند، در آن حالت دوام انبساط نامحدود خواهد بود (عالم باز)

  )99شب تاريك است؟ (صفحه چرا 
  پرسيد:  شناس معروف، در آغاز قرن هفدهم مي ، ستارهكپلر

هر يك خورشيدهايي هستند، پس چرا مجموع نور  اگر ستارگان«
  ». كند؟ ما تجاوز نمي از تابش خورشيد ،آنهاي  ههم

  ه بيكران آسمان كشف شده است.شود كه پهن اين سؤال امروز مطرح مي
توان اين طور پاسخ داد كه چون در واقع  است؟ به اين سؤال مي كچرا شب تاري

اند. اما اين پاسخ دقيق نيست.  به طور يكسان و منظم در فضا پخش نشده ستارگان
  باشد:  پاسخ صحيح مبتني بر دو اصل شناخته شده مي

   ،يستعالم ابدي ن ،نخست آنكه
  سپرد.  دوم اينكه عالم به سوي آينده شفاف ره مي

  كند. هدايت مي البته اين دو اصل، ما را به سوي انبساط عالم
در آغـاز قـرن بيسـتم     ،طانبسـا ي  ههمراه با نظري ،»عالم عمري دارد«اين نظريه، كه 

چنـدان نـوراني    سمان ثابت اسـت، بـاز هـم سـتارگان    پيدا شد. حتي اگر بپذيريم كه آ
 ،طـور محسـوس افـزايش دهنـد. ولـي بـا قبـول اينكـه         نيستند كه نور آسمان شبانه را به

پـيش پهنـاورتري پخـش     از آسمان در حال انبساط است. نور ستارگان در فضاي بـيش 
هـا فـوراً    داشتيم. فوتـون  ما در وضعيت عكس قرار ،شود. پيش از انتشار نور فسيلي مي

» ها الكترون«را با » خورشيدها«ي  هكلم ، جاياند. اگر در سؤال كپلر دوباره جذب شده
آسـماني واقعـاً تماشـايي     ،و قابل قبول و آسمان اوليه استدالل او، منطقي عوض بكنيم،

ه اسـت كـه مـا آن مرحلـه از     و خيره كننده خواهد بود. اما انبساط جهاني موجـب شـد  
آسـمان كنـوني رسـيده باشـيم. و     ي  هآسمان درخشان را پشت سر گذاشته، و به مرحلـ 

  اين وضع جديد است.ي  هدقيقاً به همين علت، مسئوليت تاريكي شب هم، بر عهد



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  )103بخش دوم (صفحه 
  

  طبيعت باردار
  

  مستمر، حيات را خواهد زائيد. طبيعت، در حال آبستنيِ
تكوين عالم، كه دما به يك ميليارد درجه كاهش پيدا ي  هدر حوالي نخستين ثاني

ا با يكديگر تركيب شده، و ه اي، نوكلئون نيروي هستهي  هكرده است، به واسط
اي خيلي زود  شود. اما تحول هسته ها به خصوص هليوم ظاهر مي نخستين هسته
باشد،  بيداري ماده ميي  همرحل ناز تحول، كه اوليي  هشود. در اين مرحل متوقف مي

سنگيني كه وجودشان براي زندگي ضروري است، به وجود ي  هگونه هست هيچ
  آيند. نمي

كند، اين بار، در دماي نزديك به سه هزار درجه،  دما باز هم كاهش پيدا مي
رگشته) تركيب بيدا نيروي الكترومغناطيسي (كهي  هبه وسيل ،ها ها با هسته الكترون

هاي هيدرژن و هليوم است. در همين حال، تابش  اتم ،شوند و حاصل اين تركيب مي
  شود. نيز آغاز مي

بيداري بعدي مربوط به نيروي گرانش است، كه چند صد ميليون سال بعد واقع 
به وجود ا را ه شوند و كهكشان شود. مقدار بسيار عظيمي از ماده گرد هم جمع مي مي
، گردند. ستارگان هم مانند خورشيد پديدار مي ا ستارگانه آورند، از كهكشان مي

  كنند. هيدروژن را به هليوم تبديل مي
اي  خود را به فضاي بين ستارهي  هپاشند و ماد در پايان حياتشان فرو مي ستارگان

آسا  تر اين فروپاشي به صورت انفجار برق كنند. و در ستارگان بسيار بزرگ روانه مي
هاي نوزاد، پوششي از الكترون  اي يا هسته ستارهي  هگيرد. ماد ) صورت مي(اَبرْنواختر
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ها و غبارهاي ميان  دهند، اين اتم شمار تشكيل مي هاي بي را همراه دارند و اتم
آورند. حيات در بعضي از اين  وجود مي ها را به اي به هم چسبيده، سياره رهستا

  آيد. ها كه داراي جو و اقيانوس هستند به وجود مي سياره

  )120آورند (صفحه ها از اقيانوس گرما سر بر مي هسته
ا را ه در اين چند سال اخير، داليل و شواهد بارزي به دست آمده كه وجود كوارك

تا كنون به طور مستقل به دست نيامده  كه حتي يك كوارك كنند، درحالي ثابت مي
گاه تنها و جدا  هاي بسيار دور و بسيار گرم عالم، هيچ ا جز در زمانه است. كوارك

و يا  وناند تا نوكلئ هاي ديگر بوده اند. آنها هميشه در حالت تركيب با كوارك نبوده
  ذرات ديگري تشكيل دهند.

نوترون،   ،ستين خود، از پنج نوع ذرات بنيادي، يعني پروتونخعالم در ثانيه ن
رينو تشكيل يافته است. بعضي از اين ذرات مانند يك پروتون تالكترون، فوتون، و نو

اي به نام  تههسي  هترين منظوم و يك نوترون كه داراي قدرت تركيبي هستند، ساده
  دهند. را تشكيل مي» هيدروژن سنگيني  ههست«يا  »دوترون«

كه دما تا يك ميليـارد درجـه پـايين آمـده       ،اول ساعت كيهانيي  هثايني  هدر خاتم
تـر از انـرژي نوكلئـوني اسـت، در نتيجـه       انرژي گرمايي موجود، برابر بـا پـايين   ،است
ود، و تعدادشان دائماً رو به تزايـد اسـت.   نخواهند ب» دوترون«ها قادر به شكستن  فوتون
شـود. آنهـا    پديـدار مـي   اي ديگـر مركـب از سـه يـا چهـار نوكلئـون       هاي هسته منظومه
گذرد كـه بـا كـاهش دمـا، مقـدار فراوانـي        اي نمي هاي هليوم هستند. چون دقيقه هسته
  شود. اي مي ي هستههاي سبك پديدار شده است. در اين لحظه عالم داراي نيرو هسته

  )125آورند (صفحه  از اقيانوس گرما سر به بيرون مي ،ها ل ها و مولكو اتم
اي هستند سپري شده و تا زماني كه انرژي  پيدايش هستهي  هدقايق اوليه عالم كه دور

اي رخ نخواهد  تازهي  هگرمايي، با انرژي بستگي الكترومغناطيسي برابر نشود، واقع
فترت، يك ميليون سال طول خواهد كشيد. اما زماني كه دماي عالم ي  هداد. اين دور

نقش اصلي خود را كه همان ايجاد  ،ها ها و الكترون به چند هزار درجه رسيد، پروتون
  نمايند. اتم باشد ايفا مي
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گذارد . در حدود دماي سه هزار درجه،  ها تعدادشان دائماً رو به افزايش مي اتم
 ،هليوم حاوي دو الكترون است. عالمي  هترون و هر هستحاوي يك الك نتووهر پر
  اند. ها زاده شده اي را پشت سر گذاشته است : اتم تازهي  همرحل

و الكترون در اتم شود. پيوند موجود ميان پروتون  اما حكايت به اينجا ختم نمي
  اي نيست. هيدروژن، پيوند اشباع شده
و يك مولكول هيدروژن به وجود  توانند به هم بپيوندند دو اتم هيدروژن مي
در مدارهاي مركب، حول دو پروتون مجاور در گردش  ،آورند. حاال دو الكترون

ها در صحنه  تقريباً همزمان با نخستين مولكول ،ها هستند. به اين ترتيب نخستين اتم
  اند. حاضر شده

  )129اي (صفحه  ستارهي  همرحل
  آورند. از اقيانوس گرما سر به بيرون مي ،ها ا و ستارهه كهكشان
باز هم شرايط بـراي   ،هاي هيدروژن و ملكول هاي هليوم اتم وجود آمدن با به گفتيم

بـودن   علـت اشـباع    ، مطلوب نيست. آنها بهكيهانيي  هبسط و گسترش تركيبات پيچيد
دورتر شـده،  زنند و ضمناً هماهنگ با انبساط، مرتباً از هم  از مشاركت در بازي تن مي
فصـل   ،بر تابش ماده ي هسلط آغاز دوران با حال اين دهند. با انرژي خود را از دست مي

هـاي مـاده، بـر اثـر نيـروي       گـردد. جـرم   هاي موضعي آغاز مي نوين گرانش در مقياس
ها  كهكشان هاي خوشه ها، كهكشان هاي ابرخوشه ترتيب به و گردند، مي متراكم گرانش،

آيند. معلوم نيست كـه ايـن اجـرام، از لحـاظ      وجود مي احدي بههاي تك و و كهكشان
ا بـا كمـك نيـروي گـرانش،     هـ  انـد. كهكشـان   ترتيب تاريخي چگونه بـه وجـود آمـده   

هـاي هيـدروژن بـا كمـك نيـروي       اي و مولكول هاي هليوم به وسيله نيروي هسته هسته
هـاي   تـراكم  ،اند. در درون آنها ل دادهاي را تشكي هاي پيوسته الكترومغناطيسي، منظومه

هـا بـه گرمـاي     در شرف تكوين است. قسمتي از انرژي ايـن تـراكم  ي  هجديدي از ماد
رود و نهايتــاً خواهنــد  داخلــي تبــديل خواهنــد شــد. دمــاي آن دائمــاً رو بــه تزايــد مــي

ي  هن ترتيـب مجموعـ  خواهند ناميد. و به همـي » ستارگان«درخشيد. در اين حال آنها را 
هاي كوچكي از ماده نيـز از اينجـا    دهد، جزيره عالم كه به تخليه گرماي خود ادامه مي

كهكشـان سـر بـه بيـرون در خواهنـد آورد. و در هـر يـك از آنهـا         ي  هو آنجـا در سـين  
  خواهند شد.متولد تري  پيچيده و متكامل اتتركيب
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  )135همجوشي هيدروژني (صفحه 
به ده ميليون درجه خواهد رسيد. در اين   كه به آن اشاره شد، دماي مركز ستارگان

ها)  هاي هيدروژن (پروتون قدر است كه نيروي هسته حالت شدت برخورد ذرات آن
گردند. در اين  ها آزاد مي كنند. در نتيجه پروتون بر نيروي الكتريكي برتري پيدا مي

كه چند ثانيه پي از آغاز تكوين جهان رخ داد » اي سنتز هسته«حال ما مجدداً شاهد 
فراهم  انرژي الزم را براي درخشيدن ستاره ،اي هاي هسته خواهيم بود. واكنش

توان اسم آن را  گيرد كه مي خواهند ساخت، آنگاه ستاره در وضع جديدي قرار مي
الت واحد منظره خارجي و رنگ ستاره در يك ح  گذاشت. در اين حال،» ساكن«

اي رسيده،  هستهي  همرحل ون در آن مرحله است. يعني بهنما اك ماند. خورشيد باقي مي
ميليارد  6/4كرده است. و در طول اش به هليوم  به تبديل هيدروژن مركزيو شروع 

و اين  ،گذرد، مقدار انرژي آن ثابت مانده خورشيد مي» سكون«سال كه از مرحله 
  است. ترديد در تكامل حيات زميني مؤثر بوده تمرار بيثبات و اس

  )129يا تولد اعجاز آميز كربن (صفحه  ،همجوشي هليوم
هاي هليوم، چيز ديگري نيست، دما از صد ميليون درجه  جز هسته حاال در دل ستاره

رد و باز گي نمايند. اما تركيبي صورت نمي ها با هم برخورد مي هم تجاوز كرده. هسته
اي جديد و تولدي نو صورت پذيرد،  شوند. اما الزم است حادثه از يكديگر جدا مي

ي  هاولي، منظومي  هسومي از هليوم با دو هستي  ههست ،در يك لحظه استثنايي و كوتاه
  شود. ناميده مي» كربن« ،جديد كه به دنيا آمدهي  هدهند. منظوم پايداري را تشكيل مي

لحظه انفجار اوليه صورت نگرفته است؟ زيرا كه چنين چرا اين تركيب در 
ي  هاي بسيار بسيار نادر است. زماني بسيار طوالني الزم است تا لحظ برخورد سه گانه

هليوم پيش آيد. انفجار اوليه تنها چند دقيقه طول ي  همناسب براي تركيب سه هست
هاي  سرشار از هسته ها سالي كه خواهد گذشت، مركز ستاره كشيد. در طول ميليون

نقش  ،ها كربن خواهد شد. اين مولود عزيز طبيعت، خود نيز در تركيب كمپلكس
شناختي،  اي به عهده خواهد گرفت. در زمينه تحول شيميايي و تحول زيست عمده

شوند تا   هاي هليوم تركيب مي هاي كربن با هسته قهرمان بالمنازع خواهد شد. هسته
ي  هبزرگي از تبار عناصر سازماني، پا به عرص ،د كنند. با ظهور اكسيژناكسيژن تولي
  گذارد. وجود مي
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  )142همجوشي نهايي (صفحه 
كشد، و مشكل انرژي  ته مي پايد كه موجودي هليوم در درون ستاره ديري نمي

يارد شود. بالفاصله ستاره منقبض شده، حرارت آن تا حدود يك ميل مجدداً مطرح مي
كربن با ي  هشود. دو هست سوختي تبديل ميي  هرود. اينك كربن به ماد درجه باال مي

اي را به  عناصر تازه ،اي كنند. احتراق پيچيده شوند و انرژي آزاد مي هم تركيب مي
آورد كه در ميان آنها نئون، سديم، منيزيم و مقدار كمي فسفر و گوگرد  وجود مي

  وجود دارند.

  )144شود (صفحه  منفجر مي ستاره
خيز  درون خود، فضا را حاصلي  هميرد، از محصوالت پرورد آنگاه كه مي ستاره
شود، انرژي  اي به پنج ميليارد درجه نزديك مي گرداند. وقتي كه دما در دل ستاره مي

به تدريج در هايي كه  كند. در اين حالت هسته اي تجاوز مي گرمايي از انرژي هسته
شوند. در اين شرايط ستاره  تجزيه مي طول عمر ستاره فراهم آمده بودند، به نوكلئون

رسد.  مي فرا ستاره انهدام دوره كوتاه، مدتي در شود. مي منقبض اي العاده فوق سرعت با
ويي ، كه گشود كند و چنان برقي حاصل مي انفجار وحشتناكي ايجاد مي ،اين انهدام

  است.» رنواخترباَ«درخشند. و اين يك  در آن واحد با هم مي ميليون خورشيديكصد

  )158(صفحه  اجساد بر جاي مانده از ستارگان
شود، بلكه بخش  هاي آن در فضا پخش نمي ، تمامي قسمتانفجار ستارهي  هدر لحظ

  خورد و از اين تا خوردن، ماند و به روي خود تا مي اي ميمركزي آن در آسمان برج
  .آيد : ستاره نوتروني اي با خواص كامالً عجيب به وجود مي چيز تازه

گيري  مكعب اندازه سانتيمتر يك را صدها ميليون تن در نوتروني ستارگان چگالي
  اند. هكرد

كنند و در عين حال با  نور گسيل مي قسمت اندكي از سطح ستارگان نوتروني
شوند.  مي خاموش و روشن كه  رسد مي نظر به چنين چرخند. مي خود دور زياد سرعت

  .است به ثبت رسيده» اختر تپ«ي يا نوتروني  هتا كنون متجاوز از يكصد ستار
نوتروني  ستاره يك از اي ستاره  مانده موارد، ته از اي پاره در كه رسد مي چنين نظر به
كه اي پيش خواهد آمد، به اين معنا  العاده تر باشد. در اين صورت وضع فوق چگال

وداتي را نيروي گرانش آن ممكن است مانع از انتشار نورش شود، اسم چنين موج
  اند. گذاشته» سياه چاله«
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  )173اي (صفحه  ميان ستارهي  همرحل -3

  اي غبارهاي ميان ستاره
نامند. اين  مي» اي غبارهاي ميان ستاره«هاي جامدي است كه آنها را  مملو از دانهفضا 
ذرات  ،ها از لحاظ اندازه، به ذرات دود شباهت دارند. علت وجودي آنها را دانه

  دانند. اند، مي برجاي مانده »هااَبرنواختر«اي كه از  بازمانده

  )174شود (صفحه  هيدروژن وارد بازي مي
ها، در سرتاسر فضا گسترش ها هزار سال، ذرات برجاي مانده از اَبرنواختر در طول ده

پيچند.  در فضا مي سيگار دود پيچ در پيچ و نگينر هاي شكل به ذرات اين كند. پيدا مي
هاي كامالً  هاي سنگين، مولكول شودكه با اتم فعاليت شيميايي هيدروژن نيز آغاز مي

آمونياك و هيدروكربورهاي گوناگون وارد صحنه خواهد  ،جديدي را مانند: آب
معروف  »دروژنهي پل« به هستند، ثبات بي پيوندي داراي عموماً كه ها ملكول اين نمود.

هاي آب مايع را با يكديگر  است و همين پيوندهاست كه موجبات چسبيدن ملكول
هيدروژن وجود  دهد. اگر پل  جوش بااليي به آنها ميي  هآورد و نقط فراهم مي

  حيات وجود نداشت. از آثاري زمين و در روي شدند مي ها تبخير داشت، اقيانوس نمي

  )175پرتوكيهاني (صفحه 
اي، در  پيمايند. در تحول  هسته السيري، سرتاسر فضا را مي العاده سريع وقذرات ف

  آنها نقش و مشاركت دارند. ،شناختي تحول شيميايي و در تحول زيست
» راديوآكتيويته«داناني كه در باره  پرتوكيهاني در اوايل قرن حاضر، توسط فيزيك

  كشف شد. ،كردند تحقيق مي
شوند.  السيري به خارج پرتاب مي يدار، ذرات سريعاي ناپا هنگام فروپاشي هسته

هايي براي آشكارسازي اين ذرات اختراع گرديد. روزي دانشمندان متوجه  دستگاه
نمايد.  ها هنگام فقدان منابع راديوآكتيو نيز عاليمي را ثبت مي شدند، اين دستگاه

د، در آين كه اين عاليم از فضاهاي كهكشاني مي ،تحقيقات بعدي نشان دادند
هاي نزديك به سرعت نور در حركتند.  ، ذراتي با سرعتفضاهاي ميان ستارگان

نمايند. آنها  هاي آشكارساز را متأثر مي بعضي از آنها وارد جو زمين شده، و دستگاه
  نام نهادند.» پرتوكيهاني«را 
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در پيدايش و سرعت اين ذرات  ،هاي خورشيدي و يا انفجار ابرنواخترها فوران
  نقش مهمي دارند.
كهكشان سرگردان  در آنها افزوده شد، كيهاني پرتوهاي سير سرعت بر بعد از آنكه

اين برخوردها،  نمايند. مي برخورد شوند، رو كه روبه در مسيرشان با هرچيزي شوند، مي
هايي  داراي انرژي هاي متفاوتي ايجاد خواهند نمود. پرتوهاي كيهاني، عموماً واكنش

اي الزم است. روي اين  هستند خيلي بيشتر از انرژي كه براي شكستن پيوندهاي هسته
شوند. هر كدام از اين  شكسته مي ،اي هاي اتمي ماده بين ستاره اصل بعضي از هسته

بريليوم و  ،هاي جديد مانند : ليتيوم اتم ،ها هاي كوچك با پوششي از الكترون هسته
  نمايند. يبور ايجاد م

  )179اي (صفحه  هاي ميان ستاره مولكول
ها پي ببريم. تا  ها موجب گرديد كه ما به وجود اين مولكول اختراع راديو تلسكوپ

اي  خانواده  اخير، هاي سال در است. شده شناخته مختلف مولكول يكصد از متجاوز كنون
و  ،اند معروفيت پيدا كرده» معطر چرخه نجومي«عنوان  هاي فضايي، كه به از ملكول

هويت و شناسايي  تشخيص برعكس، اما گفته شده.سخن بسيار اند، مشتمل بر چهل اتم
مورد تأييد » فرْد هويلْ« كه از سوي دانشمند اخترفيزيك ،تري پرجرم» هاي بيوملكول«

ها پيش دانشمندان در  تري است. البته از مدت سستقرار گرفته است، مبتني بر اساس 
شرايط حاد  اي را در فضا پيدا كنند، اما با توجه به هاي ساده انتظار آن بودندكه ملكول

اي  بيني آن را نكرده بود كه يك گياه بومي چنان پيچيده هيچ كس پيش ،ها آن مكان
خود اعتقاد داشتند. اما  بهها به تكثير و زاد و ولد خود  به وجود آمده باشد. قديمي

پاستور اساس اين اعتقاد را بر هم زد و معلوم شد در هر حال حياتي از حيات ديگر 
كجا نشأت گرفته است؟ در برابر ا بايد پرسيد، كه حيات نخستين ازگيرد. ام نشأت مي

كه ناگهان در » جاني تصور كنند بيي  هماد«كه آن را ناشي از  چنين سؤالي الزم آمد،
  هاي بسيار بسيار دور تاريخ زميني در جهان اتفاق افتاده است.  اي از زمان رههب

  )198چقدر آب ! چقدر آب ! (صفحه 
  تر است. در مقياس كيهاني، آب از طال هم كمياب

امر بسيار دشواري است.   پي بردن به ميزان ارزش و اهميت آب، در باروري عالم،
  وسيعي  سطح در را بيگانه هاي ملكول دهدكه مي را امكان اين او به آب، حالليت قدرت
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  به هم وصل كند.
گردد. به  آب در اين راه، يار و ياور و كمك كننده نيرومند نظام آفرينش مي

احترام به اين يكي از مظاهر بزرگ حيات، ي  همناسبت ظهور آب در عالم و به نشان
  كاله را از سر برداريم.

  )253(صفحه  مرگ خورشيد ،آينده زمين
دهند كه دست كم تا پنج  براي ما اين نويد را مي هاي هيدروژن خورشيد ذخيره

ميليارد سال ديگر خورشيد به همين وضعيت كنوني، يعني در شكل و شمايل يك 
زرد باقي بماند. زماني كه هيدروژن مركزي خورشيد به آخر رسيد، او به ي  هستار

العقرب در اين  هاي يدالجوزا و قلب مبدل خواهد شد. اكنون ستارهيك غول سرخ 
پيكر  غول خوبي ديد، آنها ستارگان توان به مسلح مي غير چشمان با حتي مرحله هستند،

  سرخ هستند.
شود و سطح آن  تر مي رسد، حجمش بزرگ به اين مرحله مي وقتي كه خورشيد

و به خاموشي خواهد گذاشت. رنگش از زردي، ابتدا به نارنجي، و بعد به آرام آرام ر
سرخي مبدل خواهد شد. آيا در آن زمان، زمين هم سرد خواهد شد؟ خير، بلكه 

  افزايش سطح خورشيد، كاهش دماي آن را جبران خواهد كرد. ،برعكس
شوند، و بر اثر آب شدن  يكم ذوب م هاي قطبي كم ، يختر شدن كره زمين با گرم

طبقات ضخيمي از  ،آيد و به علت تبخير آنها ها به تدريج باال مي آنها سطح اقيانوس
مانند. و  به كلي پشت ابرها پنهان مي آيد كه ستارگان پوشاند. زماني مي ابر، جو را مي

ها از ميان برود.  بشوند كه اختالف اقليمي ميان خط استوا و قط اين ابرها موجب مي
گيرد و در همه  ما را فرا ميي  هسرتاسر سيار» آمازوني«آب و هواي گرم و مرطوب 

رويند. بعد  مي اي اقسام گياهان فراوان، از زمين كرده دمي  هجاي آن مانند گلخان
خواهد گذاشت.  شود. آنگاه آسمان رو به روشني كم تبخير جو در فضا آغاز مي كم

شوند و آتش  بر اثر گرماي سوزانِ قرص پهناور سرخ، گياهان ناگهان خشك مي
تمامي مواد آلي را كه  ،پايان سوختن خار و خسك خشك هاي بي گيرند، و شعله مي

در كام خود فرو خواهد كشيد. در چند صد هزار سال   در روي زمين موجود است،
 هدرخواهند آمد. مواد آتشفشاني سوزان طبقها هم به حالت مذاب  بعد، حتي سنگ

هاي قديمي  ها سرازير و در اعماق گودال فام، از كوه شبيه به آبشارهاي لعل ،طبقه
  روي هم انباشته خواهند شد. ،ها اقيانوس
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هايي كه در درون  دم باال خواهد آمد، و در اثر تالطم هب ، دمشكم سرخ خورشيد
  باد وحشتناكي به راه خواهد افتاد. ،اين شكم آغاز شده

، اين احتمال و مريخ ، زمين، زهرهبا برخورد اين باد به سيارات مياني، مانند عطارد
آنها بالفاصله به بخار تبديل شوند. ماده آنها به اين طوفان ي  هوجود دارد كه هم

سوي فضا پر خواهدكشيد، و روزگاري  به ،شكل امواج پرخروش بهخواهد پيوست و 
دهنده همراه خواهد  شديد و تكان بعد، خروج و خالي شدن ماده، با حركتي بسيار

  شد.
شود، بلكه به  خواهد بميرد، تمام آن به غبار تبديل نمي هم، زماني كه مي خورشيد

  ماند. باقي مي» كوتوله سفيد«صورت يك 

  )295تصادف مهار شده (صفحه 
آورند ؟ الزم  ها هيچ وقت گربه به دنيا نمي پرسيدند چرا سگ پيشينيان از خود مي

است دوباره به قلب ياخته بازگرديم. جانوران و گياهان از جهاتي با يكديگر شبيه و 
هاي مشخص  ز كارگاهاي هستند مركب ا اند ـ  هر كدام از آنها كارخانه قابل قياس

ها و  ها). هر كارگاه داراي گاوصندوق (هسته) خاصي است كه حاوي نقشه (ياخته
كه  ها باشند كليه دستورالعمل ي اجرايي ساخت (كد ژنتيك) ميها دستورالعمل

حفظ شده است. موجودات زنده هر كدام » ها كروموزم«در دفترچه  ،كدگذاري شده
ها داراي چند صفحه  تيار دارند. هر يك از دفترچهچهل وشش عدد از آنها را در اخ

رديف نوشته شده  حروف (بازهاي نوكلئيك) به ،است. روي اين صفحات ها) (ژن
). در كي ژن، تنها اين A.C.G.Tهاي ما فقط چهار حرف دارند ( است. الفباي ژن

جود آورده را به و چهار حرف آمده است. ترتيب اين چهار حرف قانون ژنتيك
آيد، به داليلي كه براي ما  هاي دقيقي كه به عمل مي رغم مراقبت است. اما علي
آيد.  پيش مي» موتاسيون«ها يا  جهشبه صورت  ،گاهي فساد و تباهي ،مجهول است

توانند  حال نمياين تغييرات جهشي، درهر ،كنند كه تأييد مي شناس دانشمندان زيست
  پذيريم.  آنان را ميريزي قبلي انجام گيرند. من سخن  بدون برنامه

نمايد. همان تصادفي كه در  اينك تصادف بار ديگر در اين داستان دخالت مي
نيز نقش وصل را بازي  ها بود، در دل ستارگان اقيانوس اوليه، عامل اصلي تماس

نمود، اما آيا در  وليه، سازنده و مثبت عمل مينمايد. تصادف در اين مراحل ا مي
] دور از دورانديشي نيست كه باز هم DNAهاي [ ملوكولي  هسطح تركيبات پيچيد
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ريزي شده باشد، ديگر جايي براي  آن اعتماد بكنيم؟ اگر طرحي خوب برنامه  به
  ماند. تصادف باقي نمي

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  بخش سوم 
  

  در پشت صحنه
  )315فحه زمان كيهاني (ص -1

روند ساختار كيهاني، در بستر زمان قرار دارد و طبيعت، آرام آرام كار خود را انجام 
تر شده است.  دهد. درك مفهوم زمان، از دوران اينشتين به اين سو، بسي پيچيده مي

  گيرد. آهنگ زمان، بسته به سرعت كسي است كه آن را اندازه مي
شود،  هارچوب آن ثبت و ضبط ميرا كه سرگذشت عالم در چ» زمان كيهاني«

  توان تعريف كرد؟ در اين فصل از اين مسائل بحث خواهيم نمود. چگونه مي

  )317دنياي سرعت (صفحه ي  هبازار مكار
كنند و  هايي كه اجرام سماوي اجرا مي ربازي به نمايشهبه عنوان تماشاگران يك ش

كه سرعت حركت  كنيم. فرض كنيم همه چيز در گردش و حركت هستند نظاره مي
ها يك باره تسريع شده به سرعت نور نزديك شوند. كساني كه روي  كليه دستگاه

افتد نظاره  آنچه را كه در روي صحنه اتفاق مي ،اند السير نشسته هاي سريع دستگاه
شود كه اين  كنند. دو چراغ روي صحنه روشن است. از تماشاگران سؤال مي مي

د. كساني كه از باغچه تماشاگر اين صحنه هستند، شون ها چه زماني ظاهر مي چراغ
ي  هولي از نظر عد .شوند چراغ در يك زمان روشن ميسخنشان يكي است: هر دو 
  نمايند. ها در حركت هستند عقايد مختلفي اظهار مي فلك ديگري كه خود روي چرخ

ان تحت تأثير مفاهيم زمان و مك«دهد كه  رسد و توضيح مي فرا مي اينشتين
گرها مطابق تصور ذهني خود كه از زمان و مكان  هر يك از نظاره» سرعت است

گويند. نه زمان مطلق وجود دارد و  نمايند و همه هم راست مي دارند ابراز عقيده مي
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وجود دارد كه درك آن به سرعت » زمان ـ مكان«نه مكان مطلق، بلكه تركيبي از 
  .شخص مشاهده كننده بستگي دارد

  )328انرژي (صفحه ي  هسك
پول و سكه با ي  هدر دنيا تغير و تبديل وجود دارد. اين تغييرات مانند نوعي مبادل

تواند  آن ميي  هفيزيكدان به وسيل  ما انرژي است،ي  هيكديگر در ارتباطند. اينجا سك
  است.» الكترون ـ ولت«ها را نگه دارد. واحد انرژي در حال حاضر  حساب پديده

الكترون «شود، داراي يك  جا مي كيلومتر در ثانيه جابه كه با سرعت پانزده ونيپروت
هاي  ها، پرتون انواع فوتون ،ها كلي انرژي الكترون طور انرژي جنبشي است. به» ـ ولت

  شوند. گيري مي اندازه» الكترون ـ ولت«ايكس و گاما همه با واحد 
گويد كه كميت انرژي پيش از رويداد، با كميت انرژي  يم قانون بقاي انرژي

  بايد برابر باشد. ،پس از آن
ناپايداري را كه به يك ي  هفيزيكدانان وجود نوترون، ذر ،1930هاي  در سال

نتيجه عمل،  ،كشف كردند. بعد از اين تبديل ،شود الكترون و يك پروتون تبديل مي
اعتقاد  كه به اصل بقاي انرژي فيزيكدان» پاولي«داد.  انرژي كمتري از قبل را نشان مي

جديدي فكر كرد كه ظاهراً ي  هوضع موجود، به وجود ذري  هداشت، با مالحظ
» نوترينو«شود. اين ذره جديد كه  واكنش از آن رها ميي  هنامرئي است و در لحظ

بايستي درست به مقدار انرژي  بر تعريف مي د، بنا(نوترون كوچك) نامگذاري ش
مربوط به انرژي اين واكنش متعادل گردد. ي  هكاهيده، انرژي داشته باشد تا ترازنام

  چند سال بعد، اين ذره عمالً در آزمايشگاه آشكارسازي شد.

  )331پيوندهاي الكترومغناطيسي (صفحه 
هاي آنها را  كرده، مجموع جرمابتدا يك پروتون و يك الكترون را جداگانه وزن 

دهيم، يك اتم  كنيم. آنگاه الكترون را در مداري حول پروتون قرار مي محاسبه مي
انگيز  كنيم، نتيجه شگفت ده است. بعد اتم ساخته شده را وزن ميشهيدروژن تشكيل 

  تر است. است ! جرم اتم از مجموع اجزاء تشكيل دهنده آن سبك
يك پروتون و يك الكترون را به هم  ،تم هيدروژنزماني كه براي ساختن يك ا

گردد،  كنيم، تحت تأثير نيروي الكترومغناطيسي كه ميان آنها برقرار مي متصل مي
با صدور يك فوتون فرابنفش همراه  ،گيرد. اين پديده ن در مدار قرار ميوالكتر
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اتم هيدروژن  دقيقاً برابر است با اختالف جرم موجود ميان شود. انرژي اين فوتون، مي
بخشي از  ،دو ذره» اندازي دام«مورد اشاره. به عبارت ديگر، در لحظه ي  هو دو ذر

ترك گفته و معادل انرژي  جرم به انرژي فوتون تبديل شده است. اين فوتون اتم را
اگر انرژي  ،كند. همين فوتون رها شده ها منتقل مي را به دوردست» جرم كاهيده«

 اتم هيدروژن جذب شده،ي  همنظوم شد، خواهد توانست بهرا داشته با مورد نياز
  الكترون توسط پروتون از مدارش كنده شده، در فضا رها شود. 

  )335اي (صفحه  پيوندهاي هسته
اي  (هسته» دوترون«راست ترازو و يك ي  هيك پروتون و يك نوترون آزاد روي كف

دهيم. اين بار  رار ميچپ ترازو قي  همركب از يك پروتون و يك نوترون) روي كف
تر از اجزاء سازهاي آن است. ولي اين  ، سبك»دوترون«به هم پيوسته ي  هنيز منظوم
  كه در حالت اتم هيدروژن وجود داشت.  مرتبه بيشتر از نسبتي استهزارصد ،اختالف

يك فوتون انرژي  ،در اين آزمايش نيز، هنگام نزديك كردن پروتون به نوترون
  شود. ها منتقل مي ين اختالف جرم به دور دستگردد و ا آزادي مي

  )338(صفحه  »كواركي«پيوندهاي 
اند.  تشكيل شده» كوارك«اي هستند و از سه  هاي به هم پيوسته سيستما ه نوكلئون
  اي خيلي بيشتر است. انرژي هسته از ،هاي پيوندي ميان آنها انرژي

  )339پيوندهاي گرانشي (صفحه 
هاي  كمتر از جرم» زمين ـ ماه«ي  هكرد اگر گفته شود كه جرم منظومخواهيد  تعجب

تكوين ي  هاست. اختالف ناشي از اين دو جرم، در لحظ ماه و زمين به طور تك تك
  ي، به صورت گرما خارج شده است.شمسي  همنظوم

  )340هاي گرما و گرانش (صفحه  بازي
ها  ها و الكترون ذره جزء تشكيل يافته است. اين هسته 1057ما تقريباً از  خورشيد

دارند. تفاوت موجود ميان جرم خورشيد و  همديگر را نگه مي ،توسط نيروي گرانش
  هاي تمامي اين اجزاء، تقريباً با جرم زمين برابر است. مجموع جرم
است و دماي مركزي آن متجاوز از شانزده گرمايي فراواني  حاوي انرژي خورشيد

تولد خورشيد باز ي  هباشد. چرا؟ براي پاسخ دادن به اين چرا، به لحظ ميليون درجه مي
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اند.  اي پراكنده گرديم. اجزاء تشكيل دهنده خورشيد، در آغوش ابر ميان ستاره مي
بستگي گردد. انرژي  در حجم كمتري متراكم مي آن ابر، آرام آرام، منقبض شده،

پس از آن كه از  . نورشود كه از اين انقباض آزاده شده، به گرما و نور مبدل مي
  شود. سطح خورشيد گذشت، در (ديگر جاي) پيدا مي

ي گردد، و دماي درون بيشتري منتشر مي شود، نور كه ابر منقبض مي نسبت ميزاني به
وهاي الكترومغناطيسي نير درجه، صد چند حدود دماهاي يابد. در دائماً افزايش مي آن

اي وارد عمل  ميليوني، نيروهاي هستهي چند صدشوند، و در دماها بر صحنه مسلط مي
  شوند. مي

» آسانسور«نيروها، تا حدي همان نقش ي  هاين تسلط و محدودي  هگرانش در ميان
ناظر استقرار  ،برحسب حالت انقباض (يا انبساطش) ،كند. جرمي از ماده را ايفا مي

  از دما در سطح خود خواهد بود. اي اليه

  )343ديگر جاي، شرط الزم براي پيوندها (صفحه 
ي  ها) در لحظه ها و كهكشان اتم ،اه سته (نوكلئونهم پيو هاي به ديديم كه منظومه

ه ناخواه به خوا ،دارند. اين انرژي الزاماً انرژي مازادشان را به خارج گسيل مي ،تكوين
اي تشكيل  هم پيوسته بهي  هيي نباشد هيچ منظوم»ديگر جا«رود. اگر  مي» ديگر جاي«

  كجاست؟» ديگر جاي«نخواهد شد. 
 زا ،ها آورد. قسمت اعظم تابش را به وجود مي» ديگرجاي«اين انبساط است كه 

سير حركت عالم به سوي رسانند. م تر مي ا خود را به عالمي رقيقه خالل كهكشان
  شفاف است.ي  هآيند

  )344ديگر جاي، شرط الزم براي سازمان (صفحه 
عناصر اصلي هر سيستم سازمان  ،ديديم كه ذرات و پيوندها، مانند آجر و  سيمان

اشاره شود. » آنتروپي«و » اطالعات«اي است. در اينجا الزم است به دو عامل  يافته
) از تعداد زيادي سنگ ساخته (كليساي قديمي نزديك پاريس كليساي بزرگ شارتر
ها را كارگران، مطابق دستورهاي گوناگون معمار در جاهاي  شده است. اين سنگ
بيش از مجموع » اطالعاتي«داراي  گوييم كه اين كليسا اند. مي مشخصي قرار داده

عبارت » آنتروپي«كه با تعداد دستورها نسبت مستقيم دارد. اما هاي آن است،  سنگ
روزمره به ما ي  هتجرب». برگشت به ويراني«نظمي و يا  است از ميزان اختالل و بي
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اين دارد كه از هم گسيخته  آموزد كه اگر چيزي به حالت خود رها شود، تمايل به مي
شوند. برطبق اصلي  رفته رفته ويران مي شده و دوباره به حالت اوليه برگردد. كليساها
  يابند. افزايش مي» آنتروپي«از ترموديناميك، در جريان تحول رويدادها، 

دهد. ما سير مداوم  با اين همه، بررسي سرگذشت عالم، خالف آن را نشان مي
ور بينيم ظه يافتگي شاهد هستيم. با اين مفهوم، مي پيشرفت ماده را به سوي سازمان

  حيات، در جهت عكس تمايالت طبيعي ماده است.
در يك  هم پيوستن چهار نوكلئون هاي اوليه عالم، از به هاي هليوم در ثانيه هسته

يك درصد از  تقريباً ،4هليوم ـ ي  هاند. قبالً مالحظه شد كه جرم هست وجود آمده جا به
كمتر است. جرم مازاد به انرژي تبديل  مجموع جرم تك تك آن چهار نوكلئون

شده و اين انرژي به صورت تابش نور از درون سيستمي كه در آن توليد شده، به 
  پرتاب شده است.» ديگر جاي«

يي كه در درون آن به ها اين هسته هليوم داراي ساختاري دروني است و نوكلئون
  گردند. پايدار، دور هم مياند، در مدارهاي  هم پيوسته
شوند، عالوه بر  اي به اطراف پخش مي هايي كه به هنگام همجوشي هسته فوتون

  هم هستند.» آنتروپي«حاوي  ،كنند ها منتقل مي جرم را به دور دستآنكه مازاد 
تواند برقرار  هيچ پيوند پايداري نمي ،در بخش قبلي ديديم كه بدون عامل انبساط

  الزم و ضروري است.» ديگر جاي«وجود  بقاي انرژيشود. براساس اصل 
كه در اوايل كتاب  ،»چرا شب تاريك است؟«توان به اين پرسش:  در اينجا مي

و  ،ا از يكديگره مطرح شد، پاسخ داده شود. ديديم كه دور شدن تدريجي كهكشان
اگر «را بدهد. اين جمله را هم اضافه كنيم كه : تواند جواب الزم  انبساط ميعامل 

  ».داشت شب تاريك نبود، كسي اصالً در اين جهان وجود خارجي نمي

  )351تصادف (صفحه 
اول را  ايفا كرده است. آيا واقعاً  شاي كه نقل شد، تصادف نق در سرتاسر حماسه

شناسيم:  ؟ ما دو نوع تصادف ميد دارد؟ يا پوششي است روي جهل ماتصادف وجو
چه تصادفي؟)  ،بينيم دهد (شما را اينجا مي تصادفي كه در زندگي روزمره ما رخ مي

افتد. فيزيك جديد،  ها اتفاق مي كه در زندگي خصوصي اتم ،تر بنياديو تصادف 
پذيرد. آنها در كنار قوانين، تار و پود بافتي را  وجود هر دو نوع تصادف را مي

  شود. آن بافته ميي  هب در زميندهند كه تركيبات مرك تشكيل مي
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  )352علت و تصادف (صفحه 
و اهل  علت و معلول همواره ورد زبان اهل فلسفهي  هدو كلم از دوران يونان باستان 

علم بوده است. اما بايد ديد كه ايده عليت با چه چيز قابل تطبيق بوده؟ و راجع به كنه 
آموزد كه حقيقت مالك  آموزد؟ عليت به ما مي درسي را به ما ميحقيقت، چه 

كاملي نيست، و همه چيز به دست تصادف سپرده نشده است. آيا به اين ترتيب، 
كلي از صحنه خارج خواهد شد؟ و در آن زمان جهان، حتي  روزي تصادف به

  ترين جزئيات اسرار خود را براي ما فاش خواهد ساخت؟ كوچك
س عموماً به اين معروف الپالي  هآغاز قرن نوزدهم به موجب نظري دانان فيزيك

ي  هگاه جام الپالس هيچي  هدانيم كه نظري اند. اما امروز، مي پرسش پاسخ مثبت داده
به آنها  مشخصي كه الپالسي  هحقيقت نخواهد پوشيد. در هيچ كدام از دو زمين

ما وضع «آورد.  ه كرده است، حقيقت به بيانات تحليلي او سر تسليم فرود نمياشار
جهان را به عنوان معلول حالت پيش از آن و به عنوان علت حالتي كه بعداً  يكنون

 ».ادامه خواهد داشت، بايد تلقي كنيم

  )356ها (صفحه  تصادف و زندگي خصوصي  اتم
با نيم عمر يك ميليارد سال ناپايدار  235 اورانيومي  هاگر سؤال شود به چه علت هست

شود چون كه از  علم فيزيك به ما خواهد گفت، كه اين هسته شكسته مي ،است؟
  لحاظ الكتريكي داراي بار بسيار فراواني است.

در حجم نهايي آن به هم متصلند. اين ذرات به شدت يكديگر  ننود و دو پروتو
انجامد.  هسته مي» سرانجام به تركاندن«و نمايند و اين دفع موجب تنش  را دفع مي

  معني اين جمله چيست؟
كنيم. بعد از  را روي بشقابي گذاشته و مدتي صبر مي 235هزار هسته اورانيوم ـ 

ماند و بعد از دو هزار سال، دويست و پنجاه تا و  هزار سال، فقط پانصد هسته باقي مي
توان پيشاپيش  زيك جديد، نمياما نكته در اين است كه به موجب قوانين في ،...

آنها شبيه به ي  هروند . با آنكه هم ها به تدريج از بين مي دانست كه كدام يك از اتم
اي ندارند  هم بوده و داراي بار سنگيني هستند، اما هيچ كدام تاريخ مشخص جداگانه

توانيم بفهميم در  تك تكشان را حدس بزنيم. ما ميي  هكه بشود از روي آن آيند
بعد از يك ميليون سال، به طور متوسط، يكي  235اورانيوم ـ ي  هيان هزار هستم

  اگر اين اولين انفجار پنج دقيقه بعد و يا ده ميليون سال ديگر اتفاق  منفجر خواهد شد.
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  عليت سنتي خارج است.ي  هبيفتد، نبايد متعجب شويم اين حالت از محدود
ها براي  دانستن تاريخ خصوصي اتم آيا معني اين حرف جز اين است كه بايد از

اند كه به جاي  پوشي كنيم ؟ بسياري از فيزيكدانان خيلي سعي كرده هميشه چشم
فايده بوده  ديگري را بنشانند. اما كوشش آنها بيي  هنظري »مكانيك كوانتومي«نظريه 

خواهند سرگذشت  هايي كه مي ست. نظريهتاز ميدان ا و در روزگار ما اين نظريه، يكه
كلي مغاير با نتايج تجربي  ها را براي اهل نظر بازگو كنند، سخنشان به انفرادي اتم

  است.
افتند كه گويي، قوانين  رويدادها طوري اتفاق مي ،براي روشن شدن اين مسئله كه

ي مثبت را در شود. يك بار الكتريك ناپذير نيستند، مثالي ذكر مي ديگر قاطع و  خدشه
كنيم. قانون به ما  داريم، بار مثبت ديگري به سوي آن رها مي جايي ثابت نكه مي

اول نزديك شده، سپس در » بار«معيني به آن ي  هبايد تا فاصل» بار«گويد كه اين  مي
و آنگاه دوباره از آن دور شود. معموالً  ،اثر نيروي رانش، در جايي متوقف شده

  اما نه هميشه. افتد، چنين اتفاق مي
گونه انعطاف و  آيا زمين هم در مدار خود، در معرض اين خطر نيست كه از اين

مثالً روزي به جاي آنكه او مطابق معمول حول  ها ناگهان آسيبي ببيند؟ پذيري تخلف
آن خارج ي  هبگردد، راه خود را از مدار هميشگي كج كرده و از حوز خورشيد

  اي مطلقاً ناممكن نيست. نين حادثهشود؟ چرا ! چ

  )368تصادف عنصر اصلي باروري كيهاني (صفحه 
ها  اندركار ديديم، هسته ما عامل تصادف را دائماً دست  ،كائناتي  هدر سرتاسر حماس

ي  هدهد و هست سرگردانند. ناگهان تصادفي روي مي در قلب سوزان ستارگان
شود. در اقيانوس اوليه دو ملكول با هم تالقي كرده، تركيب  ري حاصل ميت سنگين

به نحوي  ،آيد. اين ذرات تري به وجود مي شوند و از اين تركيب نظام پيچيده مي
اتفاقي الزم بود كه اين استعدادها به ظهور ي  هاند، اما يك واقع استعداد تركيب داشته

ند كه ماده همواره با سازهاي تصادف ك برسند. ساخت و سازمان عالم ايجاب مي
  هاي او گردن نهد. برقصد و بر بازي
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  نام خدا به

  گفتار پيش
تدبري  تفسير مجموعه از جلد دومين گردد، مي ارجمند گانخوانند تقديم كه نوشتاري

باشد. برحسب آنچه در  مي» پا به پاي وحي«قرآن برحسب ترتيب نزول، موسوم به 
 مهندسين اسالمي انجمن ، شوراي1نويسنده آمده قلم به اول، جلد مفصلِ مقدمه
هاي  منطبق با سال - جلد23جزوه يا 23است مجموعه تفسيري حاضر را در طي نموده 
اگرچه تدريجاً و در درازمدت، تدوين و تقديم هموطنان نمايد، متأسفانه  - رسالت

مفسر و مؤلف ارجمند آن، هر چند به لطف الهي، كالس تفسير قرآن در  با رحلت
گذرد همچنان توسط گويندگان ديگري ادامه  ويسنده ميسه سالي كه از رحلت ن

داشته است، ولي تنظيم و تدوين مكتوب اين مجموعه به سبك و شيوه تدبري دچار 
  وقفه گرديده است.

در زمان حيات نويسنده منظم و مرتب شده بود،   جلد اول اين مجموعه كه عمدتاً
پس از فوت ايشان به چاپ  هاي نازل شده در سال اول بعثت)، يك سال (شامل گروه

هاي  سال از انتشار نخستين جلد، جلد دوم را كه شامل گروه 2رسيد. اينك پس از 
مندان مطالعات قرآني  عالقه تقديم باشد، بعثت) مي سال دومين (نازل شده در 35تا  17
  نمايد. مي

گروه  12گروه (اصلي و فرعي) تشكيل شده است كه  20اين جلد مجموعاً از 
اي آن، در زمان حيات  نويسنده به مراحل نسبتاً نهائيِ تنظيم و تدوين رسيده بود، ابتد

هاي مقدماتي براي  نوشته هاي اوليه و دست اما از هشت گروه بعدي، تنها يادداشت
مانده بود كه مؤلف قصد داشته است آنها را در  بحث شفاهي در كالس قرآن، باقي
                                                

 آن را مطالعه نمايند.كه ضرورت دارد خوانندگان محترم براي آشنائي بيشتر با اين مجموعه  .1
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به رشته تدوين و تحرير درآورد. اين  هاي بعدي مرتب و منظم نموده و فرصت
اي آمده  خوردگي بسياري داشته و در حواشي آنها توضيحات متفرقه ها خط نوشته

كنندگان اين مجموعه كه موجب تأخير دو سا له انتشار  آوري است. كار اصلي جمع
اي بوده است  گونه ها و حواشي متفرقه آن، به جلد دوم گرديد، تنظيم همين يادداشت

اي وارد نشود و در عين حال قابل استفاده خوانندگان باشد.  به اصالت متن لطمه كه
بنابراين اگر ناهماهنگي و عدم انسجامي در اين قسمت به چشم آيد، بايد به حساب 

كنندگان براي دخالت در آن گذاشته  آوري وضعيت متن اصلي و محدوديت جمع
  شود.

هاي نازل شده  يه ديگري مربوط به گروههاي اول به غير از اين دو جلد، يادداشت
جاي مانده است كه به خواست خدا و با لطف و   در سومين سال بعثت از مؤلف به
تدريج آنها را منظم و مدون نموده، سومين جلد را در  عنايت و توفيق او، اميدواريم به
  آينده تقديم خوانندگان نمائيم.

 عبدالعلي بازرگـان  نه آقاي مهندسصميما تالش در اينجا ضرورت دارد از همت و
آقايان مهنـدس   و اند داشته عهده آوري، تدوين و ويرايش نهائي را بر كه مديريت جمع

انجمن اسـالمي   (اعضاي پناهي شريعت ژيال مهندس خانم و نوربخش مهندس و دانشيان
زمان حيات مؤلف و به انتخاب ايشان همكاري در تنظيم مطالب ايـن  ) كه از مهندسين

انـد، تشـكر و    مجموعه را آغاز كـرده و همچنـان بـراي تـدارك ايـن جلـد ادامـه داده       
  قدرداني نموده پاداش آنها را از خداوند تقاضا نمايد.

همچنين از خانم پروانه صالحي كه صبر و حوصله زيادي را براي خواندن خط 
ي آن  بنديِ با سليقه هاي ناخواناي اوليه و تايپ و تنظيم و صفحه در يادداشتنويسنده 

  گزاري را بنمايد. اند، كمال تشكر و سپاس خرج داده به
ــازل ــده از ن ــراي       ي كنن ــت و ب ــرت و رحم ــد، مغف ــنده ارجمن ــراي نويس ــرآن ب ق

كنندگان در ايـن امـر خيـر، از مراحـل تايـپ و تنظـيم تـا ليتـوگرافي و چـاپ و           همت
  نمايد. صحافي و ناشر محترم، اجر جزيل از خداوند جليل طلب مي

  
  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان



 

 

  
  
  
  
  
  

 هفدهمين گروه تنزيل

 )93(سوره ضحى، تمام 11تا  1آيات 
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  قسم به روشنائى صبح (و باال آمدن روز و گسترده شدن آفتاب).  .ضحىوال  1
  و قسم به شب آنگاه كه تاريكى (و آرامش) آن همه جا را فرا گيرد. .واللَّيلِ إِذَا سجى  2

  .ما ودعك ربك وما قَلَى  3
وجه) خداوندگارت تو را رها نكرد و خشم و خصومت (با كسى يا با تو) يچه(به

  ندارد.
  ا آغاز كارت) خواهد بود.و مسلماً آينده (و فرجام) براى تو بهتر از اول(و ي .ولَلْآخرةُ خير لَّك من الْأُولَى  4

 .ولَسوف يعطيك ربك فَترضى  5
تو ببخشد (و عطا كند) كه راضى و هزودى خداوندگارت (چنان) بهو حتماً ب

  خشنود شوى.
  يافت و پناهت داد؟ آيا (چنين نبود) كه تو را يتيم .أَلَم يجِدك يتيما فَآوى  6
  كرد؟مگشته (يا گمراه) نيافت و هدايت و تو را گ .ووجدك ضالا فَهدى  7
  كرد؟نيازت و تو را عيالمند (يا نادار) يافت و بى .ووجدك عائلًا فَأَغْنى  8

9  رقْهفَلَا ت يمتا الْيفَأَم.  
را  اى) يتيمپس (حال كه چنين است و مورد فراموشى و بيخبرى ما قرار نگرفته

  زبون مگردان.
  كننده را از پيش خود مران.و نيازمند درخواست .فَلَا تنهروأَما السائلَ  10
  بازگو نما. هاى خداوندگارت را براى مردم بيان وها و دادهو (باالخره) نعمت .وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ  11

 

 ها كليات و استنباط
  

 سوى رسول خداه يكسره ب گروه از نوع يكم و دهمين آنها است. خطاب وحى
وضوح قصد دلدارى و رفع نگرانى و نااميدى او در ميان است. ولى خدا  طور بهبوده 
دلخوش و اميدوار ينده به آدلگرم و از گذشته اش را  فرستاده ويژه خواهد ميكه 
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آيد،  مى عمل بهاكتفا نكرده با تقويت روحى كه از آن حضرت به اين حد نمايد، 
 گذارد. دوشش مي هوظائف و بار جديدى ب

 :برخورد كرده بوديم وزير ديده  هاى اين شيوه تعليم و تقويت را قبالً در گروه
        گوئى: پيشبا پيش بينى و  - 2

  )7) / 74(مدثر( ».رولربك فَاصبِ«
 (و به خاطر خداوندگارت، صبر پيشه نما.)

        گوئى: بينى و پيش با پيش - 10
   .إِنه لَقَولٌ فَصلٌ«

  .وما هو بِالْهزلِ

   .إِنهم يكيدونَ كَيدا

  .وأَكيد كَيدا

  )17تا  13) / 86(طارق(».فَمهلِ الْكَافرِين أَمهِلْهم رويدا
 ) به يقين گفتار جدي و جدا ها و كالم و آيات ن (وعدهآكه  درستي (به

  كننده (حق از باطل است. 
  وجه) شوخي و بيهوده نيست. هيچ و (به
هاي خاص (عليه تو يا عليه دعوت  كه آنان نقشه و نيرنگ درستي به

  نمايند. تو) تهيه مي
  و من هم نقشه و كيدهاي خودم را دارم.

  بنابراين كافران را مهلت بده، مهلتي كوتاه.)
   با اميدوارسازى و سفارش: - 13

»ثَرالْكَو اكنطَيا أَعإِن.   

رحانو كبرلِّ لفَص.   

رتالْأَب وه انِئَك3تا  1) / 108(كوثر(».إِنَّ ش(  
  ايم. (ما به تو كوثر (يا خير كثير زياده از اندازه) را عطا كرده

(ارتباط و اتصال برقرار ساز)  بخوان بنابراين براي خداوندگار خود نماز
  و نحر بنما (شتر قرباني كن).

كور يا بريده  باشد يا (اجاق توز توست كه ابتر مي همانا كه دشمن كينه
 شود.) نسل) مي
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كار خود را زير نظر و تحت حمايت و مراقبت مستمر داشته  تازه خداوند پيغمبر
  گذارد دلسرد و سرگردان شود و دستورالعمل نگيرد.  نمي

 تر است. تر و مفصل گوياتر و باز شده ى قبلىها گروهه نسبت ب از آيات، اين گروه
در عين منسجم و متوالى و معاصر بودن، قابل تقسيم به چهار  17آيات گروه 

 قسمت يا چهار جزء است:
 ؛سوگندها     2و  1دو آيه   جزء الف)   
 ؛سوگندها براى دلدارى و اميدوارى جواب     5تا  3سه آيه   جزء ب)    
 ؛ها يادآورى گذشته     8تا  6سه آيه   جزء ج)    
 هاى تازه. سفارش     11تا  9سه آيه    جزء د)    

م و و روايات، علت دلدارى و اميدوارسازى رسول مكرّ تقريباً اجماع مفسرين
اند. مدت  دانسته نزول اين سوره را نگرانى و ناراحتى آن حضرت از تعطيل وحى

را درست و دقيق بگيريم،  ، اگر آن1ى رسالتها سالبرحسب  توقف و تعطيل وحى
را در حدود دو ماه نشان داده و وقوع  وحى را در سال اول و مدت آن زمان تعطيل

اند و جاى پرسش و  . اما مطلبى كه مفسرين متعرّض نشده2را تأييد كرده است آن
 دنبال بهعطيل وحى و توقف موقت آن است. اگر خواسته باشيم ت بررسى دارد علت

هاى  ها و كوبندگي علل طبيعى و عوامل بشرى رسالت برويم، ناچار بايد خستگي
القا  شخص پيغمبر هحاصله از وحى يا اثر تعليم و تربيت و ارشادهائى را كه ب

و در روايات و احاديث آمده  كه در كتب سيرهطور آن، در نظر بگيريم. گردد مي
هاى  است، دريافت آيات قرآن و بروز حالت وحى در پيغمبر خصوصاً در سوره

فشرده و كلّىِ آغاز رسالت، همراه با احساس سنگينى و خستگى و غيبت يا از خود 
نشسته است.  هاى كوتاه مدت بوده و احياناً عرق به جبين آن حضرت مى خودي بي
، مسئله تنزيل وحى يا ارتباط پيغمبر با خدا برايمان خوانيم ميروزه كه ما قرآن را ام

كنيم ارائه چنان مطالب تازه و  كار ساده و امر عادى و ايمانى شده است. فكر نمي
ق و خالافكر و  ي ها يا تغييرات و تأثيرات سازنده عميق و القاء آن تعليم و تربيت

                                                
  ». سير تحول قرآن« جلد اول 131صفحه . 1

سير «ي آثار قرار دارد كه چاپ دوم آن با نام  جلد دوازدهم مجموعه 163اكنون در صفحه  اين مطلب هم
 ده است (ب.ف.ب).منتشر ش توسط شركت سهامي انتشار 1386در سال )» 1تحول قرآن (

تواند تأييد  ها مي كننده نقاط معرف سوره يا بالعكس، وجود يك شكستگى يا سكو در خط مستقيم وصل. 2
 منحنى و محاسبه و مفروضات گرفته شود.

شود تعطيل گذاشت، و نه مدت دراز دو ماه  را مي آيد و نام آن نظر درست مىه روز ب 12نه مدت كوتاه 
 .باشدتر  روز قابل قبول 40ت شايد مد ؛و يازده ماه
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 وجود بشرىِ امى كه برخاسته از محيط بدوى عربستاناعتقاد در فطرت و نهاد يك م
ها و آثار را  است، در چنان مدت و سرعت چه كيفيات و كارها و اعمال انرژي

و الزم بوده است كه همراه داشته باشد! اگر با خودمان و دوران جوانيمان  توانسته مي
هاى دريافتى و مراحل  ات و مهارتبياوريم كه مختصر معلوم خاطر بهمقايسه كرده 

همه معلم و وسائل يا  و تمرين تجربيات شغلى خود را با آن دوران مدرسه و دانشگاه
ها در چه مدت طوالنى با چه زحمات و مشكالت و با چه فعاليت و  امكانات و اندازه

واهيم توانست ايم، خ آورده دست بهسطحى و ناقص  صورت بهها، و تازه  فرسودگي
و كيفيت كامالً متفاوت و با دخالت  صورت بهگرامى را، اگر چه  وضع و حال پيامبر

هاى خاص و مجهول و مرموز حدس بزنيم و شايد  خداى خالق و وساطت فرشته
  بتوانيم تاحدودى درك عظمت و اشكال مسئله را بنمائيم. 

ديم كه چگونه طول و وزن آنها يا تعـداد آيـات و تنـوع    دي 15و  14ى ها گروهدر 
و آمـادگى بـراى    سـريع سـنگينى بـار وحـى      موضوعات افزايش يافتـه اسـت. افـزايش   

هـم اسـتراحت و توقـف مختصـرى را بـراى حركـت        ،آور بـوده  طبعاً خستگى رسالت
م تقويت و توليـدات بيشـترى   است و ه كرده ميكننده آن ايجاب  مجدد براى دريافت

 هـا  گـروه شدن طول  از ناحيه فرستنده. در دو گروه آينده خواهيم ديد كه ضمن كاسته
ها، عنايت بيشتر به تقويت روحى و آرامش فكـرى رسـول    و سنگينى آيات و موضوع

اى سـوره  آمده است. كما اينكه آغاز تنزيل با پنج آيه فشـرده و پرمحتـو   عمل به مكرم
را از غـار   اى بوده است كه رسول مكـرم  العاده و كوبنده نيز يك جهش فوق )96(علق
گسيل داشـته بـود و در    و دامن خديجه زده به دشت مكه خسته و كوفته و وحشت احرّ

جستجوى پنـاه و آرامـش و اطمينـان    » نوفل ورقةبن«و و پالس و با مراجعه به پوششِ پت
 !نمايد مي

اين نكته رسيده  ه، بو پديده نبوت نى قرآبين هاى سابقِ انسان در دروس و بحث
، وقايع و حوادث معجزآسائى در داللت قرآن، مقارن با بعثت پيغمبران هكه ببوديم 

ه است كه داد ميآنها رخ  يا پيرامون رسالت انبياء دست بههاى آنان كه  محدوده امت
نبوده است ولى  االصول و در نهايت مغاير با رويدادهاى طبيعى و امور زندگى على

ور و دخالت خدا كه خارج از دست بهيا امت،  خواسته پيغمبر هب با سرعت و فوريت، بنا
اقوام معاند و منكر يا ناقه  ي همتعارف و عادى مانند بالهاى آسمانىِ هالك كنند

و  و در رأس اين رويدادها خود مسئله وحى ،و عيسى و اسحق و والدت يحيى صالح
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ياور و تنها است،  قرار دارد. فردى از افراد بشر كه معموالً امى و بى رسالت انبياء
گشا  ها و مشكل العاده كرده رهبر امت صاحب درك و دانش و توان، با رشد فوق

هاى  كه گفتيم كامالً طبيعى است كه در ناموس خلقت و از جنبهطور همان. دشو مي
بدون صرف  تواند ميهاى وسيع و سريع اين چنين، ن عادى و طبيعى، تحول و تحرك

فرسا از سوى ديگر،  هاى طاقت هاى عظيم از يك سو و فعاليت و فرسودگي انرژي
، همراه وحى ي هر شخص گيرندصورت بگيرد و احتياج مبرم به ترميم و تجديد قوا د

 هاى كوتاه، نباشد. با تعطيل
عالوه بر ضرورت تعطيل براى استراحت و تقويت شخص، گاهى اوقات در 

هائى براى  ها و تعهدها نيز توقف و تعطيل هاى زندگى و در اجراى برنامه فعاليت
 .شود ميها  كاري ها و محكم افتادن جريانجا

 هنر معمارى و ابعاد و لحاظ بهكه  نو نام تيمچه هب 1اى وجود دارد تيمچه در بازار قم
. باشد ميپوشه بودن سقف و خنكى فضا در تابستان ممتاز استحكام كار و همچنين دو

معروف است كه معمار طراح و مجرى بنا كه ضمناً سازنده صحن بزرگ 
ها و  ند آن، بوده است. پس از ريختن پىلهاى ب ، با ايوان وسيع و گلدستهالسلطان امين

. بانيان نمايد ميشروع ديوارها، يكى دو سالى خود را مخفى كرده از انظار غيبت 
يابند.  نمايند، معمار را نمى كشند و جستجو مي صحن و تيمچه هر قدر انتظار مي

آنها هم سر از طرح و نقشه او در نياورده چون جرأت روند.  سراغ استادان ديگر مي هب
سال و  ورزيدند. پس از يك چنان كارهاى بزرگ و ظريفى را نداشتند، استنكاف مي

تكليفى و  . دليل غيبت و ايجاد بىشود ميچند ماه تعطيل و توقف كار، معمار پيدا 
ورديد كه تندتند آ من فشار مى داشتم به : اگر حضور ميگويد ميپرسند،  دردسر را مي

ها براى تحمل  كه الزم بود صبر كنيم زمين و پى حاليها را باال ببرم، در ها و مناره پايه
كنيد و عمالً   ديگران مراجعه هخواستم ب عالوه بهبارهاى سنگين نشست خود را بكنند. 

م ورهايدست بهآيد تا قدرم را بدانيد و  ببينيد كسى از عهده اين طرح و كارها برنمى
 عمل كنيد.

نيز چه بسا ضرورت داشته است عالوه بر استراحت  و عمل وحى در مورد رسالت
كه اگر دست و وحى  »عمالً تجربه نمايد«آشكار گردد و  و تجديد قوا بر رسول خدا

و استمداد از  خدا نباشد در شخص او و در علم و عقل و ادراك او، حتى با ارشاد
                                                

 . يا وجود داشته است.1
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اى توانائى اين كار وجود ندارد. نزديكان و معاصرين و آيندگان نيز  ديگران، ذره
رسانى خداوند يا تدوين و تأليف قرآن  ببينند و بدانند كه كار رسالت و وحى و پيام

فقط يك منشاء و منبع داشته، شخصيت بشرى پيامبر كمترين قدرت و دخالت در آن 
 ندارد.

گانه آيات آخر  ها و دستورهاى سه ه كه بگذريم، ارتباط سفارشاز اين مرحل
جاى خود در  هها نيز مسئله قابل تدبر ديگرى است كه ب ها و يادآوري گروه با دلداري

 تفسير آيه به آيه بايد مطرح شود.
 

 تفسير آيه به آيه

  :(سوگندها) 2و  1الف) آيات 
   .والضحى - 1

  .لَّيلِ إِذَا سجىوال - 2
در دو سوگند كوتاه و ساده آمده است. يكى دميدن صبح و گسترش آفتاب براى 

رسيدن شب و فراگرفتن تاريكى  ي و جانوران، و ديگر برنامه ها انسانتكاپوى روزانه 
 در روز بعد...ها  آن براى تعطيل و استراحت، تا تجديد قوا و تكرار برنامه

كه مخاطب مستقيم اين آيات و  شخص پيغمبر هبراى رساندن مطالب بعدى ب
سوگند به  توانست مي خواست ميكالم او است، اگر خدا  هخدا و مطمئن ب همعتقد ب

وحدانيت و رحمانيت خود و اراده حمايت از رسولش بخورد و مسلماً مورد پذيرش 
. اما چنين نخواسته و نكرده و ترجيح داده است از گرفت ميرار و اطمينان كامل هم ق

 ،و حيات موجودات ها انسانهاى محسوس طبيعت و از مظاهر روزمرّه زندگى  پديده
از طريق  شاهد و نمونه بياورد. ترجيح داده شده است كه تفهيم مطلب و القاى وحى

هاى  از طريق تعبد يا تعليل و توجيه توجه به طبيعت و تدبر و تعقل صورت گيرد تا
 .هاى عرفانى يا اشراق ذهنىِ فلسفى

اگر اين توجيه و تصور درست و قابل تعميم به سوگندهاى مشابه ديگر قرآن در 
هاى اختصاصى  باشد، پرده از يكى از رمزهاى اين قسم و رسالت اين دوران  از وحى

خدا در «و عجيب قرآن برداشته خواهد شد. در دروس گذشته يادى از كتاب 
عقيده آن دانشمند اين قبيل  ه) كرده و گفته بوديم بDieu dans la nature( »طبيعت



  
  
  
  
  

  213ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11تا  1) تمام سوره / 93، ضحي(هفدهمين گروه تنزيل

 

شد كه گفتار و اوامر و آيات خدا را بيانگر اين خواسته با تواند ميسوگندها در قرآن 
نيز بايد در طبيعت و در زندگى دنياى خودمان جستجو كرد و از زبان مخلوقات 

هاى  اينكه در مورد جمله كما 1شمولِ او شنيد محسوس، مشهود يا مديريت جهان
ه ب »آيات«است و آثار طبيعت در آفاق و انفس، واژه واحد  قرآن كه كلمات خدا

 ده است.كار برده ش
و اميـدوارى   يافتن تناسب دو سوگند ساده و آشكار اين گروه، با قطع شدن وحـى 

دنبـال   به تداوم آن، چندان مشكل نيست: قرار طبيعت و نظام زندگى بر اين است كه به
هـا   و فعاليت و برنامه باال از و امدادهاى كه تعطيل اشراق خالئق، خواب و تاريكى شب

گسـتراند. نبايـد    دمـد و گرمـا و روشـنائيش را مـي     است، صـبحى مـي   از ناحيه زندگان
ق خدا يـا انـزال وحـى و امكـان ازسـرگيرى و      مأيوس شد و چنين تصور كرد كه اشرا

خبـرىِ   ادامه آن بسته شده است و نبايد فراگيرى شب و تاريكى محيط را دليـل بـر بـي   
 داند.خدا و رهائى خالئق ب

 .2كند ميهاى خود را چنين بيان  در ذيل اين آيات نظريات و استنباط طالقانى
 ،اين سوره پس از نگرانى سخت و جانفرسا، نازل شده و با دو سوگند«

اى  بار و شايد بارهاى ديگر بيان نموده و انديشه رازِ قطع وحى را در اولين
ران ميداشت، نفى كرد. آنگاه با كه خاطر آن حضرت را مشغول و نگ

او  هبخش، لطف خاصى را ب رضايت  آميز و اميدانگيز و اى لطفه خطاب
بار آورد. از روايات و اشارات آيات معلوم  هنماياند و توافق الطاف را ب

كننده و سپس  كه از آغاز ظهور وحى و تابش ناگهانى و خيره شود مي
كه  ترتيب اين بهت بود. قطع آن، مدتى حضرت دچار اضطراب و وحش

با هاله و نورى كه داشت،  »اقراء«القاء كلمه ناگهانى و غيرمحسوس 
سنگينى براى حضرت وارد آورد و مدهوشش نمود. پس از آن پنج آيه 

با خستگى و  اول سوره اقراء با سرعت تأييد و قطع شد. رسول اكرم
سرازير شد  مكه سوي به، ديد مينگرانى و دگرگونى كه در خود و عالم 

پرتو افكند كه فرمان  )74(اى آيات اول سوره مدثر و بعد از اين با فاصله
                                                

  خواهد آمد:  164آيه  )2(در سوره بقره رسالت 22گونه كه تصريح و تفصيل آن بعدها در سال  همان .1
واخْتالَف اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْك الَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما  إِنَّ في خَلْقِ السماوات واألَرضِ«

 ينفَع النَّاس وما أَنزَلَ اللّه منَ السماء من ماء فَأَحيا بِه األرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ
الرِّي رِيفتَصةٍ وآبلُونَدقعمٍ يلِّقَو اتضِ آلياألَراء ومنَ السيخِّرِ بسابِ الْمحالساحِ و.« 

 . 141 تا 138صفحات  ،ام جزء سى، 4و  3قسمت  »پرتوى از قرآن«. تفسير 2
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قيام و انذار بود. اين فرمان، فشار و نگرانى بيشترى پيش آورد. پس از 
حضرتش را در حال انتظار و نگرانى و  و 1سره وحى قطع شد آن يك

پروردگار  تدبير و تقدير شايد خودگذارد. هاى فرمان نفوذ و نجذابا آثار
اى در ميان باشد و زمانى بگذرد تا سراسر قوا و  اين بود كه بايد فاصله

مشاعرش با اين جهش و تحول ناگهانى هماهنگ و آماده شود و 
تفاصيل آينده وحى را با آرامش و آمادگى كامل دريابد. از اين جهت 

بايد مانند ديگر تفاصيل و تحوالت حيات باشد كه در  وتامر وحى و نب
آن اصل جهش و تحول ناشى از امر و اراده خاص ربوبى است و پس از 

. رود ميآن در مجراى عمومى تاريخ و تكميل استعداد و فعليت پيش 
ها و مواد غذائى و  زيرا چنانكه گذشت، زمان كه در تكوين صورت

آنها از شرايط و علل استعدادى است، در تحقيق و  تكميل و تبديل
تكامل معنويات مانند علوم و تجربه و كشف و همچنين دريافت كامل 
وحى نيز گذشت زمان دخالت دارد... از جهت ديگر اين فاصله پر از 
نگرانى و اضطراب قطع وحى، هر گونه احتمال دخالت حس الشعور و 

برد... تابش وحى، نشان تابش  يان مينقش اراده و انديشه شخصى را از م
آفتاب، نخست آفاق باالى روح آن حضرت را تابان كرد، آنگاه با 

پودش را فرا گرفت تا ضميرش وگذشت زمان، اعماق نفس و قلب و تار
لنُثَبت بِه «را ثابت بدارد:  دارد و آن را از نفوذ هر انگيزه مخالف نگه

كو از قلب صاف و ثابت او بر ديگران بتابد... آرامش شب و  2»فُؤَاد
تابش روز كه به تقدير حكيمِ رحيم و براى تربيت و تكميل خلق است، 

درپى برآيند و پيش از حد دوام نيابند. بنابراين  چنان تنظيم يافته تا پى
حسوس، نظام و و نبوت و معارف ناشى از آنها، چون جهان م وحى

حسابى دارد و طلوع و غروب وحى چون طلوع و غروب آفتاب هر دو 
رحمت و تدبير پروردگار است و قطع وحى در زمانى كوتاه  ي نماياننده

يا دراز، مانند فراگيرى شب، نشانه اين نيست كه خداوند شخص يا خلق 
 »..خشم آمده و دشمن شده است. هواگذارده يا ب خود بهرا رها كرده و 

                                                
ئى ها گروهها و رديف  يامده است، سورهها ن بوده در تفسيرها و سيره بيان اخير اظهارنظر شخص طالقانى. 1

برطبق جدول تنزيل، ديديم و حالت انسجام و توالى طبيعى داشت،  هم كه تا پايان سال اول رسالت
 .نمايد ميرا تأييد  ى بعدى آنها گروهرا در آن زمان نشان داده  تعطيل وحى

 : ... تا دلت را بدان استواري [و آرامش] دهيم... 32) / 25. فرقان(2
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 : هاى خدا) (جواب سوگندها و دلداري 5تا  3ب) آيات 
   .ما ودعك ربك وما قَلَى - 3

  .ولَلْآخرةُ خير لَّك من الْأُولَى - 4

5 -  يكطعي فولَسىوضرفَت كبر.  

 پنج بار عبارات و اشارات روشن و رسا و خالى از ابهام و اعوجاج:
اشاره شده است،  3است، در آيه  كرده ميرا نگران و ناراحت  آنچه رسول مكرم

را تأييد كرده وعده بهترشدن و جبران  ها ضمنى وجود سختى و ناراحتي طور به 4آيه 
برسيم، هم جبران گذشته بيان شده است و هم  5و وقتى به آيه  دهد ميرا در اين دنيا 

داللت  ه. بنا بفراوانى بخشش و رحمت الهى و هم رضايت نهائى و عملى پيغمبر
لَلْآخرةُ خير لَّك من و«عبارتى آيات و استنباط منطقى از معانى و منظورها. وعده: 

است كه  و مدينه ى آينده مكهها سالناظر بر دنياى دو روزه و  4در آيه  ».الْأُولَى
ه ى آغازين يا اوليه دعوت داشتها سالو بهبود محسوس نسبت به  ي تفاوت و توسعه

هاى مهم  گوياى تحول اوضاع و توسعه توفيق ها گروهاست و ترتيب و توالى 
ولَسوف «گرفته  آنرا از مقوله پاداش آخرت كه بعضى از مفسرين . در حاليباشد مي

اند. البته اعطاى  دانسته معناى شفاعت در روز قيامت هبرا  ».يعطيك ربك فَتَرْضَى
وعده داده شده  5نزديك ولى پر بركت و خوشنود كننده از ناحيه خدا كه در آيه 

شونده  نهايت و نزديك بى و بهشت آيد كه ناظر به آخرت مى نظر بهاست، بسيار بعيد 
، و نه در شود ميدستگير كسى شده است و در اين دنيا ن اعطا و رضا، نه نباشد. چنا

ى پيش نيز ها گروهحساب و انتها، كه در  قياس با رحمت خدا و فزونى و فراوانى بى
كه در  »سوف«. واژه نمايد ميوعده را منع  به اشاراتى برخورده بوديم، تحققِ اخروىِ

ايم  حال ديده هديگر مربوط به آخرت كه تاب ىها گروهاين آيه آمده است، مكرر در 
چگونگى و  هكار برده شده است. البته تفوه و توضيحى نسبت ب هيا خواهد آمد، ب

آيد، بلكه عمداً  عمل بهنيامده و لزومى نداشته است كه  عمل بهخيرها و عطاها  چندىِ
 اجمال برگزار شده است. هب

خدا  ي عنايت صميمانه و بزرگوارانه بردن ضمير مخاطب كه در هر سه آيه،كار هب
 »ربك«رساند، از دو بار استعمال كلمه  نسبت به مأمور محبوب و مخصوصش را مي

كه هنوز آشنائى و  شود ميكه اولى ناظر به حال و آخرى ناظر به آينده است، معلوم 
   مقبول آن و و مفهوم بودنِ متداول بنده و يا ارباب است، ربوبيت ريقط از ارتباط فيمابين
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 .1و در فرهنگ اجتماعى مربوطه ها انسانزمان در زندگىِ فردىِ 
رست د نظر به، در قيامت به شفاعت امت ».ولَسوف يعطيك ربك فَتَرْضَى«تعبير: 

آيد. چون هنوز امتّى درست نشده است كه رسول گرامى غم آنها را  و مناسب نمى
يافته و واالمقام البته از ى رشدها انسانبخورد و از بخشش گناهانشان خوشحال شود. 

اى  شوند، ولى وعده مي خورسند و بيچارگان خوشحال ديگران و خوشنودى هب خدمت
، منطقاً و شود ميى كه احياناً گذارده تنَّ، يا مشود ميكه از مقامات باالتر به آنان داده 

 توانسته مين امت شفاعت كه خصوصاً باشد. آنها خود هب متعلق و مربوط بايستي مي عمدتاً
ها  وعده ي كليهداشته باشد. از مقام نبوت خلع و وحى ارتباط و مناسبتى با تعطيلاست 

يا هدايت  از وحى خدا عدم انصراف در رابطه و راستاى بايستي ميها  ادند و دلخوشى
 بوده باشد. پيغمبر و رسالت

 :ها) گذشته ه(استناد ب 8تا  6ج) آيات 
  .أَلَم يجِدك يتيما فَآوى - 6

  .ووجدك ضالا فَهدى - 7

 .ووجدك عائلًا فَأَغْنى - 8
دو سوگند گواهى از طبيعت و سه دلدارى و اميدوارى مستقيمِ الهى براى  دنبال به

 ي ه يادآورى و اقرارگيرى از گذشتهو تعليم بهتر، س توضيح شايد و بيشتر خاطرجمعىِ
درى او در دوران شيرخوارگى  هآمده است: يتيمى و درب عمل به پيش از بعثت پيغمبر

و سروسامان يافتن بعدى، سر در گمى و گمگشتگى در دوران كودكى و خروج از 
  . ل از بعثتآن و باالخره تنگى معاشِ دوران جوانى و گشايش و فراخى نهائى قب

 براى شخص پيغمبر تر ملموس يا تر و نزديك رت راستسر اين استدالل و استشهاد از
قابل تصور نيست. اما چرا چنـين اصـرا و تكـرار؟ آيـا آن دو سـوگند و آن سـه اعـالم        

امل او ك گرامى و خاطرجمعى رسول ناراحتى و نگرانى قاطعانه خداوند كافى براى رفع
 ي دهنـده  نباط وجود دارد كه خداونـد تعلـيم  نبوده است؟ اين احتمال يا امكانِ اين است

خواسته است دست و حضـور غائبانـه خـود و چگـونگى دخالـت و       رسوالن و آدميان
عمل خود را بنماياند تا براى آن حضرت آگاهى بر گذشـته و دانـائى و اميـدوارى بـه     

                                                
اتصال داده شده و معرفى پيشاپيش، با  »اهللا«به  »ربك«كه  7با توجه به مورد استثنائى و اختصاصى گروه  .1

 انجام گرديده است. توصيف جامع اعالئى براى شخص پيغمبر
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اين سه مرحله و سه نمونه شاخصى كـه از زنـدگى چهـل سـاله قبـل از       آينده باشد. در
 نظـر  بهو در زمان و مكان خود قاعدتاً غيرقابل حل  است شده اخذ محمد(ص) پيغمبرى

 ،بيش در زندگى همه قابل تجربه و وقوع اسـت)  و هاى آن كم آمده (مشابه و معادل مى
و  شـد  مـي و عوامل طبيعى و اجتمـاعى ديـده ن   ذلك كسى و چيزى غير از اشخاص مع

، نمايـد  مـي كه پشت سرِ همه آنها خدا خـودش را معرفـى    ه است در حاليشد ميفكر ن
دسـت   خواهد مي حاال ،داد مي نشان طبيعت در را كالم خدا قرآن عالوه بر آنكه خدا و

خصوصـاً  او را نيز  در طبيعت و در مديريت جهان و زندگى نشان دهد. اين مسـئله و م 
كـردن يـا    يكتـا و نفـى   عـالى  بـه ذات  هـا  انسانچگونگى انتساب حوادث و امور دنيا و 

ســاختن نقــش عوامــل طبيعــى و انســانى بــا دخالــت و مشــيت   كردن و هماهنــگجــدا
كه بهتر است بررسـى   دهد ميدار جالب و غامضى را تشكيل  خداوندى، موضوع دامنه
 پيش ببريم. پاى وحى هر آيات آينده و پابرا با تدبر د تر آن بيشتر و داورى صحيح
يافتن بعدى آن،  از زمان والدت و طفوليت او و پناه و مأوى درباره يتيمى پيغمبر

  بن اهللاشكال و اختالف وجود ندارد. يتيمىِ فرستنده خدا در اثر فوت عبدچندان 
بوده است. پس  ماهگىِ باردارى مادر، در يثرب پدر آن حضرت در شش عبدالمطلب

برگشت و سال بعد از مادر  سالگى به مكه از والدت او را به دايه سپردند و در پنج
رفته و نهايت دلبستگى و عهده گ هكه سرپرستى او را ب شد، جدش عبدالمطلب يتيم

درود  هسالگىِ يتيمِ بى پدر و مادر، ب داشت، در هشت محبت و مراقبت را مبذول مي
تنگى كه  ، با وجود دستفرزند ديگر عبدالمطلب ولى ابوطالب گويد ميحيات 

و ختم  نامزد رسالت محمد ترتيب اين به. گردد ميگزين پدر و مادر و جد  داشت جاي
و سه بار سرپرست و سامان يافته، دوران كودكى را به  شود مي، چهار بار يتيم نبوت

 .كند ميهر صورت و به سالمتى طى 
بودن و اشرافيت  رغم قريشى كه علي حضرت آن نسبى فقر و معيشت درباره سختى

شهادت  شناسى است، نيز روايات و اسناد تاريخى و جامعهقبيلگى او وجود داشته 
اختاللى ابراز  و ابهام بابت اين از نيز و مفسرين مورخين .باشد مي محرز تقريباً ،دهند مي

بودن  عادىبيش غير و لى استثنائى بودن و كمكطور به. خورد ميجائى برن هاند و ب نداشته
هاى بحرانى كه مستلزم عنايت خاص الهى باشد  انى و نجات پيغمبر از دورانزندگ

هاى  هفتم) نظريات و بحث آيه (در پيغمبر و هدايت بالاشكال است، اما مسئله ضاللت
 ودن پيغمبرب»ضال«هفت احتمال درباره  طبرسى البيان زيادى را برانگيخته است. مجمع
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هاى  شدن آن حضرت در بيابان هاى گم آينده ذكر كرده است كه سه تاى آن داستان
هاى عرب  و دايه در دوران سپردگى به حليمه »مكه«و  »هوازن«در راه  خارج از مكه

شدن در راه شام است كه با عمويش  يا گماست و چهارتاى ديگر در درون مكه 
پا فراتر  است. فخر رازى كرده ميسفر  غالم خديجه »ميسره«در كاروان  ابوطالب

 :صاحب الميزان عقيده طباطبائى ه. بكند ميگذارده صحبت از بيست احتمال 
ضالل در اينجا گمراهى نيست، بلكه مراد عدم هدايت است و  همراد ب«

حال خود آن جناب است و يا  نداشتن رسول خدا منظور از هدايت
بفرمايد اگر هدايت خدا نباشد تو  خواهد ميصرف نظر از هدايت الهى، 

خداى  وسيله به و هيچ انسان ديگر از پيش خود هدايت نداريد، مگر
سبحان. پس رسول خدا هم نفسِ شريفش با قطع نظر از هدايت خدا، 

جدا نبود و از  اهللاراه بود، هر چند كه هيچ روزى از هدايت  ضاله و بى
 »اى كه خلق شده بود مالزم با آن بود... لحظه
را وقايع ناچيز  هاى مكه يا در كوچه گشتن در صحراى حجاز مفسرينى كه گم

اند كه شاهد مثال عنايت و  تر از آن ديده و كوچك دور از شأن و مقام رسالت
را با  اش باشد، يادآورى ضاللت و هدايت پيغمبر گذارى خدا در حق فرستاده منت

آمده آنكه در وسط دو آيه سرگذشت دوران كودكى و جوانى قبل از پيغمبرى 
فاصله داشته  ى توجه و تدارك مقارن دريافت وحىها سالاست و قاعدتاً بايد با 

گمراهى از ايمان و توحيدگرفته،  كالسيك، معناي بهرا  بودن ضال جلو آورده، هباشد، ب
عصمت مادرزادى و    اند كه منافات با اعتقاد به دچار مشكل و مسئله ديگرى شده

 دارد. يغمبرانهدايت اجدادى پ
كسان ديگرى  دادن علم است. ضاللت، از دست هاند: مراد ب گفته بعضى از مفسرين

اند كه خدا تو را در بين مردم گمشده يافت، مردم تو را  آيه را چنين معنى كرده
و اينكه چه كسى  تو سوي بهدانستند و او مردم را  شناختند و قدر و منزلتت را نمى نمي

  كه:  كند مياضافه  هستى داللت و هدايت كرد... طباطبائى
اى  اندكه ضعفش براى هر خواننده كردهوجوه ديگرى ذكربعضى ديگر «

 .»روشن است
  : گويد مي طالقانى

اصطالح و استعمال كلمه ضال موافق با اين معنى نيست... و نعمت «
اند و اگر آن  بايد براى كسانى باشد كه آن حضرت را يافته هدايت
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حضرت در طفوليت چند ساعتى راه خانه يا قبيله را گم كرده باشد و 
سپس يافته باشد، آيا ارزش دارد كه اين گونه در قرآن تذكر داده شود 

   »هاى مشهور و معروف ذكر گردد؟ و در رديف آن نعمت
هدايت در «آيد. ضمن آنكه  هم از لغت ضال در نمى بودن عقيده ايشان ناشناخته هب

 1.»ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى«هدايت عام، نظير:  هاين آيه... منصرف ب
 باشد. 2».والَّذي قَدر فَهدى«يا: 

اين بود  [اسالمي مهندسين] در جلسه انجمن توضيح و تعبير آقاى مهندس تاج
كردن  بودن نيست. بلكه گم شدن و گمراه گمراه كه معنى و مقصود از ضال و ضاللت،

گمراه نبوده، بلكه راه را  راه و هدايت و راهنمائى نشدن است. بنابراين رسول خدا
 ه و هنوز خدا او را هدايت نكرده است.نديد

گـذارى خداونـد بـه فرسـتاده      كـردم كـه منّـت    چنـين فكـر مـي    ها سالاين بنده نيز 
هاى پرارزش گذشته خيلـى بـاالتر از آن اسـت كـه در      اش در يادآورى نعمت گرامى

ـ  شدن در كوچه سطح گم باشـد. مسـئله و    هـاى بيابـان حجـاز    ه يـا دشـت و دره  هاى مكّ
خبرى و سرگردانى و وحشت جوان برومند دلباختـه حـق    گمراهى و بى همانموضوع 

گرديـده   و به ايمان و يقين نبوت در غار حرا الهام و وحى و حقيقت است كه منتهى به
تعصبات غيـر اصـيل گـردد. امـا      است و نبايد در پذيرفتن اين واقعيت دچار وسواس و

 طـور  بـه گانه گـروه   توجه به اين كه طبق سياق عبارات، مراحل ذكر شده در آيات سه
و در گـروه آينـده اسـت     شـود  مـي طبيعى و وضوح مربوط به دوران صباوت و جوانى 

» شـرحِ صـدر  «رديف و ترتيب، ضمن رهائى نهائى و توفيـق الهـىِ    همانكه با رعايت 
اينجـا منتهـى    ه، بـ دهـد  مـي هـا و فشـارها و بلنـدآوازگى     سـنگينى  دنِش خبر از فروكش

آمـدهاى   هاى طفوليت و جوانى، پيش كه هيچ اشكال نداردگم شدن در دوران گرديد
انـد، ولـى در ذهـن     خطرناك و مهمى بوده باشد كه سيره و تاريخ درست ضبط نكرده

درى و  هو در هر حال چيـزى مشـابه دربـ   حاضر و حاكم بوده  و خاطرات رسول مكرم
هـاى مـادى دوران جـوانى و     دسـتى و گرفتـاري   سرپرستى دوران طفوليـت و تنـگ   بى

 رشـيد  هاى متوالى و پيدا شدن بـانوى سـوداگرِ   برومندى باشد كه با پيدايش سرپرست
 كلى وحـى الهـى   ورط بهحسن ختام يافته است.  »خديجه بنت خويلد«دلى چون  روشن

                                                
اختيار ما كسي است كه به هر چيزي خلقت خاص آن را عطا كرده و راه را  : ... صاحب 50) / 20طه( .1

 [برايش] مشخص كرده است.
 : همان خدايي كه آفريد و سامان داد. 3) / 87اعلي( .2
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، اش در برابـر تعطيـل وحـى    در مقام اين است كه براى دلـدارى و اميـدوارى فرسـتاده   
را  نمونه و شاهد از زندگى و حوادث گذشته بياورد، نه آنكه خـود هـدايت و رسـالت   

 بكشد. رخ پيغمبر هبكه موقتاً دچار وقفه و تعطيل و ترديد شده است 

 هاى تازه): (سفارش 11تا  9د) آيات 
9 - رقْهفَلَا ت يمتا الْيفَأَم.  

10 - رهنلَ فَلَا تائا السأَمو.  

11 - ما بِنِعأَمثْودفَح كبر ة. 
هـا   گيرى از سوگندها و داللت بندى و نتيجه جمع عنوان بهسه سفارش يا سه دستور 

هاى آيات گذشته آمده است. ضـمن ارتبـاط و ادامـه تعليمـات اجمـالى       آوري و نمونه
رْ « و 2گروه  در 6) / 74(مدثر( ».ولَا تَمنُن تَستَكْثرُ«سابق (از جمله:  انْحـو كرَبلِّ لفَص.« 

 تـازگى داشـته، مقدمـه بـراى آينـده اسـت. از پيغمبـر       ) 13گروه  در  2) / 108(كوثر(
و گمشـده و نيازمنـد بـوده و سـختى و      با توجه، يا به جبران اينكه يتيم شود ميخواسته 

كننـدگان در   و درخواسـت  تلخى اين حاالت را چشيده است، رفتار مساعد بـا يتيمـان  
دها يـا  كـه نـه آن سـوگن    شود ميهاىِ خدادادى باشد. معلوم  پيش گيرد و بيانگرِ نعمت

ها و گفتارهاى بزرگوارانه و صميمانه خدا براى ابراز لطف و عنايت خاص خـدا   وعده
محبوبش بوده اسـت، كـه عـادت بشـرى و شـيوه شـعراء يـا مـداحان و          رسول هنسبت ب

هـاى بعـدى بـدون     ، و نه دلدارى و اميدوارسـازي باشد ميهدف  سخنوران بيكاره و بى
 جـارى شـده اسـت. هـدف     زبان وحى هدلخوشى و محبت صرف بدليل و منظور براى 

انجـام گرفتـه    اجرائى در كار بوده و جزئى از برنامـه تـدارك و تـداومِ رسـالت     عملىِ
نمـائى و شـاهكار ادبـى، پلكـان     است. قرآن نه كتاب سرگرمى و قصه اسـت و نـه هنر  

گرفتن خستگى و سـردرگمى   پاگردهاى مناسب براىكه   اى است رونده يا باالبرندهباال
 صـورت  بـه گيرى و جهش بعدى دارد. نظير اين سـفارش و دسـتورها را    و براى موضع

 تر قبالً ديده بوديم: اجمالى و مقدماتى
 .إِنَّهم يكيدونَ كَيدا« بعد از )،17) / 86(طارق( »فَمهلِ الْكَافرِينَ« : 10در گروه 
 ».وأَكيد كَيدا

نَّ شَانئَك هو إِ«)، قبل از 2) / 108(كوثر(».فَصلِّ لرَبك وانْحرْ« : 13در گروه 
 ».الْأَبتَرُ
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سنُقْرِؤُك فَلَا « از بعد )،9) / 87(اعلي( ».فَذَكِّرْ إِن نَّفَعت الذِّكْرَى« : 14در گروه 
 .»ونُيسرُك للْيسرَى«و  ».تَنسى

 شناسى: لغوى و واژه لحاظ به
 كردن بر كسى است كه توأم با خوار كردن باشد. غلبه معناي به :گفته راغب قَهر به

 رنجاندنِ با غلظت و خشونت باشد.زجر كردن و  معناي به :گفته راغب نَهر به
ه زبان يا به عمل و شكر دادن ب ذكر و يادآورى نشان معناي به: گفته راغب نعمت به
 آوردن است.نعمت بجا

قرينه:  هب مفسرين آمده است، غالب ».وأَما السائلَ فَلَا تَنْهرْ«را كه در آيه:  »سائل«
»كجِدي ى أَلَموĤَا فيمتى .يدا فَهضَال كدجوو.  كدجولًا فَأَغْنَىوائع.«به نيازمند ، 

، به اند و بعضى ديگر، از جمله طالقانى مال و متاع تعبير كرده ي كننده درخواست
مسائل و مجهوالت دينى گرفته كه ي  ، پرسش كننده.»ووجدك ضَالا فَهدى«قرينه: 

، نه ه مثل دوران مدينهى مكّها لسارسد. خصوصاً كه در اين زمان و در  مي نظر بهبعيد 
اند  چندان مطرح و مورد سئوال بوده است و نه مؤمنينى پيدا شده بوده احكام فقهى

  برايشان نازل شود. »... و يسئَلونَك عن«كه آيات: 
 

  پايان گروه هفدهم
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 هجدهمين گروه تنزيل

 )94، تمام سوره شرح( 8تا  1آيات 
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم           1از نوع  11گروه 
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

1  كردص لَك حرشن تو نداديم؟)ه و ظرفيت ب صدر (سعه را نگشوديمات  براى تو سينه آيا .أَلَم  
2  كروِز نكا عنعضوو بار سنگين تو را برنداشتيم (سبكبارت نكرديم؟) .و  
3  كرظَه ي أَنقَضشكست. ه پشت تو را ميبار سنگين و مشكالتى ك .الَّذ  
4  ككْرذ ا لَكنفَعرات را بلند نكرديم؟ و نام و آوازه .و  
  كه همراه با هرمشكل و دشوارى،آسانى و گشايش است. پس بدان .فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا  5
  رسد). فراخى مي دنبال سختى ا كه سختى و آسانى همراه با يكديگرند (يا بههمان .مع الْعسرِ يسرا إِنَّ  6

7  بفَانص غْتفَإِذَا فَر.  
ى خود را به كوشش ها و مشكالت مأموريت) فراغت يافتپس هر زمان كه (از سختي
  ) وا بدار.(در عبادت يا انجام رسالت

8  غَبفَار كبإِلَى راو متمايل بشو و عشق و عالقه بورز).(به سوي خداوندگارت روى آور  و به .و  
 

 كليات و نكات
 

بوده و گروه  ابعد، شخص پيغمبرى ماقبل و مها گروهمخاطب گروه حاضر، مانند 
سياق آيات و منظور و محتوا نيز شباهت تام به  لحاظ به. شود ميمحسوب  1از نوع 
كه در بعضى روايات و تفسيرها آمده است، متصل به آن و طور همانداشته  17گروه 

رگزيده . در هر دو سوره خداوند رسولِ بباشد ميمعطوف به سوگندهاى ابتداى آن 
مهرى و  سازد كه مورد بى خود را با يادآورى شواهدى از زندگى گذشته مطمئن مي



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 224

 

هاى بيشتر  اميدوار به آينده بهتر و موفقيت تواند ميفراموشى قرار نگرفته است و 
هائى  باشد. پس از آن، با استفاده از تقويت روحى حاصله دستورهاى تازه و توصيه

شده در سوره  . با اين تفاوت كه موارد يادآورىنمايد ميصادر  براى ادامه رسالت
زمان كودكى و نوجوانى پيامبر گرامى بود و در اين سوره   مربوط به )93(ضحى

و در ارتباط با مأموريت او پرداخته شده  آمدهاى بعدىِ مقارن بعثت ذكر پيش هب
 وجود به، شود ميوعده توفيق بيشتر و تسهيل كارها داده  است. در اينجا ضمن آنكه

تر و حركت خالصانه و  مشكالت و موانع نيز اشاره شده تالش و تمركز جدى
 .شود ميمشتاقانه بيشتر از او خواسته 

كـه از   آيد، عنايت مستقيم خاصى است گروه برمىمنظور هر دوآنچه از مضمون و 
آمده خـارج از تشـخيص و تـوان     عمل بهأمور روى شخص م ،يك مقام مراقبِ مافوق

وى را از ترس و ترديد بيـرون بيـĤورد، نگاهـدارد و تقويـت و هـدايتش       خواهد مياو 
در ضمن دريافـت   احتياج شديدى است كه رسول مكرم شود مينمايد. آنچه احساس 

، بـه خـروج از   س از تعطيـل وحـى  و پ هاى سال گذشته و انجام مقدمات رسالت تنزيل
اى بـه   تنهائى و تاريكى و ترديد پيدا كرده الزم شده است تغذيه مجدد و نيـروى تـازه  

اى طـى مراحـل سـخت       هـا و   گـردد و هـم از انحـراف     تـر بعـدى   او برسد، تـا هـم مهيـ
 هاىِ محتمل مصونيت پيدا كند. انصراف

ب) سه  ،بود كه گفتيم:الف) دو سوگند اول قابل تقسيم به چهار بند 17گروه 
دو  هماند) سه دستور. اين گروه كه از  ج) سه يادآورى و ،دلدارى و اميدوارى

 ذيل است: شرح به، شامل سه بند كند ميسوگند استفاده 
 . 4تا  1، در آيات الف) چهار يادآورى اميدواركننده از تجربيات شخص پيغمبر

 ؛ 6و  5اميدواركننده عمومى، در دو آيه تكرارى  ب) يك تذكر
 . 8و  7ج) دو دستور تمركز و تداوم مأموريت، در آيات 

 

 تفسير آيه به آيه

 :) 4تا  1( الف) آيات
1 - كردص لَك حرشن أَلَم.  

2 - كروِز نكا عنعضوو. 
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3 - كرظَه ي أَنقَضالَّذ.  

4 - ككْرذ ا لَكنفَعرو. 
شدن بارِ بر دوش او داستانى در سيره و  گرامى و سبك پيامبر صدر درباره شرح

كنند كه ارتباط با ايام طفوليت و زندگى صحرائى آن حضرت  فاسير نقل ميبعضى ت
 1.باشد ميذيل  شرح بهاش دارد و  در دامن دايه

بسر  سعد در ميان قبيله بنى اكرم(ص) كه پيغمبر در يكى از روزهائي
حرا سرگرم بازى بود، سفيدپوشى نمايان شد و برد و با برادران در ص مي

قبيله برگشتند و به آنها  سوي بهاو را ربود. همبازيانش هراسان و شتابان 
صحرا شتافتند و طفل ربوده  سوي بهكه مادر و كسانش  خبر دادند. همين

را يافتند و درباره اين حادثه از او پرسيدند، گفت: اين شخص 
ام را  ن دورى بر زمين نهاد. پس از آن سينهسفيدپوش مرا ربود و در مكا

ام را با آبى شستشو داد  اى از آن بيرون آورد و سينه بسته شكافت و خون
  جائى كه بودم بازگرداند.  هرا بست و ب و آن

راجع به دوران پس از بعثت  و ضيائى و مسلم شبيه اين داستان را بخارى
اند كه اين داستان  اند. بعضى هم نوشته ) نقل كردهو هنگام اسراء (معراج
 سه بار واقع شده است.

هاى باستانى يا سمبليك اقوام و  اين داستان را كه متواتر هم نيست و به افسانه
آمدى بوده  اگر چنين پيش« طالقانى گفته بههاى كهن بيشتر شباهت دارد و  فرهنگ

ها  رمز تطهير باطن آن حضرت از محل دستاويز وسوسه صورت بهرا  است، بايد آن
اطالع شنيد و در پى مفهوم متعارف و مستعار اصطالحات  عنوان بهبايد  »تأويل نمود

رفته است و در كار هرفت كه در آيات ديگر قرآن نيز ب »زروضع وِ«و  »صدر شرح«
فرض وقوع چنان حادثه، چون  هب عالوه به. باشد ميمعمول و معروف  زبان عربى

بوده  بايستي مي )93(»ضحى«دارد، جايش در سوره  ارتباط با زمان كودكى پيغمبر
 .شود يماثرى از اين داستان ديده ن باشد، ضمن آنكه در روايات اماميه

رسـاند و نشـانه تأمـل و تحمـل      ، ظرفيـت روانـى را مـي   صـدر  گشايش سينه يا سـعه 
هــا  شــخص يــا خونســردى و متانــت او در برابــر رويــدادها و مشــكالت و در قضــاوت 

. كلمات سينه و قلب كه اعضاء بدن انسان است و در آيـات فراوانـى از قـرآن    باشد مي
                                                

صحيح « و  »صحيح مسلم«ه خود مأخوذ از ك 154صفحه  ،ام جزء سى ،»پرتوى از قرآن« تفسير از نقل به .1
 است. تو بعضى از كتب ديگر اهل سنّ »احمد
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نبـه اصـطالحى يـا افعـالى و فكـرى دارد تـا جنبـه عضـوى و         كار برده شده، بيشتر ج هب
 پيغمبـر  صـدر  هاى حياتى حيوانى. آيات سوره چيزى راجع به چگونگى شـرح  فعاليت

تـوانيم بگـوئيم كـه اشـاره      گرامى و زمان وقوع آن نگفته است. با حدس و قيـاس مـي  
هـاى اوليـه    بعـد از تنزيـل   يجى تحمل و توان رسول مكـرم يادآورى افزايش تدر وحى

است كه در برخورد با معاصرين و منكرين و در اثـر تـذكر و تلقـين و تعليمـات القـاء      
حاصل شده است و شـخص او بهتـرين شـاهد ايـن تحـول و       1ى نوع ها گروهشده در 

از آيـه   تـرين بيـان مفسـرين    . جـامع باشد مي آمادگى براى تحمل بيشتر و تداوم رسالت
»كردص لَك نَشْرَح كه اين است 1طالقانى گفته به، » .أَلَم:    

 ات را باز و قلبت را وسيع نكرديم، تا به اداء رسالت آيا با نور علم سينه«
ها و آزارها بردبار شدى و با نيروى ايمان  قيام نمودى و بر ناسازگاري

 »حوصلگى نشدى. صدر و بى چنان آرامش يافتى كه دچار ضيق
خصلت و ضرورتى است كه هر آدم مسئول يا مدير صاحب احساسِ با  ،صدر سعه

، بايد مجهز به آن باشد. دشو ميدار يا داوطلب انجام يك عمل عمده  هدف كه عهده
شدن جا هها و جاب زحمت زير بار تغييرات و تازگي هخصوصاً در جوامع انسانى كه ب
هاى گوناگون القاء ترديد و تضعيف يا  روند و از راه مقامات و منابع و معتقدات مي

(ص) روايت . اتفاقاً كالمى از رسول مكرمنمايد ميايجاد موانع و مشكالت و دشمنى 
 2صدر است. فرمايد اسباب كار رياست سعه شده است كه مي
روى  مشابهت و دنباله» .الَّذي أَنقَض ظَهرَك.ووضَعنَا عنك وِزرك«دو آيه بعدى 
و تقليل  بار رسالت شدن تدريجىِ ستناد به سبكاشاره و ا تواند ميبا آيه اول داشته 

اعتراف و شهادت  اى بوده باشد كه اينك از خود پيغمبر هاى اوليه يافتن نگراني
ها و فشارهاى  سنگينى و ثقل است و بيشتر به سنگيني» وِزر«. معناى شود ميگرفته 
شكستن يا صداى آن بوده هر دوى اينها  هم. نقض نيز درشود ميروانى گفته  فكرى

استعاره آمده مفهوم همگان است. اين نكته كه درباره برداشتن بار سنگينى  صورت به
از دوش پيغمبر و شكسته شدن ستون فقرات و پشت آن حضرت، روايت و داستانى 

باشد.  صدر اى بر سستى داستان شرح نشانه تواند ميها و تفاسير نيامده است،  در سيره
كار برده  هاز آنجا كه اصطالحات وِزر و وبال در زبان فقهى بيشتر براى گناه و خطا ب

                                                
 . 154 صفحه، ام جزء سى ،»پرتوى از قرآن. «1
 .سعةُالصدر آلَةُ الرّياسةِ: حديث نبوي .2
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و بخشش گناهان او وضع وِزر از پيامبر گرامى را پوشش  ، بعضى از مفسرينشود مي
تناسبى با اى براى آن تعبير وجود دارد و نه  كه نه دليل و قرينه حالياند. در دانسته

 .شود ميمطلب و منظور مورد بحث ديده 
به ذهن  بداهةًو  خورد ميچشم  هب ».ورفَعنَا لَك ذكْرَك«آنچه در آيه سومِ، 

، براى اميدوار آيد، مانند آيات ماقبل، يادآورى و اقرارگيرى از شخص پيغمبر مى
. باشد ميكردن جهت ادامه مأموريت و استقبال از موانع و خطرات  و آمادهساختن او 

را كرده باشد تا  با مداحى معرّفىِ پيامبر نه آنكه خدا خواسته باشد، همچون آدميان
 1گرديم.شاد و سرمست شود. يا كه ما واقف به مقام و منزلت او  مثل پادشاهان

 دليل بهاحتمال قوى و  هنام كه در اين آيه آمده است، ب بلندآوازگى و رفعت ذكر و
فعل ماضى، اشاره به شهرت و شناختى است كه در مدت كوتاه كمتر از دو سال 

 جازل حيو در قراء و قبا مكه در ميان مردم نصيب نام و كالم و دعوت رسول خدا
قياس بزرگان و گذشتگان  هپيغمبر ب براى مردمى چنين شهرت و منزلت گرديده است.

امكانات ارتباطى  به توجه با مكان، و و كاهنان آن زمان گويندگان و و شاعران يا قريش
هاى غيبى و  شاهد عينى از كمك تواند مياى بوده است و  العاده موجود، توفيقِ فوق

هاى اجتماعى و اقدامات بشرى باشد.  اى از روش امدادهاى الهى در صحنه هنمون
 .»كنيم ما اين جورى عمل مي«رسولش بگويد  هب خواهد ميخدا  ،اصطالح عاميانه هب

 دادن گنجايش و ظرفيت پذيرش پيغمبر در سه يادآورى بند الف، اولى وسعت
شدن) سنگينى  كَم (يا كردن كم دومى تعداد بيشتر.است در برابرِ وقايع و وظائف، يا اس

هاى كمرشكن وارده است. سومى باالبردن كشيده او و فشار دوش هو وزن بارهاى ب
حضرت. هر مرتبه و هر مرحله  آن مكتب و شخص رفتن) نام و آوازه يا شهرت(يا باال

                                                
مثالً آنچه مولوى در اشعار ذيل سروده است البته نادرست و وقوع نيافته نيست ولى نه ضرورت زمان و . 1

 است: )93شرح(و نه مندرج و منعكس در سوره  باشد ميزبان حال خدا و رسول 
 مـــثت دافعــديــان را از حــاغيـط    مــم رافعــالـدر دو عـن ترا انــم

 مــره زنــنقبــر ر زر و ــو بــام تــن    نمـك يـمزون ـت را روز افـرونق
 وـهر تــد قـن شـهر مــحبت قـدر م    وــر تــازم بهـراب ســمنبر و مح

 اق راــم عـشـم دو چـردانـور گـك    اق راــنم آفــر كــاره پــن منــم
 اهـمـه ا بـاهى تـيرد ز مـو گـن تـدي    اهـيرند و جـرانت شهرها گـچاك

 ىـتو مترس از نسخ دين اى مصطف    اـم مـش داريـــت باقيـامــيـا قـت
 ون اژدهاــشد چــرها را دركـفــك    هست قرآن مر ترا همچون عصا

 اى گفته چون عصايش دان تو آنچه    اى هـى خفتـر در زير خاكـتو اگ
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را تشكيل  خصوصياتى و خصال و ها سرمايه آنها پايه و مقدمه است براى بعدى، و كل
و  6كه آيات  كه در وجود شخص و متعلق و منبعث شده از او است. درحالي دهد مي

بود كه به  هاى قبل از بعثت پيغمبر يادآورى دريافتي )93(»ضحى«در سوره  8و  7
  رسيد.  و خواست ديگران، از خارج به او مي دست بهمشيت و حكمت خداوند ولى 

و تأمين شرايط  در اين گروه صحبت از خودساختگى (يا خداساختگى) پيغمبر
وكار دارد بايد  موقتى است كه هر رهبر و صاحب برنامه و هدفى كه با مردم سر

، خدا خواسته ».ورفَعَنا لَك ذكْرَك«داشته باشد. باز نبايد تصور كرد كه با تذكرِ 
هاآمدنِ نامش، مثل همه ما كه طالب  او با اطالع از شهرت و بر سر زبان است رسول

چنين موقعيت هستيم، دلشاد و سرمست گردد. بلندشدن نام و مقام و در زبان خالئق 
ب چيزى است كه در اصطالح امروزىِ مكات هماندرآمدنِ ذكر يا گفتار و پندار او 

ها و احزاب، تبليغات و روابط عمومى ناميده شده از وسائل اوليه اشاعه  و ايدئولوژي
ها و مطبوعات و ارتباطات  زمان كه مسافرت . در آنشود ميو پيشرفت آنها محسوب 

كننده  شدن نام و طنينِ آوازه يك دعوت، چنين فراوان و راحت نبود، بلنداز همه نوع
، سزا داشت و اسباب كار عمده پيغمبر در رسالت ه، اهميت بخدا و آخرت سوي به

أَلَم نَشْرَح « دنبال بهدليل  اين هب .شد ميمحسوب  او بستگى زبان و دست و رغم تنهائى علي
كردص و » .لَك»كروِز نكنَا عضَعوضمن رفع  خواهد ميآمده است و خدا » .و

نگرانى از پيغمبر بگويد خود ما از هم اكنون وسيله انتقال و اشاعه دعوتت را فراهم 
 ايم. كرده

 :) 6و  5( ب) آيات
  تكرار شده 

  .فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا - 5

 .نَّ مع الْعسرِ يسراإِ - 6
در اثر آنها، گشايش و تسهيالت  و دنبال به اعالم اينكه همراه مشقت و مشكالت يا

آيد، تعليل و توضيحى بر شواهد و امدادهاى گذشته، در  مى وجود بهوجود دارد يا 
جدد بر اين مطلب است كه روال زندگى و بيان و تكيه مو . رود ميشمار  هبند الف، ب

ها است.  ها و گشايش خواست و تقدير خدا بر توالى و تناوب گرفتاري هقرار دنيا بنا ب
آيد سبب  اعم از آنكه نفسِ گرفتارى و مشكالت و مسائلى كه براى انسان پيش مى

ر يا نوسانات روزگا شود ميافزايش ظرفيت و پيدايش استعدادها و امكانات شخص 
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ها را دارد، پس از تنگى و سختى  ها و پديده كه خاصيت موجى و شكل همه جريان
كه امدادها و رويدادهاى بند الف، با شش  . در حاليدهد مينوبت به فراخى و آسانى 

حالت  بند اين تكرارى آيات حالت شخصى داشت، »ك« بار تكرارِ ضمير اختصاصى
راه و خدمتى  خاطر بهآيد  نمى نظر بهكه  دكن ميعمومى دارد و يك اصل كلى را بيان 

 .»دهد ميو حقيقت ثابتى خبر  از نظام« طالقانى قول هب يا است كرده قبول باشدكه پيغمبر

 :) 8و  7( ج) آيات
7 - بفَانص غْتفَإِذَا فَر.   

8 -  كبإِلَى روغَبفَار.  

شدن و  در معنى كلمات و مفهوم آيات اختالف و اشكالى وجود ندارد: فارغ
رساند، نصب و انصاب در اينجا، خود  شدن از يك مأموريت يا مشكل را مي خالص

 »رغَب«امرِ از  »رغَبا«كار و وظيفه است،  هرا با تصميم و تحمل و تالش واداشتن ب
 چيزى روى آوردن. سوي بهاست و 

 است و ، از چه خبرى و چه كارى فراغت يافتنباشد مياما آنچه نامعلوم و مبهم 
شدن و  مراد فارغ تواند ميبراى چه چيز و چه كارى به تالش و تمركز پرداختن؟ هم 

كردن  و عبادتو مأموريت و يكسره خود را وقف خدا  به انتها رساندن كل رسالت
هاى حاضر براى  هاى گذشته و درگيري آمدن از نگراني كردن و بيرون باشد، هم تمام

گرفتنِ دعوت وظايف رسالت و هم تناسب و تكرار  دست بهآماده شدنِ با تمام قوا و 
 هاى رسالت كه پيش خواهد آمد. در كليه مراحل و فردفرد گام

(با  )110(تقريباً نزديك سوره نصراگر توجيه اول درست باشد، سوره مدنى و 
را كه  1.»إِنَّه كَانَ تَوابا فَسبح بِحمد ربك واستَغْفرْه«) بوده و آيه 179شماره نزول 

آمده است، بايد برگردان يا  2.»دينِ اللَّه أَفْواجا ورأَيت النَّاس يدخُلُونَ في« دنبال به
و تكليف  حساب باشد حاال خدا خواسته از كه بعيد است ولى گرفت. تأييد و تحقّق آن

پيغمبر را تصفيه و تمام شده تلقى نمايد. مراحل زياد، با مسائل و مشكالت گوناگون 
 بايد براى مواجهه با همه آنها خود را آماده كند. رو فراوان در پيش است كه پيغمب

با  رساند كه رسول مكرم توجيه دوم هم خيلى قابل قبول نيست. زيرا چنين مي
 ها متقاعد نشده و در نيمه راه است. ها و اميدواري ها و دلداري وجود همه يادآوري

                                                
 . 2) / 110. نصر(2                 .  3) / 110نصر(. 1
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آمد  و دستور و در هر پيش در هر وحى انبياء خاتم ماند توجيه سوم و نيازى كه مي
و برخورد با موضوعات و مردم، به استماع كالم خدا و به استقامت در برابر موانع و 

خالصى  از پس را خود تكليف و گيرى موضع بايستي مي داشته ها مزاحمت و مشكالت
 و حتى كساني ها انسانها بداند.  ها و پيام ك از اين گاميا توفيق و عدم توفيق در هر ي

هاى ارزنده و اعلى در راه خدمت به اجتماع يا فرهنگ و دانش فعاليت و  كه با هدف 
نوع احساس غرور يا  مقصود، يك هنمايند پس از پيروزى و رسيدن ب فداكارى مي

گذارى، يا  رانى و منّتگذ بردارى و خوش بسا به بهره  آسايش و اتمام وظيفه كرده چه
از محدود  ناشى تواند مي بشرى حاالت پردازند. چنين استراحت و آسايش مي الاقل به
خود و جهان باشد. يا  ي بودن هدف و كوچكى شخصيت و ديد او درباره و موقت

بردارى از  خودخواهى و كسب شهرت و بهره ،آنكه هدف و انگيزه واقعى شخص
 هاى نفسانى برگشت كرده باشد. خود و به خواسته هخدمات انجام شده بوده ب

از طرف خدا نبايد چنين باشد و طاقت رسالت را كوتاه و كم  مأمورِ رسالت پيامبر
هاى خلق  خود و دنيا و برخوردارى از عواطف و پاداش سوي بهديده از راه خدا 

خدا و حيات  هخود و رساندن ديگران ببرگردد. اصل دين و عصاره رسالت، رسيدن  
بوده پايان  و غفلت و توقف در آن وجود ندارد. جلوگيرى از نفس اماره و  آخرت

جبران اشتباهات و انحرافات در اين است كه هر وقت مرحله يا قسمتى از كار و 
ر پرداخته برنامه به پايان رسيد و فراغت فراهم گرديد، شخص به توجه و تالش بيشت

هائى را كه ضمن اشتغال و اجراى برنامه داشته است، و  فراموشى يا خستگى و تزلزل
ها حاصل است، با بازگشت  هائى را كه از پيروزي ها و خورسندي حتى شادماني

ولرَبك  .ولَا تَمنُن تَستَكْثرُ«كه در طور همانخدا و توبه و تمنا، جبران نمايد.  سوي به
در  2.»إِنَّه كَانَ تَوابا فَسبح بِحمد ربك واستَغْفرْه«گروه دوم آمده است و در  1».فَاصبِرْ
 تواند ميگونه اصرار و اخالص  خواهد آمد. ضمناً اين )110در سوره نصر( 179گروه 
عقل  هباشد. اگر پيامبر گرامى براى خودش يا ب بودن رسالت اى از اصالت و الهى نشانه

و  از  داد مي تراحت و استفادهاس ي اجازه خود بهكرد،  و احساس خودش كار مي
 كرد... نميخواهى  معذرتكسى 

  پايان گروه هجدهم

                                                
 . 3) / 110. نصر(2               . 7و  6) / 74مدثر(. 1



 

 

 
  
  
  
  
  
  

 نوزدهمين گروه تنزيل

 )114(سوره ناس، تمام 6تا  1آيات 
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  برم. پروردگار مردم پناه ميه (خود) بگو، ب .قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ  1
2  اسِمالن كپادشاه .ل (نكهĤب) .مردم است  
  معبود (واقعى)مردم (است). .إِلَه الناسِ  3
  هاى) نهانى و آشكار. كننده زيان (وسوسهبرم) از شر و  (پناه مي .من شر الْوسواسِ الْخناسِ  4

 .الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ  5
كند و اثر عمل مي ها (يا در ذهن و افكار) مردمهايى) كه در سينهوسوسه(

  گذارد.مي
  .و آدميان گرانى) اعم از جنّيان (وسوسه .من الْجِنة و الناسِ  6

 

 ها (تدبر در آيات) كليات و استنباط
 

 قصد تسلّى خاطر و تقويت روحى پيامبر هگروه تنزيل متوالى است كه ب اين سومين
او خطاب  خود به، مستقيماً و اختصاصاً تخطير رسال ي وظيفه ي گرامى، براى ادامه

 شده است.
) .ما ودعك ربك وما قَلَى .واللَّيلِ إِذَا سجى .والضُّحىدر اولين گروه اخير (

تا بداند كه از او ناخرسند نيست و  داد ميخود اطمينان و آرامش  رسول هد بخداون
، يادآورى شد ميقهر و اعراضى وجود ندارد. شواهدى هم كه در تأييد آن آورده 

 هاى دوران طفوليت و جوانى قبل از بعثت بود. عنايت
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، از ترديد بر توان و در دومين گروه نيز با ذكر مواردى از دوران مقارن بعثت
آمد. ولى در سوره حاضر، نظر به  عمل مى رفع نگرانى به تحمل بار گران رسالت

هايى صورت  در برابر شرّ و زيان آينده معطوف گشته، تقويت و حفاظت رسول خدا
ها  ها يا نگراني و اين ناراحتي گيرد كه يا روى آورده و يا بعداً روى خواهد آورد. مي

هاى او در برابر ترديد و  خدا و راهنمائي هاز نوع ديگرى بوده، دلگرمى و پناهندگى ب
شود كه ممكن است نه از راه آزارهاى  هايى داده مي ها يا وحشت و واهمه تزلزل

بلكه ذهنى و فكرى، سستى و خللى در ايمان و  جسمى يا احساسات و تأثّرات روانى
 عتماد يا در حركت و حاالت او ايجاد نمايد.ا

خداوند بود كه پيشاپيش در حفاظت و حمايت و  ى پيشين، خودها گروهدر 
 ى«هدايت رسولش، آياتوĤَا فيمتي كجِدي و  1».أَلَم»كردص لَك نَشْرَح را  2».أَلَم

م است كه بايد القاء و اعالمِ ساز، خود رسول مكرّ كرد. اما در اينجا چاره اعالم مي
 بنمايد. ».أَعوذُ بِرَب النَّاسِ«

*   *   *  

، نمايد ميه در ظاهر و آهنگ اين سوره، آنچه كه بيش از هر چيز جلب توج
و افراد  ها انسانآيه تكرار شده و صحبت از  6است كه پنج بار در ظرف » ناس«كلمه 

هاى ذهنى و روانى (يعنى غيربدنى  تأثير و تلقين هو ب كند مياجتماع  ي تشكيل دهنده
 اشاره دارد. ها انسانو مالى و نظامى) 

(كه هنوز نام آن ذكر نشده  ديده وسوسه و شرّ شيطاناصوالً طرح اين مسئله و پ
 (ص)پيغمبر خاطر بهى تنزيل تازگى دارد. و ها گروهاست)، ضمن آنكه در رديف 

عمومى.  و اجتماعى انسانى، ايست مسئله .باشد مين اهميت از خالى است، گرديده عنوان
هاى  ترديد و تزلزل و ها وسوسه ،شود مي مربوط او رسالت و پيغمبر شخص هكه با آنجات

ناشى از عواطف و افكار درونى يا القايى، استقامت و استحكام شخص را در تحمل 
ها ضعيف  ها و تحرّك گيري در تصميم و دارد، كه در پيش اهدافى و ها برنامه مشكالت
ذهن و  ي كننده هاى تيره ها و وهم رد. اعم از آنكه وسوسهاز بين بب تواند ميساخته و 

گرديده  دل شخص، ناشى از تصور و ترديدهاى درونى خودش باشد يا از خارج القاء

                                                
  . 6)، آيه 93.هفدهمين گروه تنزيل، سوره ضُحي(1
 .  1)، آيه 94روه تنزيل، سوره انشراح(. هجدهمين گ2
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آشنايان و دوستان خالى از سوءنيت، از منشاء مقاصد و منافع آشكار و  ي از ناحيه
 باشد. نهان مردم يا پس پرده شيطان

هاى بعدى  و بعضى از تنزيل - شود مياز مطلع و منظور اين گروه استنباط آنچه 
م مانند هر بشر ديگر در معرض اين است كه رسول مكرّ - نمايد ميرا تصريح  هم آن
احتياج  بوده كننده منحرف و بازدارنده يا كننده ترمز تحريكات خطر در و ذهنى القائات

دست آنها داشته است. هيچ اشكال يا تعجب هم ندارد كه مقام  و فرار از »قرار«به 
هايى  جريان چنين با حضرت آن خود آنكهاز پيش باشد خواسته او أموركنندهم و فرستنده

 1آورد. عمل بههاى الزم را  گيري بينى و پيش مواجه يا از آنها مطلع شود، پيش
شخاص اساساً، يك امر هاى ا بافي هاى نفسانى و منفى نكته ديگر آنكه وسوسه

گرامى و تنها در ارتباط با وظيفه پيغمبرى نبوده از  اختصاصى و استثنائى براى پيغمبر
ها براى همه  گونه ابتالئات و آزمايش هاى كليه اجتماعات انسانى است. و اين ويژگي

اند يا رسم  هو مجريان نقشه و برنامه كه اهل مكتب و مسلك بود نظر  برهروانِ صاح
اند در  رغم آداب و افكار حاكم در سر پرورانده و خواسته اى را علي و اقدام تازه

جامعه پياده كنند، همواره وجود داشته و دارد. ترديد و تزلزل و ترس از خطا و 
ذكر  ههر ابداع و اقدام مثبت انسانى است كه در تفسير آيه به آيه، ب ي شكست الزمه

وسيع آن خواهيم پرداخت. ي نهمثال و دام شواهد 
و از عوامل و اوهام جارى در جامعه،  ها انساندر برابر پديده و شرّهاى ناشى از 

ها و دفاع  جويي چاره و پناهى كه ارائه شده است تازگى و ويژگى داشته با ساير چاره
م ارائه سول مكرّهاى معمولى مغايرت دارد. در اينجا پناهگاه مثلثى به ر و تعرض

 لحاظ به. شود ميآنها ديده  »اله«و  »ملك«و  ها انسان »رب« آن رأس سه كه درشود مي
ال ح ه، نام و نشان خدا كه تابتحول تنزيل و مراحل تدريجى تعميم و تربيت پيامبرسير

  به ترى پيدا كرد. (تا ارتقاء يافت و بعد مردمى »النّاس رب«. به 2بود »ربك«منحصر به 
النّاس اله«آمده، و دست آخر  برسد). همراه آن، صفت پادشاهى خدا العالمين رب« 

ضمنى اين طور به. باشد مي ها انسانهمه  و معشوقمعناي معبود  كه به خوانده شده است
حال رب  هبگويد آنكه تاب خواهد مياستنباط شود كه سوره  تواند ميمعنى و اين كالم 
بود و اَحد و صمد  اهللاكرد و هم او  تو بود و نگهدارى و رهبريت مي و سرور و ارباب

                                                
آمد،  ، شخصاً محرّك و معلّم خويش بود، طبعاً چنين توصيه و توجيهى پيش نمىكه اگر پيغمبر در حالي. 1

 داشت. و چنين صورت و موقعيت را نمي
 سر در آورده بود. وار براى توجه خاص پيغمبر كه جزيره )(سوره توحيد 7غير از گروه . 2



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 234

 

»ولَدي لَمو دلي است. و از ارباب باالتر پادشاه »او«بود، ارباب مردمان ديگر نيز  ».لَم 
اند.  او داده هرا ب ها انسان شده در ميانِ كه باالترين قدرت و مقام شناختهباشد ميخاليق 

به هر و اگر بندگى و سرسپردگى يا شيفتگى و پرستش و عشق به كسى، به چيزى يا 
 باشد مي ها انسانورزند، آنكه شايسته پرستش و عشق است و معبود واقعى  بتى مي

 1تنها او است.
نوع تعدد و تثليث  ، يك»ناس«يا  در سه آيه اول سوره و ارتباط مطلب با مردم

) تناقض گروه هفتم (سوره توحيد »توحيد ناب«لفظى عنوان شده است كه ظاهراً با 
ولى از سياق آيات و سه بار تكرار در ارائه مأمن و پناهگاه واحد، آنچه  كند ميپيدا 
پناهندگى از سه  است تا تعدد و تثليث. وقتى سه بار نفىِ »توحيد«يد، بيشتر آ برمي

ور فقط به محلّ و مقام واحدى دست گويد ميآمده،  عمل بهمقام يا سه محليت مردمى 
گرفتن را دارى، در اين صورت، اين مجموعه، حالت ساده ولى  يا اجازه پناه

و  كند ميو توالىِ نفى و اثبات يا شرك و توحيد را پيدا  »اهللاال اله االَّ « ي شده كامل
 »اكيا«باشد كه با ضمير انحصارى  .»إِياك نَستَعينُ إِياك نَعبد و«شايد مقدمه براى 

توان گروه هجدهم حاضر را از جهتى متّصل  ترى دارد. حّتى مي مفهوم توحيدى قوي
اختصاصى آغاز  »قُلْ«) دانست، چرا كه آنهم با گروه هفتم (سوره توحيد هو مرتبط ب

در سه مرحله يا در سه جلوه  »توحيد«توان گفت كه  گونه مي شده بود و بدين
»ت«، »تربوبيت«و  »ملوكي2، بيان گرديده است.»الوهي 

                                                
 اله ناس خداى واحد و رب پيغمبر يا ملك و در هيچ جاى آيات سوره تصريح نشده است كه رب ناس. 1

ختيارى خود مردم است يا هاى ا باشد بعضى ممكن است اين معنى را دريافت كنند كه مقصود، ارباب
پرستند. چنين تعبيراتى عالوه بر غير منتظره بودن  هايى كه مي»اله«برند و يا  كه از آنان فرمان مي پادشاهانى

ب و معروف در هاى منتخ و اله و ملك با صيغه جمع باشد چون رب بايستي ميبود  آنها اگر صحيح مي
نزد مردم متعدد و متنّوع بوده نام و نشان واحدى ندارند. بنابر اين بسيار بعيد و بلكه محال است كه خدا، 

 ها دعوت نموده باشد. رسولش را به پناه بردن بدان
2. يد. آ پيش مي ه) و مكاتب وحدت وجودى(و بودايى و غير تدر اينجا يك تداعى معانى با تثليث مسيحي

 گفته است، كه از زبان دخترك كليسا »هاتف«آميز  برخالف استدالل شاعرانه و سفسطه
 »پرنيان خوانى و پرند و حرير      سه نگردد بر يشم ار او را«

 ، از سه صفت يكو عرفا بعضى از صوفيان »وحدت وجود« »يا«ا به تثليث ه در كالم و اعتقاد كاتوليك
، بلكه بر روى سه شخصيت يا سه شيئىِ شود مييك شيئى واحد، اسم برده ن ي شخص يا از سه جلوه

صفت خدا  ه) را ب. هر سه آنها (و حضرت مريمالقدس روح -عيسى -خداشود:  نهاده مى »دنام واح«متمايز 
كه چون  »ها وحدت وجودى«نمايند. تا چه رسد به  بودن پرستش يا نيايش كرده از آنان طلب حاجت مي

بينند، خالق و مخلوق، يا  هاى يك قدرت مي ك منشاء، و از جلوهاشياء و آثار و مظاهر را ناشى شده از ي
 اند. آورده وجود به »وحدت وجود«و  »اشتراك«مولد و مولَد را در هم ادغام كرده پيش خود، 
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ابالغ نشده و نوبت آنها  »ناس« خود بهو  مؤمنين هالبتّه از اين مقوالت هنوز چيزى ب
 ااند و ي را پيدا نكرده شايد هنوز قدرت درك يا صالحيت دريافت آننرسيده است. 

 م آمادگى و فرصت الزمه آن داده نشده است.رسول مكرّبه 

*  *   * 

و پناهندگى كه در رأس اين گروه آمده است، نوعى انديشه يا  »استعاذه«خود 
گرامى تعليم  يرهايى است كه بر پيامبرها يا تالش و تدب جوئي نكته تازه از انواع چاره

در تفسير آيه  اهللاشاء نيز مصداق و معرّف دارد كه ان داده شده است در مورد مؤمنين
 باره صحبت خواهيم كرد. به آيه در اين

 نبرداشت مفسري
اند با برداشت ساده و  ن كردهيهايى كه بسيارى از راويان و مفسر تعبير و توصيف

آمده است  نظر بهو با توجه به نيازها و لوازم آن  پاى نزول وحى هسرراست فوق كه پاب
 هاى چندى دارد. تفاوت

ن نزول اين سوره و شرّ و زيانى را كه در رهايى از دست آن بر بسيارى از مفسري
ها و  خدا داده شده است، از مقوله جادوگري هگرامى دستور پناهندگى ب پيامبر

 عمل بهو ديگران بر عليه آن حضرت  اند كه از طرف يهوديان سوءقصدهايى دانسته
اند كه گويا آن  كسالت و عوارض سرماخوردگى مربوط نموده هآمده است. يا ب مى

ه بوده است. همچنين شفابخشى سوره و استعاذه و استفاده حضرت را اسير بستر كرد
تر و با امكان  كمى جدى 1اند. را به هر مؤمن بيمار و گرفتار هم تعميم داده از آن
خدا را، نه از خود  هبيشتر، تأكيدشان بر اين است كه ضرورت پناهندگى ب پذيرش

بلكه  2وسوسه است معناي بهاسم مصدر و  »زلزال«بدانند، كه مانند  »وسواس«و  »شرّ«
) نيز تسرّى (و مسلمانان دشمنان پيغمبر هاشرار و ب هدانسته ب خود پريان و آدميان ناظر بر
فاعل و مفعول صريح سوره و نقش و وصفى كه براى وسوسه يا  هاند. توجه ب داده

 اند. است، نكردهوسواس قائل شده 

                                                
 حامل وى، نويسى معمولى تبديل شده و جبرئيلِ قرآن بيك كتاب سحر و افسون يا نسخه ترتيب اين به .1

 ناس جادوگرى و پزشكى معرّفى گرديده است.كارش
در شرح  طالقانى »پرتوى از قرآن«و در  644صفحه ، 4، جلد كه در قرآن چهار جلدى رهنماطور همان. 2

 ه است.) آمد211صفحه  ،ام از (جزء سى لغات سوره ناس
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تر از قرآن، چند نمونه از  براى آگاهى بيشتر خوانندگان و امكان استنباط واضح
، كه جلدى رهنما 4از قرآن  نقل بهاست،  كنيم. اولى از طبرى تفسيرها را ذيالً نقل مي

تر و قابل  . دومى جديدتر، سنجيده1بوده است مورد انكار معتزله و مورد تأييد اشعريه
 .»پرتوى از قرآن«و سومى در سطحى باالتر، در است  »الميزان«از  تر قبول

 دفع جادو و سحر -1
ه فرود آمده است و اين هر دو سوره ضد افسون مكّه اين هر دو سوره ب«

كرد  هجرت (ص)ب نزول اين سوره چنان بود كه چون پيغامبراست. سب
قبول  او نهادند و او را به پيغامبرى سوي بهآمد خلقان روى  مدينهه و ب

اتفاق  كردند. و پيش از آنكه پيغامبر(ص) به مدينه آيد همه اهل مدينه
 را ل و اوى سلوببن اُ اهللاها باز داده بودند به مهترى عبد كرده بودند و خط

 جهودان تاجى از زر كرده بودند با گوهرهاى قيمتى. و گرداگرد مدينه
 ، وادى القرىبسيار بودند و حصارها داشتند استوار و محكم چون فدك

و  رفتند اصمع، و اين همه جهودان برخاستند و پيش لبيدبن قريظه و بنى
از او خواستند مگر چيزى بتواند كردن كه  بود، هم جهود ن لبيديا

 هالك شود. پيغامبر(ص)
كه ي كس كردن لكن شما را نشان دهم پيش گفت من بدو هيچ نتوانم لبيد

شما را از او برهاند. و چون ايشان برفتند لبيد برخاست پيش زنگى رفت 
بود و سحر و جادوى نيك دانستى و او را  . و او نيز هم جهودنام او حيره

 2قيمتى و چيزى از پيش بداد ي زر پذيرفت و پنج تخت جامه »وقيه« صد
بگو  گفت مكه اگر تو اين كار تمام كني من اين همه تو را سپار گفت و

 كند مي دعوى پيغامبرى تا خود چه كار دارى؟ لبيد گفت اين محمد كه
جادوى  هبايد كه تو او را ب و بجز دين ما دينى محدث آورده است مي

اين  حيره گفت اين كاري سهل است. هالك كنى و ما را از وى برهانى
بچه بياورد و آن كبوتر بچه را به يازده بندگاه او سوزن فرو زن كبوتر

اندام از دست  ي هاى همه از آن سبب بيمار گشت و بندگاه برد. و پيغامبر
آن طاقت نداشتى و  و پاى و گردن همه درد برخاست چنانكه از درد

دست و پاى هيچ راست نتوانستى كردن... و هر چند پزشكان و طبيبان 
                                                

 . 640 و 639صفحات  ،جلد چهارم، قرآن رهنما. 1
 پرورى نمايند! سازى و عوام خواهند افسانه و خرافه بسازند خوب بلدند كه چگونه داستان وقتى مي. 2
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روز زيادت  هپذيرفت و آن درد اعضاء روزب آوردند هيچ معالجت نمى مى
شادى و  نه روز بگذشت و آن جهودان . و آن چنان بمانده بود تا1بود مي

 كردند. نشاط همي
ترا جادوى كردند و آن  اهللا آمد و گفت يا رسول پس روز نهم جبرئيل

گويند با يكى زنگى، نام او  عاصم مردى كرده است كه او را لبيدبن
، اكنون بايد كه تو را بردارند تا من تو را بدان جايگاه برم... پس حيره
 خواندند و ايشان »ثبير« مدينه ي كناره و چاهى بود بر را برداشتند پيغامبر

زير آن چاه، چاه  هو سر چاه استوار كرده بودند و ب درا بر سر آن چاه بر
سنگ و گچ استوار كرده بودند. پيغامبر  هديگر بود و سر هر دو چاه ب

ها استوار  را به رشته بفرمود تا سر آن هر دو چاه باز كردند و آن كبوتر
ها و بندها برآوردند. پس  كرده بودند و بسته و از آنجا برآوردند و سوزن

او را اندر آموخت و آن شش آيت است. .» النَّاسِ قُلْ أَعوذُ بِرَب«جبرئيل 
دى و و همچنان هر آيتى كه برخواندى سوزنى از آن كبوتر برون آم

 درست گشت اندر ساعت و بر بندى از پيغامبر گشاده شدى تا پيغمبر
آنكه او را هيچ رنجى رسيد يا اندامى درد كرد و  پايى خاست و برفت بى

را برخواند و  عاصم برخاست و به مدينه بازآمد و كس فرستاد و وليدبن
ملعونه را برخواند و گفت شما چرا اين كا را با من كرديد.  ي حيره ابن

تو به شك بودند. ما  ايشان گفتند از بهر آنكه گروهى اندر پيغامبرى
گفتيم كه اگر تو پيغامبر خدايى اين خود بر تو كار نكند و اگر پيغامبر 

است). پيغامبر  ند (و خدا داناتربنيستى خلقان از تو برهند و راحت بيا
گرد آمدند و آن هر دو تن را به  ايشان را چيزى نگفت وليكن اهل مكّه

                                                
و ، نشانه آوردن و به جوانب رود ميشمار  هپردازى ب ها از لوازم نويسندگى و رمان چنين طول و تفصيل. 1

و القاء تصورى از واقعيت در او ايجاد  كند ميجزئيات ماجرا پرداختن، توجه خواننده يا شنونده را جلب 
ساز سينما در همين است كه خواننده يا بيننده  نويس و صحنه . بزرگترين موفّقيت يا هنر يك رماننمايد مي

لوح و احساساتى  متأثّر بشود. اشخاص سادهكه از آن گردد به خبر يا واقعه »معتقد«چنان مجذوب داستان و 
 گيرند. ها قرار مي گونه جاذبه خيلى بيشتر از اهل فكر و تعقل يا صاحبان شخصيت و اراده تحت تأثير اين

د استثنايى و جز در موار -ها ها و استدالل اتّفاقاً يكى از خصوصيات قرآن در اين است كه غالب داستان
كه در ذيل يكى از  يطور بهها عاريست و  ها و نشانه اً از چنين تفصيلغالب -نكات اصولى و حساس

ورزد. تا هم  ى تنزيل گفتيم معموالً از بردن نام اشخاص و اماكن و از ذكر زمان واقعه امساك ميها گروه
و محفوظ فكر و تصميمِ طرف محترم  ها وارد موضوع نشود، و هم آزادى ها و عصبيت شخصيات و علقه

كننده مثبت و منفىِ خارج از عقل قرار نگيرد. و نهايتاً از مقصد و عبرت و  ماند و تحت تأثيرهاى تحريك
 منحرف نشود. شيعى ي مشاهده يا تجربه
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دوست پيغامبر  كس سبب جادوى، و هر آنه . ب1عذاب و زارى بكشند
 »بود از اطاعت او بيرون نرود تا به حيات ابدى پيوسته شود.

 دفع بيمارى و آالم شخصى -2
 و انواع رواياتى كه 2داند. استناد روايات وارده مدنى مي هسوره را ب عالّمه طباطبايى

 غرض از نزول سوره را رفع بيمارى شخصى پيغمبر -كند ميرد ن و -كند مينقل 
كامالً شخصى و اختصاصى و بدون ارتباط با  صورت به. قضيه 3نمايد ميقلمداد 
.راجع به اينكه اين وسوسه يا وسواس چيست و چه شود ميمطرح  تو نبو رسالت

 .شود مياى ن داشته است، ظاهراً اشاره آثارى بر رسالت پيامبر

 از شرور و تحليل روانشناسانه و مراتب رشد و ايمان مصونيت اسالم و مسلمانان -3
 كند ميتر و بر مبناى رشد روانى و نفسانى و اجتماعى نگاه  بينانه را واقع هسور نىطالقا

آيد. هر دو سوره  در پى تحليل و تعميم برمى ،ها لغات و ريشه هو با توجه افراطى ب
، يا هر مؤمن شايسته و براى مرسول اكر هرا در خطاب ب )114(»ناس«و  )113(»فلق«

شرور نوعاً از چگونگى دريافت حوادث  عقيده طالقانى هداند. ب حفاظت از آنها مي
 .شود ميجهان، و كيفيت انعكاس آنها در ظرف مراتب وجود ناشى 

   :گويد ميگيرى نهايى  در نتيجه
. نمايد ميقع شده، طريق مصونيت اين دو سوره كه در پايان قرآن وا«

ت هاى اوهامِ جاهلي شرورى كه از زير پرده نفوس نومسلمانان و از ريشه
 4».شود ميآورد و منفلق  برمى و دسائس دشمنان و حسودان، سر

   :كه دهد ميو در تحليل نهايى توضيح 
دان ديد و ترى از عقل و اختيار رسيد و مي چون آدمى به مرتبه كامل«

مسؤليت و تكليفش بيشتر ه قدرت تصرّفش وسعت يافت و احساسش ب
و در جهت مقابل  گرديد، ميدان قوه واهمه نيز كه راه نفوذ شيطان

و از درون قواى  شود مياست بيشتر  »حقّ«انديشه درست و دريافت 
آشكار و و  رود ميپيش  و آورد و پس سر برمى »خناس«پيچيده نفسانى، 

                                                
از  دبع مربوط بهآن را ذكر كرده و  راوى يا ناقل فراموش كرده است كه قبالً وقوع داستان را در مدينه .1

 دانسته است!  هجرت
 .464صفحه  ،جلد چهلم الميزان. 2
 !دهند ميقرآن عظيم را به سطح يك نسخه طبيب براى پيامبر بيمار تنزّل  ترتيب اين بهو . 3
 . 318 صفحه ،قسمت دوم ،ام جزء سى، »پرتوي از قرآن«. 4
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خالف آنچه  ههاى گوناگونش هر چيز را ب و با وسوسه گردد مينهان 
فرمان اين سوره بايد براى جلوگيرى و بستن ميدان  هنماياند... ب هست مي

آورد و منشاء و انگيزه شرور  برمى نفوذ چنين شرّى كه از باطن آدمى سر
كه اضافه  »هلَا«و  »كلم«، »رب«ديگر است، به سه صفت خداوند يعنى 

مظهر تجلّى و تصرّف اين  شده، پناهنده شد، و چون انسان »ناس«به 
صفات گرديد و تسليم آنها شد و در سراسر قواى درونى و اراده و 

الْجِنَّةِ «و عوامل  عقلش نفوذ نمودند... راه تصرّف و نفوذ وسوسه خنّاس
 1».شود ميبسته  .»و النَّاسِ

 

 تفسير آيه به آيه

و نظام فعل  زبان عربى سبك بنا به كه پربارى است كوتاه گروه منسجم »ناس«سوره 
گرديده است.  ها، تنظيم وسهوس دست از خدا هب »جويى پناه«محور  بر و فاعل و مفعولى،

را جلو بيندازيم و  »اسِوسوالْرِّشَ«عمل كنيم بايد  سبك و نظام فارسى هاگر بخواهيم ب
برويم  -است دستور مخاطب و منظور كه امبرپي شخص و »اسِالنَّورِدص« سراغ هب سپس

 همان آيات را به ما ولى بياوريم. آخر را در »ناس«ت باالتر و مقاما »اسِالنَّ بر«و آنگاه 
و  »تربوبي«دهيم، خصوصاً كه  ترتيب موجود در سوره، مورد تدبر و تفسير قرار مي

 اند، كه اهميت اساسى و هدفيت اصلى را دارند. در صدر آمده »الوهيت«

 : گانه ت سهآيا بند اول)
   .قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ - 1

   .ملك الناسِ - 2

 .إِلَه الناسِ - 3
  هايى مانند:  كه در اينجا آمده است، با خطاب »قُلْ«خطاب: بگو، يا 
»ا أَيونَقُلْ يرا الْكَاف2».ه  

»اسا النها أَي3»قُلْ ي  

                                                
 . 317 صفحه ،قسمت دوم ،ام جزء سى، »قرآن پرتوي از« .1
 : بگو: اي انكارورزان.  1) / 109. كافرون(2
 : بگو: اي مردم... 158) /7. اعراف(3
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»هلَيع أَلُكُما أَسرٍ قُلْ مأَج ن1»م  
  و

»راَآلخ ارالد لَكُم ت2»ةُقُلْ إِن كَان  
...  

واسط و  هايى دارد. در آنها پيغمبر فرق ،هاى بعدى زياد خواهيم ديد كه در تنزيل
شده است كه ديگران بايد بشنوند و  او وحى هرساننده پيام بوده كالم و گفتارى ب

زودى خواهد  هكه ب - 3 ».قُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ«ليكن در اينجا مانند،  احياناً عمل نمايند.
ور خدا. اگر چه ممكن است يك دست بهى و خود بهخطاب و امرى است خود - آمد

سخ مخاطب دوم يا مفعول مستترى نيز داشته و مفهومش اين باشد كه پيامبر خدا در پا
خويشتن بگويد كه من به  هكنند، به آنان و ب ياد مى هايى كه مردم و شياطين وسوسه

»ك«و  »ربلله«و  »مج و بعيد تعبيرى برم. البتّه چنين مي پناه »النَّاس ارسد.  مي نظر به معو
، يا توصيه و گويد ميچيزى  خود بهامر خدا  هبِ ر پيغمبرمعلوم است كه اگ - ضمناً

 - ترديد عمل و اثرى پشت سر آنست، و در منطق قرآن ، بىگيرد ميتلقينى صورت 
و  »قول« - هاى بعدى خواهيم ديد را در تنزيل كه تصريح و تأكيدهاى آن يطور به
خدا از طرف رسول،  هپناه بردن ب منفّك از يكديگر نيستند و نبايد هم باشند. »فعل«

تعبيراتى است  ترين پذيرد، و اين ساده انجام مى 4خود بهكاريست كه با كالم يا القاى 
يافتن و  و واقعيت اگر در پيشبرد امر رسالت رسول خود گفته باشد كه: هكه خداوند ب
ى اشخاص و اجنّه هاى منف هاى فكرى و تلقين هاى آن دچار خلجان تحقّق وعده

آنچه نازل شده است و  هتوانى ب شدى، نگران مباش، هرآينه تو وحى ما را دارى و مي
بينى. البتّه اشكالى ب، اعتماد نمايى و خود را در پناه هدايت و حفاظت من شود مي

ان، خود را در سايه اين نيز در اهداف و افكار و اعمالش و مسلمانان ندارد كه مؤمنين
 آيات و مورد خطاب ضمنىِ آن، احساس نمايند.

، و مشكالت ها از جريان مهم رسالت زمان و بعدي آن حال، آگاهى مؤمنيندرهر
كمك  و معتقدات دينى قرآن هو مسائل دعوت، اى بسا بر معرفت و ايمان بيشتر آنان ب

 نمايد.
                                                

 خواهم، ...  لتم نمي: بگو از شما هيچ پاداشي بر رسا 57) / 25. فرقان(1
 ي شماست...  ويژه : بگو اگر [بهشت و] سراي آخرت 94) / 2. بقره(2
 برم.  دم پناه مي اختيار سپيده : بگو: به صاحب 1) / 113. فلق(3
4.auto - suggestion  . 
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يكديگر  هابتدايى سوره معطوف ب ي كه در كلّيات گفته شد، سه آيه يطور همان
بوده، و در هر كدام آنها پناهندگى بر يكى از سه چهره يا سه مظهر مختلف از مقام 
واحد توصيه شده است. اما راجع به اينكه پناهندگى چگونه است و چه تأثير و 

ن همين دليل مفسري ه. بشود مير ظاهر آيات ديده ن، داللتى دنمايد ميتحرّكى ايجاد 
 اند. رفته »من عندى«هاى غالباً  سراغ تعبير و توجيه هو مترجمين ب

دهنده  پناهندگى چيزى جز حفاظت و كسب امنيت در سايه پناه ي در مفهوم كلمه
كنندگان  ن و حيلهانديشا وجود ندارد. گويى نام و توان آن مقام، براى دفع شرّ  بد

. اولين اثر پناهندگى آرامش خيال و برخوردارى از محيط مساعد و كند ميكفايت 
نكردن به خطرات و  حيات و حركت است. و همچنين اعتناء ي محفوظ براى ادامه

 خيزد. ها برمي ترتيب اثر ندادن به القائات يا اشكاالتى كه از وسوسه
 نشستنِ آن حضرت در كعبه يا در مساجد خدا نوعى بست هب بردن پيغمبر مسلّماً پناه

داشتن الفاظ و عبارات مفهوم و  آوردن يا همراه زبان هنبوده است و نه ب ها و امامزاده
با اراده و ايمان و با معرفت و اعتماد كامل توأم باشد.  بايستي ميغيرمفهوم حتماً هم 

ا رسولش ابالغ كرده است كه ب هاست كه گفتيم؛ خداوند ب همانترين توجيه،  دهسا
هاى خنّاسان باكى نداشته و مطمئن  برخوردارى از هدايت و حمايت او از وسوسه

موقع بوده، او را به بيراهه و بدى  هحق و دقيق و ب هب باشد كه آيات و تعليمات وحى
(متعلّق به  1».ولَسوف يعطيك ربك فَتَرْضَى«زود وعده نخواهد كشاند، و دير يا 

 ) تحقّق خواهد يافت.18(ى گروه  2».فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرًا«) و آيه 17گروه 
بودن كلمات (در دو فعلِ  بودن يا مجرّد و مطلق از خالىآنچه از ظاهر آيات و 

 ي گانه هاى سه خداى مردم، در چهره هآيد، صرف پناهندگى ب ) برمى»وذُعاَ«و  »لْقُ«
 سراغ ساير چيزها رفت. هآن بايد كافى به مقصود باشد و نبايد ب

هاى  سازمان ىدارا بشرى جوامع كه تاريخ، گذشته هاى دوران در جويى پناه و بردن پناه
زيستند، بيشتر از امروزه  منظّم و مطمئن نبوده و در حفاظت قانون مدون محكم نمى

هاى بزرگان يا موالهاى  و در خانه ها مورد نياز و بحث بوده بست نشستن در امامزاده
كردند، و  يله قبول ميكه افرادى را تحت واليت و حمايت و براى خدمت قب عربستان

معمول  ايران در قاجاريه كه در اواخر  زدن انهدر خ هخارجى را ب دولت يك حتّى پرچم
   ي زير سايه كه پناهندگى همواره به است طبيعى اين مقوله هستند و شده بود، همگى از

                                                
 .   5) / 94. انشراح(2              . 5) / 93. ضحي(1
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 قدرتمندترين و صاحب نفوذترين اشخاص يا مقامات باشد.
ذكر سه نام يا سه مقام شاخص، و قلمروهاى مربوطه آنان اكتفاء  هدر اين سوره ب

هاى  دكان يا حوزه و ملك مانند اجتماع، كوچك در واحدهاى مرجع اولين است. شده
ا هستند كه مالك و مدير و حاكم بر آن واحدند. و افراد تابعه در ه خصوصى، ارباب

آنان امنيت و حمايت  ي نزد آنها رفته يا به زير سايه همواقع خطر يا تجاوز و تظلّم ب
هاى ديگر، از قبيل كدخدا، خان، شيخ،  ا با همين عنوان يا نامه يابند. قلمرو ارباب مي
 ي . در مرحلهشود ميشهرها و اياالت كشيده  هب ياكم، والى، امير و غيره، تا حدودح

مراتب حاكميت و  ي بودند كه در سلسله يا شاهنشاهان پادشاهان و باالتر سالطين
ند. شد ميمالكيت از نظر مردم، آخرين مركز قدرت و ملجاء و مأمن محسوب 

شخصيت و خودكفانبودن، افراد و واحدهاى كوچكتر را  بودن و عدم استقالل اتّكائى
بهاى اطاعت و انقياد و پيمان خدمت  هكشانده است، ب كشورها مي رف فرمانروايانط هب

نمودند. اما اطاعت و احترام يا اعتقاد  و پرداخت ماليات، دريافت امنيت و حمايت مي
ه و شد ميو انقياد مردم، خصوصاً در باطن و قلبشان، منحصر و منتهى به پادشاهان ن

ها و نيازهاى انسانى  خواسته دنبال به ةًو مادى نبوده فطرهمه مسائل مردم جانى و مالى 
تر عاطفى و معنوى نيز بودند و بنابراين به مقتقدات و معبودهاى باالتر از  و لطيف
 ند. اعم از معبودهاى موجود و واقعى يا موهوم و تصورى.شد ميملوك 

كاررفته براى خدا،  هيا اولين نام ب »رب«در بررسى گروه يكم تنزيل و تعبير كلمه 
ا و امراء در روزگاران پيشين ه گفته بوديم، كه با توجه به نقش و مقامى كه ارباب

را براى برترين آنها ابداع كرده  و لرد »سينيور«يا سرور  داشتند، خود مردم عنوان رب
ترين  مناسب خداوندسبحان براى ،پيغمبران طرف از اصطالح و عنوان اين انتخاب بودند.

زنند و  زبان مردم حرف مي ههاى آسمانى چون ب و كتاب پيامبران .عمل بوده است
ترين مشابه و مفهوم  نزديك ،هاى خود را در لفظ و لباس بشرى ادا كنند ناچارند پيام

تر و  تدريج با معرّفى دقيق هباشد، تا ب »تربوبي«و  »رب« توانست يمبراى معرّفى خدا، 
و رعيتى و پادشاهى و  هاى ارباب هاى رساتر، رسوبات ذهنى توأم با انديشه توصيف

بوسى و  آستاناز  -را فعالً پيامبر - ها را انسانها بزدايند. و  ها و دل بندگى را از ديده
 ارباب آورده بيرون دروغين خدايان و عاريتى هاى ارباب به تضرّع و توسل يا چوئى، پناه

خواسته فطرى  و واقعى ي گمشده حال عين در و آنها سرِباال كه را حقيقى معبود و امير و
  هاى  جاى ارباب هب ها نگراني ها و كه در گرفتاري نمايند و بگويند است معرفى آدميان
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 ببرند و بس. ها و خداى خداها، پناه شاه ا، شاهه يكتا ارباب متفرّق، به
بردن است. يا  ، صرفاً مسئله پناهشود ميآنچه در اين سه آيه و آيات بعدى ديده 

 جايى كه شايستگى پناه جستن را دارد. كس يا آن يافتن و شناختن آن پناه
نشستن در اطاق يا چهارديوارى خانه او  خدا، بست هبردن ب بديهى است كه پناه

نيست و حالت استعاره را دارد. منظور اينست كه شخصى خود را از هر جهت در 
حريم خدا قرار داده، در محيط فكرى و عاطفى و ايمانىِ خارج از او منزل نگيرد و 

هايى را  ند. در اين صورت امن و اماندر اخالق و صفات و اعمال غيِر او زندگى نك
جويند و در  ا و ملوك و معبودها جسته و ميه ها، ارباب هاى خان كه مردم در خانه

تر خواهد شد، كه چيست و از دست كيست، در پناه خدا و  آيات بعدى روشن
 خدانشينى خواهند يافت.

بردن و از دست كسى يا چيزى  معناى پناه نها به، ت»هاذعتسا«و  »وذُعاَ«در قرآن لغت 
رساند،  مي هم را كردن توبه و جستن تبرّى است. نيامده شدن، ملتجى جايى هب يا شخص هب

لى در استعمال و 1.»الْجاهلينَ قَالَ أَعوذُ بِاللّه أَنْ أَكُونَ منَ«كمااينكه نوح گفته است: 
 تر است. تر به ذهن عموم، مفهوم پناهندگى و التجاء قابل قبول غالب و نزديك

   : آيات دوگانه بند دوم)
   .من شر الْوسواسِ الْخناسِ - 4

 .الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ - 5
ن و مترجمين نشان داده، يا به اين در اينجا، برخالف تفحص و تعميمى كه مفسرّي

) بايد براى رهايى از شرّ (و مؤمنين موضوع و متجاوزى كه پيامبر ،اند در و آن در زده
  مشخص شده و هيچ ابهامى وجود ندارد.آن به خدا پناه ببرند كامالً

آنچه در سوره اعالم و هشدار داده شده است يك چيز بيش نيست: وسواس و 
انگيزى  ى كه صفت خنّاس دارد و كارش وسوسه»وسواس«شرّ يا زيان و مزاحمتش. 

اما اين  .كه همه مردم نه تنها در ذهن و ضمير پيغمبر ،ها و اذهان مردم است در سينه
 معناي به و است مصدر اسم »وسواس« گفتيم قبالً كه يطور به كيست، و چيست وسواس

  دلى و ترديد گشته، دو عارض ها انسان كه به . يعنى آن حالت و عملىباشد مي »وسوسه«
 نمايد. ييا بددلى و سوءظن و يأس ايجاد م

                                                
 ي جاهالن باشم.  برم از اينكه در زمره خدا پناه مي : ... گفت: [تمسخر كار جاهالن است و] به 67) / 2. بقره(1
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پيغمبرى  ي در ارتباط با وظيفه وسوسه، يك امر اختصاصى و استثنائىِ رسول خدا
و مجريان نقشه و  نظر  بنبوده، ابتالء و آزمايشى است كه براى همه رهروان صاح

هر ابداع و اقدام مثبت انسانى  ي يد. ترس از خطا و شكست نيز الزمهآ برنامه پيش مي
و ها  ها دچار چه آلودگي است. مالحظه كنيد محيط فكرى يا تنفّس خود ما ايراني

كارى دست زند يا فكر تغيير و اصالحى  هالقائات منفى است. هر گاه كسى بخواهد ب
. شود ميرو  هكننده روب آميز و فلج زبان بياورد، از هر طرف با شعارهاى يأس هرا ب
با اين مردم كار كرد يا با دولت  شود ميگذارند؟ مگر  گويند فايده ندارد، مگر مي مي

ا) است و ه مريكاييآها و حاال  ا (يا خارجيه انگليسي دست بهكارها  ي درافتاد، همه
ها  تا آنها نخواهند محال است كارى انجام شود، انقالبى هم كه شده و تمام جريان

ها و  ها و انصراف آوري ور و نقشه آنها صورت گرفته است. و از اين قبيل يأسدست به
 ها. انحراف

جاى  هچنين طرز تفكرهاى منفى قبالً هم در ميان ما وجود داشته است. منتها ب
گذشته پاى بخت گويند، در سياست خارجى و استعمار و استكبار جهانى كه حاال مي
آوردند. ابداً نقشى براى تقصير  و اقبال، سرنوشت و تقدير يا فلك غدار را به ميان مى

 طور بهشوند.  ير و تربيت قائل نبودند و نميو خطاى خودشان يا براى تالش و تدب
وجه خود را مقصر و  يچه آيد به هايى كه بر سرشان مى ها و بدبختي كلّى در سختي

 شناسند. مسئول و حتّى مؤثّر نمي
الملل و در كشورهاى پيشرفته، انواع ديگرى از افكار و القائات  در فرهنگ بين

گاه نظريات يا افكار انكارى فراگيرى مد روز  بينيم. گاه بازى را مى منفى يا وسوسه
خاصيت  بى و غلط و قالبى تماماً پزشكى معالجات و داروها گويندكه مي مثالً .شود مي

خواهى و در مكاتب  . يا آنكه در آزاديباشد ميبراى فروش و درآمد  ياست كه دام
دكّان است.  مترقّى، هيچ چيز تازه و هيچ دواى دردى وجود نداشته، سراسر دغل و

اصوالً بجا و براى تصحيح و تجديدنظر در  البتّه شك و ترديد در علم و فلسفه
 انتقاد از خود صورت بهها و در آراء و عقايد ضرورى است خصوصاً اگر  استنباط

)auto - critique( ت مابين نقد و توأم با سنجش و آزمايش عملى باشد. ولى فرق اس
 هاى بنيادى. ها و تشكيك بينانه، با بدبينى بيطرفانه و واقع صورت بهاز خود 

هاى بازيگرانه و  و سفسطه »رىداَ الَ«يا  »نيهيليسم«هاى  همچنين است فلسفه
  الخنّاس هستند  از وسواس اى زده و رنگ آب هاى چهره كه گرانه تكذيب هاى ماديگري
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 است. ».يوسوِس في صدورِ النَّاسِ«هاى فكرى و اجتماعى  و كارشان در زمينه
از  ها انساننيز در ابتدا جز حركت  عقَاليى و نجات  پيدايش فلسفه و منطق ارسطو

و منكرين هر حقّ و  هاى سوفسطائيان سفسطههاى لفظى و ذهنى يا  بازي شرّ سفسطه
اند عقول و افكار را از  خواسته هم مى و دكارت حقيقت، نبوده است. امثال ارسطو

نجات  بافى ها يا از  سردرگمى در فلسفه شدن ها و دچار وهم و وسواس بيراهه رفتن
كردن و درست ديدن را بياموزند. براى رسيدن به  مردم درست فكر هند. و بده

 حقيقت و يقين الزم و سرانجام انسان را در پناه عقل و علم قرار دهند.
صفت وسواس آمده است حالت كسى يا چيزى را  عنوان بهكلمه خنّاس كه 

از خود را نشان و ب شود ميرساند كه ثابت و مشخّص و آشكار نبوده، گاهى پنهان  مي
. در اينجا كند ميبازى  اصطالح كودكانه غايب موشك هزند يا ب . چشمك ميدهد مي

ها حالت قاطع  گران و خود اين وسوسه اين است كه القائات وسوسه هظاهراً اشاره ب
كه  و همين رود ميگويد و كنار  كاره چيزى مى گاه با ابهام و نيمه روشن نداشته گاه

، قاموس كند ميصميم بگيرد و قدم بردارد، جلو آمده سمپاشى ت خواهد ميشخص 
دانيد از كجا  معنى كرده است. يعنى شما نمي »نهان مخفى و سخت«را  آن قرآن

 .گيرد ميسرچشمه 
 معناي هبآنكه  از بيش است، آمده بند را كه در پايان »اسالنَّورِدص«صدر يا  ي كلمه

كار رفته بود،  هكه در گروه قبلى ب صدر قفسه سينه و نسوج آن باشد، بايد مانند شرح
ارادى بگيريم. در همين  و و فكرى ذهنى ي مقوله از« لباس ادبى در قالب استعاره و در

يا زمينه در آيات قرآن غير از واژه صدر، نام اعضاء ديگر انسان، مانند قلب و فؤاد 
ه نيز آمده و به آنها نسبت تعقّل و ديدن داده شده است كه چون غالباً دئفْقلوب و اَ

هاى بعدى  بهتر است بررسى بيشتر را به تنزيل گيرد ميمورد سئوال و استفهام قرار 
 »موكول نمائيم.

ر شده ذك »وسوسه«عنوان ظرف يا محل عمل و نفوذ  هب در هر حال صدورالنّاس
 بلكه است و ناس (يا مردم) حالت مفعولى را داشته، ايجاد كننده يا برانگيزاننده نبوده

 آن هستند. ي در معرض وسوسه و دريافت كننده

   : تك آيه بند سوم)
  .من الْجِنة و الناسِ - 6

  : ناشى شده از طايفه گويد مياحتمال قوى  هو ب دهد مياين آيه منشاء وسوسه را نشان 



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 246

 

ن و . بدون آنكه توضيح بيشترى راجع به جنّه و ج است و از آدمياناى از جنّ و دسته
داده باشد و يا اصالً از مكانيسم عمل  ها انسانچگونگى انشاء يا القاء وسوسه بر قلب 

 پناهندگى نزد خدا صحبتى بنمايد. ي وسيله بهدفع آن  و تأثير وسوسه و كيفيت
 كافى براى رسول خدا ي اندازه هدر موقع نزول اين سوره باحتمال قوى مسئله ب

اى  گونه هن هم كه براى اولين بار در اين گروه آمده بج ي روشن بوده است. و كلمه
 بوده است. ه و اعرابم مكّشناخته شده، و مورد اعتقاد مرد

هاى بيشترى  هاى آينده، اطالّعات و راهنمائي اميدواريم در برخوردها و تنزيل
ا نَدياَ اللّهم كلّى برداشته شود، و يا الاقّل كمتر گردد. ههاى ابهام ب آيد و پرده دست به
نْم نْعكد. 

 پايان گروه نوزدهم
 



 

 

 
  
  
  
  
  
  

 بيستمين گروه تنزيل

 (الف))79() سوره نازعات2و  1(در دو بند  26تا  1آيات 
 

  14تا  1، آيات  20/  1گروه  نيم
  

  الرحمن الرحيم اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  هاى) بركنندگان با شدت و سختى. ها و پديده سوگند به (عوامل يا جريان .ت غَرقًاوالنازِعا  1
  آور). سير و نشاط سوگند به (عوامل يا) حركات ماليم (يا حركات سبك .والناشطَات نشطًا  2
3  س اتابِحالساوحسوگند به (عوامل يا حركات) شناوران تند و توانا. .ب  
  اند. گيرنده در حركات كه پيش روندگان پيش .فَالسابِقَات سبقًا  4
  دبر كنندگان امور.و تَ .فَالْمدبرات أَمرا  5

  .يوم ترجف الراجِفَةُ  6
شوند و بلرزند (يا به  روزى (يا زمانى خواهد آمد) كه (زمين يا آسمان) بركنده

  تكان شديد درآيند).
 دنبال برسد). به اى دنبال بيايد. (يا از پى در آينده (و) تكان (يا انفجار) ديگرى به .تتبعها الرادفَةُ  7
  اند (يا قرار خواهند گرفت). هائى در تاب و طپش (چنان روز) دل .قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ  8
9  عاشا خهارصزير و خاشع است.ه هايشان رو ب چشم .ةٌأَب  
  م؟گردي گويند آيا ما به راه پيموده شده (يا به وضع قبلى) در چاله برمي مي.الْحافرةأَئنا لَمردودونَ في يقُولُونَ  10

  .أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً  11
حيات و جنبش)  ايم آيا (چنين بازگشت بههاى پوسيده شدهگاه كه استخوانآن

  پذير است؟امكان
 زيانكارى است. بار(زندگى يا بازگشت) پريشانى و گويند در اين صورت و اين .قَالُوا تلْك إِذًا كَرةٌ خاسرةٌ  12
  است! پس قطعاً اين رويداد يك تكان (يا رانش تنها) و واحد .فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ  13
14  ةراهم بِالسبينند! آنها خود را ناگهان در صحنه وسيع بيداركننده مى .فَإِذَا ه  
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 تدبر در آيات -  1بخش 
 
و موضوع متفاوتى در آن مطرح  شود مي 26تا  15گروه دوم كه شامل آيات  نيم

 شده است در جدول بعدى خواهد آمد.
خاص نداشته  مخاطب كه ماي رسيده گروهى اينك به 1گروه متوالى نوع  از سه پس
خبر از حدوث عام  طور بهاتّكاىِ چند قسم،  هاست و جنبه انذار دارد. ب 2از نوع 
 .نمايد ميشوندگان را بيان از حال و قال بيدارشدگان و محشوراى  داده شمه قيامت

 توان به پنج جزء يا پنج پيام تقسيم كرد: گروه را مي
هاى طبيعى و با  : سه سوگند استشهادى به عوامل و جريان5تا  1آيات  - 1

 گيرى. دو نتيجه
 .هائى زمانى صبح و شب قيامت : نشانه7و  6آيات  - 2
 : حاالت و تأثرات محشورشدگان.9و  8آيات  - 3
 ها و گفتارهاى محشورشدگان. : واكنش12تا  10آيات  - 4
 در قيامت. ها نانسا: برخورد و حضور 14و  13آيات  - 5

مشابهت  )51(ذاريات 6گروه به آن سوگندهاى آنكه ضمن بند اين آيات كلىطور به
اى از  طرف مجموعه خالصه شده دارد و شايد دنباله و تفصيل آن باشد، از يك

هائى خبر از حدوث يا وقوع  استناد سوگندها و نشانه هكه در آنها ب ى قبل استها گروه
 )81(تكوير 16گروه،)91(شمس 12گروه ،)82(انفطار 11مت داده شده بود (گروهاقي
  گيرى شكل ديگر دارد.  هاى نهائى و نتيجه ها و نشانه و از طرف ديگر قسم ،)

هاى  دهپدي  مظاهر مشهود طبيعت و به  در سوگندهاى سابق اشاره و استشهاد به
، در اينجا با پنج اسم فاعل سروكار شد ميهاى مشخص و مشهود آنها  جارى، با نام

اند  و مترجمين تشخيص روشن و مشترك مسلّم از آنها نداشته كه چون مفسرين داريم
ئله را مس ،اند متوسل شده نتوانسته هاى مختلف، از جمله فرشتگان به تعبير و توجيه

هاى ناديده و نشناخته كه مورد اعتقاد و يقين همگان  حل كنند. قسم خوردن به فرشته
مجهول و  براى اثبات يا ارائه طريق و قرينه، براى قيامت تواند ميچه خاصيت  ،نيستند

، اين و مالئكه شتهبردن از فر جاى نام همورد انكار يا ترديد، داشته باشد؟ مگر آنكه ب
بگيريم  ها انساناندركار جهان و گردانندگان امور عالم و  ها را عوامل دست اسم فاعل
داللت قابل استفاده و استشهاد  تواند ميكرده  صورت با مالحظات ما تطبيق كه در اين

تحوالت دنيا باشد. در  براى قبول قيامت و مخصوصاً جريان علت و معلولى حاكم بر
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و اينك از  شد ميسوگندهاى قبلى توجه به موجودات برجسته محسوس طبيعت 
 عنوان به، . ضمن آنكه انطباق با مالئكهشود ميها نام برده  ها يا عوامل و انرژي جريان

نه آنكه خواهد بود. ولى  از اشكال خالى خالئق، نيز و جهان امور مجرى الهىِ مأمورينِ
بعضى از مفسرين منطبق به موارد خاص معدودى مانند قبض روح دردناك  گفته به

 ، شود.ها از زندگى دنيا به بهشت و برزخ و نقل مكان معمول و سريع مؤمن كافرها
كت هاى قدرت و حر جلوه دهد ميگانه ارائه  هاى سوگندهاى پنج آنچه را كه پايه

اى  گونه هب ،را با فاى تفريع كه بر سر دارند 5و  4يا سرعت و هدايت است. اگر آيات 
 1/19گيرى از آنها بدانيم، جزء اول گروه  و نتيجه 3و  2و  1هاى آيات  جواب قسم

كه دست  نمايد ميحكايت از وجود و عمل سخت و ماليم يا حركات تند و كندى 
جان را جان و با و اداره امور موجودات بيهم داده گردش عمومى جهان  دست به

به  1».فَالْحاملَات وِقْرًا .والذَّارِيات ذَروا«از  6كه در گروه  طور هماناند.  دار شده عهده
رسيده بوديم و نتيجه و دنباله ذاريات و حامالت  2».فَالْمقَسمات أَمرًا .فَالْجارِيات يسرًا«

را در جاريات و مقسمات ديده بوديم و احتماالً خواسته شده بوده است كه رويداد 
بركنندگان  را آن كه 3».غَرْقًا والنَّازِعات« ود.بش جوى هاى پديده به تشبيه آخرت و قيامت

و  روح كافران اند اشاره به قبض با شدت و سختى معنى كرده و از پيش خود گفته
شدت  كه بارساند طبيعت يا خلقت را مي نيروهاى نيرومند و كليه عواملاست، نظالما

ها و كارهائى كه  . بالعكس، جرياندهند ميو قوت اَعمال تند و سخت جهان را انجام 
 گيرد مي صورت ها قدرت اعمالِ و نيروها اين دنبال به طبيعت در مالطفت و ماليمت با
مصاديق فراوان دارد) قهراً  شناسى كه در علوم مكانيك و فيزيك و زيستطور همان(

شناورى منظم در محيط و فضاى  صورت بهات و تحوالتى خواهد بود كه يا حرك
متعارف  حركات از و حاضرين از گيرى سبقت و زياد سرعت با و دهد مي رخ مربوطه
برساند كه نتيجه نازعات و ناشطات  خواهد مياحتماالً اين معنى را  ،گردد ميپديدار 

گذاران و تندروان  (مسابقه 4».قَات سبقًافَالسابِ«و سابحات مذكور در سه سوگند اول، 
ها  ها و دگرگوني جنبش و اين نيروها همه نهائى نتيجه هستند و محصول و گيرنده) پيش

بر طبق مشيت و امرِ  . يعنى اداره امور جهان و همگانباشد مي 5».فَالْمدبرَات أَمرًا«
فوق دريافت  از سوگندهاى اسم فاعلىِ كه پيامى .گيرد مي صورت آنها ي پديدآورنده

تدبيراتى  و تحول و حركت مختلف اشكال در جهان امور مشيت و تدبير همين شود مي
                                                

    .   1) / 79. نازعات(3      .   4و  3) / 51. ذاريات(2        .  2و  1) / 51. ذاريات(1
 .   5) / 79. نازعات(5         .    4) / 79. نازعات(4
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است كه از نيروها و عوامل شديد يا خفيف محسوس در جهان سرچشمه و دستور 
منكر وجود و  تواند ميل و دانشمندى نقملى كه هيچ ناظر عا، نيروها و عواگيرد مي

 عمل آنها باشد.
كلى و مبهم آغاز سوره، جريان امور  ي خالصه آنكه در پنج آيه كوتاه كوبنده

كه چيزى جز اعمال نيرو و حركت  حالياست. در شده كل جهان خالصه ادارهعالم و 
جزء  ،اند كه فرع بر سه آيه قبل شدههم  5و  4يا سرعت وجود ندارد. قاعدتاً دو آيه 

 گردد ميشوند. اعمال نيروهائى انجام  عاملين و مؤثرين هستند و سوگند حساب مي
كننده بوده نتيجتاً حركاتى صورت  با ماليمت و روان گاه و نندهكه گاه با شدت و بركَ

ى درآمده شناورى و هوانورد وار به جهان، مسابقه وسيع فضاهاى و اجزائى در گيرد مي
حال و  ي كه شايد در برگيرنده زنند. چنين است تدبير امور جهان از يكديگر جلو مي

 آينده هر دو باشد.
 6و  5گانه شده است و در فاصله آيات  استفاده و استنتاجى كه از سوگندهاى پنج

 ي و پديده و بيان اين حقيقت است كه پيدايش قيامت قيامت هگريز ب باشد ميمستتر 
مندى و تحول و تغييرات يا بازى عوامل و اثر  نيز از چهارچوب اين قانون آخرت

، و پس از يك ».تَرْجف الرَّاجِفَةُ«حركات، خارج نبوده بايد منتظر روزى باشيم كه 
خت ناشى از نيروهاى درونى عظيم (مانند نيروهاى تكان شديد و انفجارِ فراگيرِ س

ترين  اى، الكترومغناطيسى و گرانشِ فعال در اجسام و كرات و موجود در ذره هسته
  ها و انفجارهاى ديگر رخ خواهد داد: ذرات)، تكان و انفجار ديگر يا تكان

  .يوم ترجف الراجِفَةُ«

 ١».تتبعها الرادفَة

با چنين تعبير و توجيه و توصيف، خبرهاى اعالم شده در آيات، هم قابل درك و 
براي هم و بوده است،  قبول و قابل احساس و مالحظه براى دريافت كننده وحى

، بينى علمى هاى دانش و جهان افق شدنِزبا باشوندگان آن زمان و مكان. و هم  دعوت
 .گيرد ميدر وسعت و عمق بيشتر مورد پذيرش و استفاده قرار 

اين سوگندها  داد ميسوگندهاى سابق اگر مظاهر مرئى و واقعيات مشهود را نشان 
هاى  نهكه در نزد عوام و خواص نمو نمايد ميآنها اشاره  ي به عوامل مؤثر و موجده
اين است كه پايان  نمايد ميهاى قابل تجربه دارد آنچه اعالم  قابل احساس و مصداق

                                                
 .   7و  6) / 79. نازعات(1
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هاى شديد با انفجار و  اوضاع و احوال نسبتاً آرام حاضر جهان، تكان و تحول
 هاى عظيم خواهد بود كه بايد منتظر آن باشيد. دگرگوني
ساكن  بشريت براى بود شده اشاره قبالً كهطور همان ،آخرت پديده و قيامت پذيرش

ها  صورت به و جهان و زمان به نسبت كه ودىمحد ديد و زودگذر عمر با و زمين ي كره بر
آيد.  مى محال و نامأنوس و غيرممكن اى عديده جهات از دارد، آن حاضر هاى حركت و

و فرسودگى و فنا را حاكم بر همه  يا كهولت نه تنها از اين جهت كه اصل آنتروپى
شدن بعد از مرگ و جاودانى آخرت در نظرش مسخره  چيز و در همه جا ديده، زنده

العمرى و اجدادى كه از قدرت و ثبات و  آيد، بلكه با تجربه روزمره مادام و محال مى
 بودنِ معتدل و ماليمت و سال فصول و روز و شب تكرار يا رشيدخو و ماه منظم گردش

عادت و انتظارش و بنابراين اعتقادش آرامش و  ،كند مينسبى شرايط حيات استنباط 
زمين و  اىِ هاى منطقه گاه رعد و برق آسمان يا زلزله آسايش است و حداكثر گاه

 تواند مياحوال موجود ن و اوضاع ي ادامهبا  بوده مواشي و محصوالت هاى زدگي آفت
قيامت و مالزم با آن  ي مقدمه همانفروپاشى و دگرگونى يا واژگونى اين نظام را كه 

 شدن و واژگونىِ دگرگونى و متالشى چنين بعد از است، بپذيرد. خصوصاً اگر بگويند
حيات  ،دگرد ميرغم آن، آنچه از بين نرفته و سرجايش بر همه چيز و همه جا و علي

ى تنزيل اوليه قرآن روى همين نكات و ها گروهبينيم  است و حافظه. اين است كه مى
نشده و غيرقابل تصور تكيه كرده خبر از آنچه باور نكردنى است و  هاى تجربه نشاني

) 5گرفتن درياها (در گروه  . مانند آتشدهد ميداند،  بشر آنها را پايدار و محكم مي
شدن قبرها، همزمان با  شدن درياها و برانگيخته ، شكافتهو ستارگان فروپاشى آسمان

، و فروپاشى سيارات پيچيدگى خورشيد هم)، در10ها (گروه  شدن كامل حافظه بيدار
پيوستن نفوس،  همشدن و حوش، بدگى آسمان، همزبان با محشورها و بركن كوه روانىِ
ها و  ، پرسش از گناه، نزديك شدن بهشتشدن جهنم ها، افروخته پرونده شدنِ گشوده

لرزه درآمدن مكرر زمين، ه ) و باالخره دراين گروه، ب15ها (گروه  آگاهى از گذشته
 1و پرس و جوى از عاقبت كارها. ها انسانزيرى  ههمزمان با وحشت و سرب

                                                
ي  ، سوره24) بصداى شديد درآمدن و سپس در گروه 21ى آينده (مانند گروه ها گروهمچنين در ه. 1

ها و شكاف  )، خاموشى ستاره26ها (در گروه  گداختگى آسمان و پشم حالجى شده كوه )70معارج(
پاره شدن آسمان و گسترده  )، پاره31گروه  ها(در )، راه افتادن كوه27(در گروه  ها برداشتن آسمان و كوه
)، تكان خوردن سخت 41و ماه (در گروه  شدن ماه و جمع شدن خورشيد )، تيره38شدن زمين (در گروه 

 )، رويداد عظيم و وحشتناك بودن زلزله قيامت.55ها (در گروه  و خرد و غبار شدن كوه زمين
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ى گذشته ها گروهكه از آيات اين گروه و   هائي ها و نشانه گوئي از مجموع پيش
آمد طبيعى و پديده فيزيكى است كه در  آيد، قيامت از نظر قرآن يك پيش بر مى

و محتويات آن انجام خواهد  آهنگى زمين و آسمان تداوم و تحول كلى جهان، با هم
العاده  انفجار عظيم عميق. يا دگرگونى فوق صورت بهبى فراگير گرفت. تحول و انقال
و فروپاشى  خاموشى و سرد شدن خورشيد دنبال بهجائى كه  و انفجار ناگهانى همه

كرات آسمان روى خواهد داد. زمين و زمان و افالك (يا قسمتى از آنها) از انسجام 
شوند و در اثر گداختگى و زلزله و  يو نظام عادى خارج گشته در هم كوبيده م

و دود يا غبارى از ذرات  شود ميپاره گشته يا ريزريز  هاى شديد پراكنده و پاره تكان
ذرات اوليه يا بنيادى باشند كه  همان. شايد گيرد ميآنها را  جاى 1االيتجزّ يو اجزا

طالعاتى از ها و وارث اخبار يا ا در عالم بينهايت صغير خود حامل اجرام و انرژي
ها هستند. مصون از تداخل و تخريب اما آماده براى توليد و تحرك و  سرگذشت

كه در دهورِ  . همچنان2يا زندگى تازه در شرايط مساعد تركيب، براى رستاخيز
از  با زمين ما، آسمان و منظومه شمسى هاى بينهايت دور و قرون بس قديم، كهكشان

ى، با هاى فلك اند و اكنون هم در صورت آمده وجود بهابرى از ذرات بنيادىِ پراكنده 
هاى  )، اسبابو اسب شاخدار هزاران سال نورى فاصله (از جمله صور فلكى جبار

هاى تخريب و تشكيل يا زايندگى  اننجومى دقيق و تحقيقات علمى جديد شاهد جري
همچنين است اكتشاف و  3اند. بعد از مرگ كرات آسمانى و ذرات بنيادى شده

كه در درون آنها  هاى سياه نام كوتوله هو دربسته ب مشاهده ستارگان نامرئى سربسته
و رسم فرسودگى و فنا، كه در دنياى ناقص ما حاكم  تجاى آنتروپى يا اصل كهول هب

اند. در  يا جوانى و جاودانى را حكمفرما ديده است، اصل نگاتروپى (آنتروپى منفى)
د دارد كه هم نام ائون) وجو هو آثارى (ب دهنده ماده نيز عناصر ذرات سازنده و تشكيل

هاى مستور كامپيوتروار كه  و هم حافظه نمايد ميحكايت از وجود و حضور شعور 
  ، براى مصرف  موجود يا شخص تر از خود تر و محفوظ ها را كامل ها و كرده دريافت

                                                
 گويند. جومى سحابى ميكه در اصطالح ن. 1
 و تمثيل رستاخيز خواهيم ديد كه قرآن براى تفهيم قيامت اهللاشاء ان ،بعد از هجرت ى تنزيلِها گروهدر . 2

جمعى و در فصل مساعد صورت خواهد گرفت زنده شدن دوباره زمين مرده را شاهد  دسته صورت بهكه 
 اند. ها و حشرات آن از جنب و جوش و آثار حياتى افتاده آورد كه درختان و علف مثال مى

مراجعه  جبار ها در صورت فلكىِ گورستان ساحل برف ، به 8فصل  »صبورى در سپهر الجوردى«كتاب  هب .3
 .توجه گردد 282تا  265صفحات  40تا  35شود و به تصويرهاى 
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 .نمايد ميدارى  يا گزارش، نگاه
نسى و تشكيل نطفه، تا هاى ج ، با اكتشافاتى كه روى سازمان سلولعلم ژنتيك

هاى همين  يكى از صحنه 1آمده است عمل به، وراثت ي رشد جنين و مخصوصاً مسئله
زندگى با آگاهى از  اى براى رستاخيز نشانه و قرينه تواند ميقيام بوده  و حركت

 متالشى شده باشد. ي هجهان مرد
رآن، اين احتمال وجود دارد كه منظور استشهاد حالِ ق هب در مورد سوگندهاىِ تا

يا توالى شب و روز،  گرفتن از آسمان و زمين و غيره و گواه ساده به كوه و خورشيد
هائى  خواسته شده باشد كه واقعيات و جريان، بلكه ت نبودهقيام ي براى اثبات پديده

 است بيان گردد. مقارن و مترادف با قيامت كه
دنيا  هگانه كه ناظر ب ها و خبرهاى عجيب و بديع مندرج در آيات پنج اعالم دنبال به

از آنچه از  9و  8آمده، در دو آيه  عمل به، التفات و اشاره به انسان باشد ميو جهان 
گوئى و اولين گفت 12تا  10ت و در آيا شود مي صحبت ،گذرد او مي ي دل و ديده

يا به ذهن و خاطر او  شود ميزبان آدمى جارى  هگزارش شده است كه در آن نشئه ب
ها با ديدن آنچه روى داده  اند كه چه خواهد شد و چشم ها در تب و تاب آيد. دل مى

است از فرط پريشانى و پشيمانى خاشع و خاضع و افكنده بزيرند. با هوشيارى و 
هائى  پرسند ما كه استخوان پوسيده اند از خود يا از يكديگر مي پيدا كردهآگاهى كه 

 2ايم؟ زندگى و دنياى گذشت برگشته هشده بوديم آيا از قبر و مرگ بيرون آمده و ب
علمت « : 5/  )82((انفطار 11ى ها گروهكه در  طور همانرساند كه  آيات اخير مي

آمده  ».علمت نَفْس ما أَحضَرَت: « 14/  )81((تكوير 16و  ».قَدمت وأَخَّرَتنَفْس ما 
در انسان  كه روز رستاخيز اولين چيزى ،ديديم 8تا  1هاى ذيل آيات  بود و در بررسي

كه چه خبر است  كند ميدرك  شعور و بينش او است. شود ميزنده و بيدار و گويا 
هاى   ها و بكرده و با احساس وحشت و حسرت و انكسار اشعار و اعتراف بگذشته

براى  )88(غاشيه 9گونه كه در گروه  همان. يا شود ميخود نموده پريشان و پشيمان 
در بعضى از محشورشدگان انبساط وجه و رضايت و  ،حديث شده است رسول مكرم

                                                
خواهيم ديد كه چقدر قرآن براى ارائه و  اهللاشاء ، انهاى توضيحى و تشبيهى بعد از هجرت كه در تنزيل. 1

روى پيدايش آدمى و سير تحول و تكامل انسان.از دوران ماقبل حيات و پس از آن و از  اثبات قيامت
 .آورد شاهد مثال مى ،اد، صحبت كردهن افرمراحل نطفه و جني

باشد كه با  گزارش كالم مشركين و منكرين معاصر پيغمبر 11و  10اين احتمال هم وجود دارد كه آيات  .2
 اند. شگفتى و استهزاء چنين پرسشى را پيش كشيده
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 بِطرفةالعني و توأماً ،حاالت و وقايع و اينها ي همه گوئى .گردد مي حاصل مطلوب هب نيل
و همزمان  صورت به. يا شايد چون متوالى و مرتبط و حتمى است شود ميفراهم 

 1قطعى بيان شده است.
پاسخى است كه منكرين قيامت و استهزاء  ».قَالُوا تلْك إِذًا كَرةٌ خاسرةٌ« -12آيه 

. حدس دهند ميكنندگان، پس از مواجهه عينى، به سئوال و اعجاب خودشان 
هاى بار اول  ه چيزى جز خسران و تحمل زيانبينند كه زندگى اين دفع زنند و مى مي

گوهاى با خود يا و گفت تواند مي 12تا  10گوهاى مندرج در آيات و را ندارد. گفت
علمت نَفْس ما « : 5) / 82انفطار( كه در آيات حديث نفس و زبان حال باشد. همچنان

أَخَّرَتو تم14) / 81(تكوير تنزيل) 11(گروه  ».قَد » :ضَرَتا أَحم نَفْس تملع.« 
ها در روز  آمده بود ناشى از بازگشت شعور و باز شدن حافظهتنزيل)  16(گروه 
خبر از  ».فَإِذَا هم بِالساهرة .فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ« -14و  13است. آيات  رستاخيز

باز و ميدان وسيع  ي . ساهره را صحنهدهد ميداشتن  آنى بودن و حالت انفجارى
تعداد بينهايت مردگان گذشته را در بر بگيرد، يا  تواند مياند كه  موار معنى كردهه

لغت ساهره  ي اجزاء و ذراتى از آنان كه جامع و معرفشان باشد. ضمن آنكه ريشه
با يك يا دو ضربه و زلزال،  ترتيب اين بهرساند.  بيدارى و هشيارى را هم مي

 .گردد ميرى و هشيارى و پريشانى، آغاز جمعى، با بيدا دسته گرفتن زندگىِازسر

 ن از سوگندهاى پنجگانه صدر سورهبرداشت مفسري
آن، از  ي كننده و حتى خود دريافت بسيار بجا بود كه بدانيم برداشت معاصرين وحى

ه هاى اعالم شده چگونه بوده است، كه متأسفان سوگندهاى ويژه اين گروه و استنتاج
و  طباطبائى ي گفته به، مجهول مانده و سوابق منقطع است. در مجموع مفسرين

 اند. سوئى رفته هگيجى خورده هر يك ب ، گيجطالقانى
اند.  كرده ترجمه و تفسيرى كه غلبه و اكثريت دارد تعبيرى است كه به فرشتگان

هاى شخصىِ  بلكه متفرّق و متشتّت و غالباً استنباط ،يكسان طور بهو  ما نه يك فرشتها
 اند: آنچه گفته خالى از قرينه و دليل

                                                
، با پشتوانه آيه انذارى قيامت و آخرت 14الفاصله بعد از گروه و ب هماناگر در  )81(تكوير، 16در گروه . 1

انگيز بودن و  اعجاب دليل بهاى تأكيد بر اصالت و استحكام و قطعيت كالم شده است.  سوگندهاى تازه
 بوده باشد. و آخرت هاى قيامت گوئي غيرقابل تصور بودن پيش
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 :نازعات ي درباره
 ؛هاى قبض روح بندگان فرشته
 ؛هاى قبض روح كافران فرشته

افــق ديگــر غــروب  شــوند و در از افــق كنــده مــي ســيارات آســمان كــه
 ؛كنند مي

 ؛اخص طور به كلى و تير و كمانِ مجاهدينطور بهتير و كمان 
 .ها وحشي

 :ناشطات ي درباره
 ؛كلى طور بهبيرون آورنده ارواح  مالئكه
 ؛مؤمنين بيرون آورنده با رفق و ماليمت ارواح مالئكه

 ؛ستارگان
 ؛مرگ

 ؛تير و كمان
 .كوچ كنندگان

 :سابحات ي درباره
 ؛برند سرعت به بهشت ميه را ب اى كه روح مؤمنين مالئكه

 ؛حامل ارواح مؤمنين صرفاً مالئكه
 ؛شوند سرعت از آسمان نازل مي هكه ب فرشتگان
   ؛هاى دريا كشتي
  ؛ابرها

  .)1».وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ«اعتبارِ ه شناور در فضا (ب ستارگان
 :سابقات ي درباره

 ؛مطلق فرشتگان
 ؛مأمور قبض روح مالئكه
 ؛گيرند سبقت مي كه از شياطين رساننده وحى مالئكه

 ؛گيرد ميها كه از آرزوها سبقت  مرگ و مير آدم
 .ارواح مؤمنين

                                                
 : ... و هر يك [از كرات] در سپهري شناورند.  40) / 36يس( .1
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 :مدبرات امر ي درباره
  ؛كنند كه تدبير امور مي مطلق مالئكه

 ).و اسرافيل عزرائيل -ميكائيل - مهم (جبرئيل ار فرشتهچه
و منظور  »مضاف در تقدير است«اند در اين سوگندها  بعضى از مفسران گفته

بر النَّازِعاتبر ، طاتالنّاش بيا ر بدالمسوگند به خود  ترتيب اين بهكه  باشد مي رات
 خدا خورده شده است.

مقصود  گويد مينظرِ كامالً متفاوتى اختيار كرده  طنطاوى مفسر معروف مصرى
نشاط  هها و شهوات بركنده و مجرد گشته ب دا از عالقهعشق خه ارواحى است كه ب

شوند و از ارواحى كه در بند عالئق  آيند و آنگاه در عالم ديگر شناور مي درمى
 1پردازند. تدبير عالم مي هاذن پروردگار به گيرند و ب مي يگرفتارند پيش
 سياق آيات پنجگانه سياق« 2:گويد ميانسته ن را وارد ندنظريات مفسري الميزان

. اولى »سازد واحدى متصل و شبيه بهم است و با بيشتر اقوالى كه از نظر گذشت نمي
داند، دومى را مربوط به وحشيان، سومى را  روح كفار مي قبضِ ي مالئكه هرا مربوط ب

ا سبقت هاى شناور، چهارمى را مربوط به مرگ و مير كه از آرزوه راجع به كشتي
بيشتر آن اقوال «كه  نمايد مياضافه  داند و مي گيرند و پنجمى را مربوط به افالك مي

 كند ميدارد و بر وقوع آن استدالل  با سياق آيات سوره كه سخن از روز قيامت
مناسبت ندارد... در سوره مرسالت ديديم همه سوگندها با مفاد سوره كه آن نيز 

 نظر به .»سازگارى داشت و سوگند با جوابش مناسب بود... ،بوددرباره قيامت 
در امثالشان  كه مالئكه آنچه در اين آيات بدان سوگند ياد شده با صفاتي« طباطبائى

نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهى و مربوط به تدبير امور عالم ماده به 
تعالى، قابل انطباق است... در  اذن خداي هتدبير امور ب هس قيامشان بو سپ ،ايشان دارند

تر است صفت  بين اين آيات پنجگانه آن صفتى كه در انطباقش با مالئكه روشن
الم ع ي است كه... بدون قيد و مطلق آمده... مراد به آن تدبير همه» .فَالْمدبرَات أَمرًا«

كنند اما  تدبير امر مي فرعِ بر سبق و سبق فرع بر سبح است... مالئكه ،است... تدبير
جويند بعد از  آن سبقت مي سوي بهآن سبقت جسته باشند، و  سوي بهبعد از آنكه 

گيرند... پس مراد به سابحات و سابقات و  آن سرعت مي سوي بهآنكه هنگام نزول 
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تدبيرى كه مأمور بدان  سوي بهاعتبار نزولشان  هالئكه است، بم همانمدبرات 
عالمه طباطبائى، خدا خواسته است در اين آيات  نظر بهاند... خالصه آنكه  شده
و امتثال امر آنان در اداره جهان  گانه يك معرفى اجمالى از طرز كار فرشتگان پنج

هاى مرسالت و  ان مبتنى بر سوگندهاى سورهبنمايد. ضمناً استدالل و استنباط ايش
بوده  )79(زمان نزول مؤخر بر سوره نازعات لحاظ بهدانيم  كه مي باشد ميصافات 

 منطقاً بايد از آيات اين سوره براى تفسير آنها استفاده شود.
قسم  ،كه قبالً نيز نقل كرده بوديم دالئلى هبنا ب »پرتوى از قرآن«در  مرحوم طالقانى
حسى كه با توجه  چشمى هستند و نه شبه يا ارواح را كه نه مشهود خوردنِ به مالئكه

آنچه در تطبيق «داند و  عمل قابل تأييد نمي ،و تحقق علمى براى عموم مشهود گردد
كه مقصود (از سوگندها)  ».م ترجف الراجِفَةُيو«اند اذهان را به  اين سوگندها گفته
سازد... اين سوگندها ناظر به انواع يا مراحل حركات، يا متحركات  است متوجه نمي

هائى از حركات كلى محسوس يا معلوم را در نظر بگيريم شايد  و اگر گونه باشد مي
اين بيان چند  دنبال به طالقانى »از اين سوگندها آشنا شويم. مقصود قرآن هتا حدى ب
آورد. مانند حركت وسائل نقليه از جمله هواپيما كه صورتى از تصرف فكر  مثال مى

و اراده انسان در تركيب و تنظيم عوامل طبيعى بوده با فشار نيروى دافع(نازع) از 
. پس از آن دافعه بر شود ميه و كنده زمين كه مركز جاذب اجسام است كشيد

و در فضا شناور شده  شود ميحركت نشاطى تبديل  هجاذبه غلبه كرده حركت نزعى ب
تا تدبير و امر حاصل گردد. حركات عوامل  رود ميمقصد پيش  سوي بهوار  مسابقه

هواى متراكم  ،كنند: تابش آفتاب طبيعى مانند هوا و ابر نظير همين مراحل را طى مي
رفتن آن حركت نشاطى و شناورى ، با گسترش و باالكند ميزمين و دريا را از جا 

ها  هاى جوى ابرها و باران طوفان ي ، آنگاه در حال تصادم و مسابقهگردد ميحاصل 
صد  ،ها انداختن بادها و نسيم جريان هو ب ،روياندن گياهان ،يدن بارانپديد آمده با بار
هاى حياتى گياه و  سلسله تحرك و تحول در جنبش. اين شود ميگونه امر تدبير 

هاى  هاى ارادى انسان نيز قابل ديدار و آزمايش است: انگيره حيوان و در انگيزه
و دفاع از حق ديگران نازعاتى  امخالف جواذب جسمانى و شهوانى از نوع علم و تقو

ى از گردند و بعض مراحل اوليه متوقف مي همانهستند كه در بعضى از نفوس در 
روند و چون از  ها در طريق مطلوب پيش مي نفوس مستعد با قدرت اين انگيزه
مراتب  هنشاط و شناورى در آمدند، براى رسيدن ب هجواذب مخالف رهائى يافتند و ب



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 258

 

جويند و به تدبير و  عالى علم و فداكارى و خير و براى تكميل ديگران سبقت مي
پردازند. همه  ام مسئوليت انسانى است ميدادن كار خلق و انج تكميل امر كه سامان

اختران نيز در حال حركت دفعى از ماده اصلى عالم انتزاع شده و هر يك از آنها 
پس از رهائى از جذب شديد نخستين، با سبكى و نشاط در مدار خاص خود شناور 

ا و تدبير عالم را پديد آورده ه و كهكشان ها گشته و همين اساس، نظام وسيع منظومه
 .1است
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 دنباله بيستمين گروه تنزيل

  ) (الف)79) سوره نازعات(2و  1(در دو بند  26تا  1آيات 

 26تا  15، آيات  2/20گروه  نيم
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

15  يثُ مدح لْ أتَاكىهتو رسيده است؟ هب آيا داستان موسى   .وس  
  داد (يا فراخواند). ندا  در وادى مقدس طوى زمان كه خداوندگارش او را آن.إِذْ نَاداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى  16
17  رْعإِلَى ف بطَغَىاذْه نَ إِنَّهكرده (يا ياغى شده). رهسپار شو، همانا كه طغيان و سركشى سوي فرعون به  .و  

شدن راه تزكيه و پاك كه در او بگو آيا تو را رغبتى هست(يا ميل دارى)هپس ب  .فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّى  18
  گام بردارى؟

تا ترس و پروا پيدا  سوي خداوند اربابت سوق بدهم (يا ببرم)و اينكه تو را به  .وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى  19
  كنى؟

  او ارائه داد. هبزرگ را ب ) آيه و نشانهنزد فرعونه پس از رسيدن ب پس (موسى  .فَأَراه الĤْيةَ الْكُبرَى  20
  سركشى نمود. و دعوى موسى را تكذيب كرد و رسالت ولى فرعون  .كَذَّب وعصىفَ  21

 براى مقابله) شتابان پشت كرد و (درتالش موسى و دعوت او)ه(ب و پس از آن  .ثُم أَدبرَ يسعى  22
  شد.

  بانگ در داد. و به گردآورى مردم (يا كسان و پيروانش) پرداخته و  .فَحشَرَ فَنَادى  23
  باال مرتبه) شما. ندگاراعلى (و خداو و (به مردم) گفت من هستم ارباب  .فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى  24

و دنيا  هاى) آخرتاهللا)نيز او را گرفتار(درد و بيچارگي يا (بزرگ خداوند .فَأَخَذَه اللَّه نَكَالَ الĤْخرَةِ والْأُولَى  25
  ساخت.

كه اهل كساني هرآينه عبرت و پند براى همانا كه در اين(سرگذشت و داستان)  .لِّمن يخْشَى إِنَّ في ذَلك لَعبرَةً  26
  خشيت و ترس (از خدا) هستند وجود دارد.
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 تدبر در آيات - بخش اول 
 

در برابر  حضرت موسى دومين مجموعه آيات انذارى است كه درباره رسالت
صحبت  گيرى از سرگذشت منكرين و تكذيب كنندگان براى پيغمبر و عبرت فرعون

سال اول بعثت در آيات ذيل سوره  15. اولين انذار از اين نوع را در گروه نمايد مي
داشت  و تكذيب كفرورزان و ثمود رعونديده بوديم كه اشاره كوتاه به ف )85(بروج
 :شد ميآغاز  »هلْ اَتيك حديثُ«و با 

17 - ودنيثُ الْجدح اكلْ أَته.  

18 - ودثَمنَ ووعرف.  

  .بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ - 19

 .واللَّه من ورائهِم محيطٌ - 20
21 - جِيدآنٌ مقُر ولْ هب.  

22 - فُوظححٍ مي لَوف.  

محسوب  1ى نوع ها گروهاست و از  مخاطب هر دو مجموعه شخص پيغمبر
 .شود مي

 و ثمود يا لشكر و نيرومندى فرعون اى گذشته حديث از جنود در گروه شش آيه
ش دنبال بهشده و دو تذكر  كردن آنان تكذيب يا موجب كه مالزم د. از قدرت نظامىبو

قدرت و شوكت و  مدعيان و ارباب سرِ داشتن خداوند از پشت آمده بود. يكى احاطه
رغم ناباورى و تكذيب آنها (و  قرآن يا كتاب خدا، علي بودنِ ديگر مجيد و محفوظ
انگارى كه در آنجا  تخريب منكرين). عمل تكذيب و يا دروغاحياناً دشمنى و قصد 

برده  و صالح اشاره و اختصاص داده نشده و نامى از موسى پيغمبران  بهآمده چون 
و  20و  17حالت عام و اصولى داشته منظور از آن، بقرينه آيات  تواند مينشده است، 

و حاكميت خدا باشد و ثانياً تحقير قرآن و تكذيب نبوت  تكذيب ربوبيت ، اوال21ً
الهى او، مأموريتى هم كه خداوند بنا به مفاد اين آيات كوتاه و گويا  و رسالت پيامبر

 و بعداً 2/20گروه  كه در نيم يطور به، و دهد مياو ه ، بو بدون نام بردن از موسى
 اهللات فرعون و نشاندن دادن ادعاى ربوبي كردن و سست نشان خواهد آمد، خلع قدرت

 هلَاالَ«كلمه طيبه  ي جملهاول  ي كه نيمه . يعنى مبارزه با شركباشد ميجاى او  هب
كه پشت پرده جهل يا انكار  مشترك همه انبياء اللهىاست و رسالت اصلى و  »اهللاالّا
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كلفت و پشت سر اعمال و افكارشان بر آنان احاطه و سلطه دارد.  گردنكشان گردن
تكذيب  به اكتفا نگرديده مطرح آخرت و متقيا تكذيب آيات آن در كهيدآ مي نظر به

 شده باشد و اتكاء به ارزش و اصالت قرآن. هارسالت و ربوبيت از ناحيه كافر
نازل شده است، با  15پنج رديف بعد از گروه  ي  فاصلهه گروه حاضر كه ب در نيم

هاى دنيائى ناظر  وجود فشردگى و موجز بودن كالم، عالوه بر اينكه افتتاح روشن پيام
 خوريم. از آن جمله است: به مطالب و نكات اساسى چندى برمي باشد ميگذشته  هب

آغاز گرديده  ، با نداى خدا و ارجاع مأموريت مالقات با فرعونداستان موسى - 1
 دهد. انگيز فرعون خاتمه مى و به گرفتارى عبرت

 بدون آنكه صحبت ،است فرعون سركشى با طغيان يا مقابله موضوع مأموريت، - 2
 خدا شده باشد. سوي بهيا دعوت  اسرائيل از اداره بنى

، برطبق دستور يا توصيه خدا كمترين شباهت با با فرعون لحن برخورد موسى - 3
كمال تعجب در نهايت ادب و آزادمنشى و افكار آنها نداشته با ها انسانروال متعارف 
 در اين داستان خواسته است به آخرين رسول خود طرز انجام رسالت است. خداوند

كاربردن رويه مالطفت و آزادمنشى يا  هو دعوت را در برخورد با گردنكشان و ب
 خوددارى از تندى و تلخى، تعليم دهد.

نكه ارائه معجزه يا آيه براى اثبات اي .يدآ ميان مي هبراى اولين بار پاى معجزه ب - 4
 موسى از طرف خدا است.

خدا  سوي بهچاره طغيان و تجاوز از حدود مقبول، تزكيه شخص و حركت  - 5
 خشيت و نگرانى گردد. عثاعالم شده است كه با

دروغ انگارى يا تكذيب ادعاى موسى است  ،اول ي در مرحله واكنش فرعون - 6
اعراض از پيام و دعوت و فعاليت و  كارى و معصيت، و در مرحله دوم گناه ي و ادامه

 مردم. عموميتالش براى مات و مغلوب كردن موسى در برابر افكار 
ادعاى خدائى داشتن و برتر از خداهاى ديگر دانستن  ،اساس دعوا و دعوت - 7

 يك فرد انسان است.
، اعلى يه ربوبيتعنيز دا دام انداختن و هالكت فرعون هدخالت خدا و علت ب - 8

 داشتن او و تكذيب فرستاده خدا است.
 زدودن شـرك  ،)(يا حداقل حضـرت موسـى   برنامه اصلى يا اوليه رسالت انبياء -9

و  پرســتى يــا اســتبداد متمــدن، در صــورت و شــكل شــخص ي يافتــه از جوامــع تشــكل
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قيامـت و تـدارك    هاستعالجوئى بوده است. گوئى كه معرفت و عبادت خدا و اعتقاد ب
در مراحل بعدى قرار دارند يا آنكه زدودن شرك و تزكيـه نفـوس نيرومنـد از     آخرت
 1مقدم بر آن دو و اسباب كار آنها است. »خداانگارى خود«كبر و 

 بر توحيد و عبادت انذارهاى قرآن و تقدم قيامت و آخرت
، آخرت ت و وقوع عذاب و ثوابفرق اين انذار قرآن با انذارهاىِ قبلىِ حدوث قيام

كه در  شود مياى داده  خبر از واقعه زمان و مكان قضيه است. در انذار قيامت لحاظ به
وقايعى  از خبر جديد نوع انذار كه حالي در داد، خواهد رخ ديگر دنياى در و دور آينده
كه در گذشته و در خود دنيا روى داده است و قابل تكرار و وقوع در شرايط  دهد مي

. ضمن آنكه اثبات اين يكى با سهولت بيشترى، از راه حديث و داستان باشد ميمشابه 
كمترى  و چون فاصله زمانى است پذير مكانآثار، ا بررسى و يا مشاهده و منابع تاريخى

است تأثيرپذيرى و حساسيت بيشترى را  توانسته مي ،با زمان حاضر معاصرين داشته
د، ايجاد نمايد. عالوه بر آن آنچه در العاده دورِ قيامت موعو در مقايسه با زمان فوق

و در  شد ميعلت عذاب و خشم خدا ذكر  عنوان بهحال  هى مختلف تابها گروه
ى بعدى ذكر خواهد شد، تكذيب و عصيان است و مقصود از تكذيب، ها گروه

است و صداقت خودشان، در معرفى  و گفتار آنان درباره آخرت تكذيب پيغمبران
 و آخرت. رباره توحيد و نبوت. يعنى دنمايد ميكه از خدا و صفات و اوامر او 

بوده و انذار نوع دوم  و آخرت انذار نوع اول راجع به وقوع قيامت ترتيب اين به
 و پس از آن نوبت نبوت باشد ميخدا و صفات و وحدانيت او  وجود بهبيشتر راجع 

فَأَخَذَه اللَّه «آيه » .فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى« دنبال به ،2/20گروه  ميرسد. كماآنكه در نيم
رد طغيانگر اعلى بودن از ناحيه يك ف آمده است. ادعاى رب ».والْأُولَى ةنَكَالَ الĤْخرَ

 سبب اخذ و عذاب دنيا و آخرت او شده است.
و  متوجه قيامت حال بيشتر برنامه انذار و رسالت هب نكته قابل توجه ديگر اينكه تا

 خدا و سوي بهكه براى دعوت  حاليدر 2بود كه باز هم ادامه دارد. اعتقاد به آخرت
                                                

، خداپرستى و كه با بودن استبداداست بيان اين حقيقت  ،ر منطق و به اصطالح اجتماعى و سياسىيا د. 1
 پذير نيست. سعادت اخروى امكان

 ،22 ،21، 20ى آن سال) و نُه گروه ها گروه درصد 46در سال اول ( 16، 12، 11، 8، 6، 5، 3هفت گروه . 2
، 41، 40، 39، 38، 37). و پس از آنها بيست و پنج گروه درصد 47( در سال دوم، 34، 31، 28، 26، 24
در سال سوم  65و  64و  63، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 54، 52، 51، 50 ،48 ،47، 45 ،43 ،42

 آن سال).درصد  80(
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بوده  چهار گروه برخورديم كه مخاطب تمام آنها شخص پيغمبرتوحيد فقط به 
و  و اينك در انذار نوع دوم در حديث موسى 1مردم را ندارد هحالت دعوت و ابالغ ب

خدا و خشيت از او  سوي بهاهد دعوت ش ».وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى« در آيه
قرآن در اجراى مأموريت آخرين  ي كننده هستيم. در حقيقت خداوند نازل

، پيام باشد ميشامل دو قسمت يا دو پيام  اش كه اساسًا و مانند همه پيغمبران فرستاده
خدا و وحدانيت و حاكميت او)  ) را بر اولى (وجوددومى (يعنى قيامت و آخرت

فوق درست در جهت عكس طبيعت و روش  ترتيب تقدم و تأخر 2ته است.شمقدم دا
دانيم كه روش بشرى و معمول  و مي باشد ميبشرى يا منطبق و معمول مقامات دنيائى 

پرورى استوار است. حتى در معارف  مقامات دنيائى بر اصل خودخواهى و نفس
و  يا اهل كالم و فالسفه سيم اصول و فروع دين، دانشمندان اديانمذهبى و تعليم و تق

را از  اند كه تعليم و تبليغ اسالم كامالً بديهى و منطقى ديده و يا مفسرين عرفان
ثبوتى و سلبى خدا آغاز كرده پس از اثبات صانع به ضرورت و از صفات  توحيد
را  بپردازند و آنگاه اعتقاد و عبادت خدا و اطاعت از پروردگار و پيامبران نبوت

عنوان نموده با تكيه بر خطاكارى آدمى و عدالت و انتقام الهى مسئله معاد يا بقاى 
بفرستند  كاران را به بهشت و ثواب را مطرح كرده مؤمنين شدن مردگان روح و زنده

 كاران را در جهنم نگاه دارند... و گنه و كافرها
هاى ارباب  و سرورى يا نظام هاى سلطنتى با چنين منطق و ديدگاه و بر سبيل سنت

كه او را به عظمت و  كساني ،هاى او بوده اصل و هدف خدا و خواسته ، بشرىنوكرىِ
بشناسند و بندگى و خدمتش را پيشه كنند مشمول رحمت و  و ربوبيت مالكيت

ناشناسان نافرمان و  كرامتش قرار خواهند گرفت و كامالً بجا خواهد بود كه نمك
 ها گردند. يا بدكرداران گرفتار شديدترين مجازات بدانديشان

و زندگى بعد از مرگ را پيشتر و بيشتر از  از ترتيب نزول كه مسئله رستاخيز
و سركشى عنوان نموده است، چنين بر  معرفى و بندگى خدا يا مبارزه با مشرك

                                                
...)، اللَّه الصمد.قُلْ هو اللَّه أَحد: « 2و  1) / 112توحيد(( 7)، گروه ».وربك فَكَبرْ: « 3) / 74مدثر(( 2گروه . 1

 ).».وإِلَى ربك فَارغَب: « 8) / 94انشراح(( 18) و گروه ».فَصلِّ لرَبك وانْحرْ: « 2) / 108كوثر(( 13گروه 
او است و  سوي بهو مأموريت اصلى آنها اوالً معرفى خدا و دعوت خالئق  اين مطلب كه رسالت انبياء .2

ها فرع بر آن دو  بوده ساير تعليمات و توصيه و تدارك زندگى جاودان آخرت دادن رستاخيز ثانياً آگاهى
هاى آينده با تفصيل و تأييد  شاءاهللا در تنزيل وبيش برايمان ظاهر شده است و ان است، در اين مدت كم

 تر خواهيم ديد. روشن
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قيامت و تدارك  هعمداً بعد از اعتقاد ب آيد كه قرآن شناخت و بندگى خدا را مى
 اى براى آن قائل شده است. قرار داده و اهميت ويژه آخرت

آمريت خدا و  لحاظ بهنه  حال اگر در نظر بگيريم كه عنايت به عالم آخرت
ه عبادت يا اطاعت ما از خالق خودمان مطرح گرديده و به آن استدالل شده است بلك
هاى  از ابتدا انگشت روى مصلحت و منفعت خودمان و احتراز از حسرت و رنج

ا پديده طبيعى و ييك واقعيت  عنوان به و از قيامت يا رستاخيز 1رفته است دوزخ
و براى  ها انسانصحبت شده است، و نه يك دستور الهى مخصوص  رويداد حتمى

رسيم كه انسان و نفس و مصلحت آدمى مطلقاً  اين نتيجه مي ها، بكيفر رساندن آنه هب
 مورد عنايت قرآن و حائز اصالت بوده است.

از  اگر بر توجه و توجيه فوق اين نكته را هم اضافه نمائيم كه تعليم خداشناسى
دانيم و در  كه مي يطور بهز و تأكيد بر بندگى و تكبير و توحيد او ني طرف پيغمبران

خدا و  هخدمت ب خاطر بهرا خواهيم يافت، نه  هاى آينده تفصيل و تصريح آن تنزيل
 رسالت ،بلكه براى تقرب و تعالى ما بوده باشد مينياز خدا به تعظيم و عبادت ما 

نبوده  خداى يكتا چيزى جز نجات و رحمت بر بندگان سوي بهانبياء و دعوت  ي همه
اجازه خواهيم گرفت بگوئيم كه در تنزيل قرآن،  از درگاه صاحب وحى .و نيست

اصل و هدف گرفته شده است نه خداى  عنوان بهانسان و مقام و سعادت او است كه 
قول  ه. بباشد ميالشريك ذوالجالل، و اين نشانه اعالى رحمت و فضل خدا بر انسان 

 مولوى:
 بلكه كردم خلق تا جودى كنم    ا سودى برممن نكردم خلق ت

و طبيعى  قيامت مطالب اخير و بحثى كه قبالً در همين گروه درباره پديده تحولىِ
 و معاد مسلمانان كه مابين قيامت قرآن نمايد ميبودن آن كرده اين حقيقت را اعالم 

 اختالف و تباين وجود دارد. ، زمين تا آسمانبا بهشت و جهنم
 

 تفسير در آيات -بخش دوم 

صورت سئوال آمده و براى  به 15كه در آيه  و حديث موسى سرگذشت رسالت
آيه ذكر نشده  12تفصيل در اين  هو بتمامه  هب ،جارى گشته اولين بار در كالم وحى

                                                
) كه پيش درآمد خبرها و انذار .»إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ .والْعصرِ: « 2و  1) / 103عصر(( 3الً در گروه مث. 1

 بود. قيامت
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است ولى با ايجاز و اختصار رئوس مطالب يا خالصه و قسمتى از رسالت موسى، از 
دريافت وحى و مأموريت ارشاد گرفته تا تكذيب و تالش دعوى و گرفتارى و 

دهد كه ارجاع مأموريت در  نشان مي 15وار بيان شده است. آيه  هالكت او، فهرست
معناي  را به »ىوطُ«واژه  صورت گرفته است. طالقانى »ىوطُ«وسوم به وادى مقدس م

هاى دره كوهستانى محيط  درپيچ گرفته و احتمال داده است اشاره به پيچ و خم پيچ
نظر  بوده باشد. به وحى با پيچيدگى زندگى و مشكالت افكار و الهامات موسى

مقتدر و  ، سلطاننزد فرعون هخود مأموريت و رفتن موسى ب آيد آنچه مهم است مى
منتهى .» إِنَّه طَغَى«آمده و به  »لَى فرْعونَاذْهب إِ« - 17باشد كه در آيه  متكبر مصر

سركشى و  يمعنا صيف است و هم تعليل. عمل طغيان نيز بهشده است. آيه، هم تو
خوريم، معلوم  تجاوز يا خروج از حد و متعارف است كه براى اولين بار به آن برمي

(در اصطالح عاريتى قرآن از لسان امت)  خواهد ميو ن تواند ميكه خداوند ن شود مي
براى جلوگيرى  و دبنماي را خودش با رقابت و اشخاص كلفتى تحمل سركشى و گردن
 سازد. فرعون ظاهراً اسم عمومى همه پادشاهان را مأمور مي از آن پيغمبر اولوالعزمى

يا عزيزانِ باشوكت و قدرت مصر بوده است و آيه فعالً توضيح بيشترى نه راجع به 
است و نه از شرايط و كيفيت  كه كجا و چگونه بوده دهد مي »ىوطُ«وادى مقدس 

تر و پيامدارتر طرز برخورد موسى با فرعون  زند. مسئله جالب طغيان فرعون حرفى مي
 كه در سه آيه ذيل خالصه شده است: باشد ميو لحن كالم و دعوت از فرعون 

 .فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تزكَّى -18
 .وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى -19
 .فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى -20

هاى برنده  موسى با اينكه از طرف خداى قهار عزيز حكيم مأمور گرديده كارت
داشته است با منتهاى ادب و احترام و قائل شدن حق و آيات كوبنده در اختيار 

پرسد كه آيا ميل و رغبت براى تزكيه خود  مي براى طرف، از فرعون و اختيار آزادى
خداوندگارش  سوي بهكه او را  دهد ميها دارد و اجازه  شده از آلودگي يا پاك

اى از خدا در دلش ايجاد شود؟ چنين برخورد  يا ترس و مالحظه رهبرى نمايد؟
گونه توهين و تلخى و عالى استكبار و خوددارى او از هرفرستاده خدا با مظهر ا

بوده است كه از كنار  ى، چنان خالف معمول بشرى و آنچه مورد قبول مفسريندتن
كه نمونه برجسته از شيوه  اند. در حالي هآن گذشته اكتفا به ترجمه و تفسير لغات كرد
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و دعوت آنان به دين خدا بوده و سند محكم آزادى انديشه و  كفرزدائى پيامبران
 1.شود ميايمان، از نظر قرآن محسوب 

 حال در اختصاص و خطاب به پيامبر هكه تاب »ربك«آوردن كلمه  19در آيه 
تازگى دارد. ضمن آنكه  شود ميكار برده  هو اينك درباره شخص ديگر ب گرامى بود

 .دهد مي رنگ صميميت و اختصاصيت به كالم خدا در دعوت فرعون
عوت پرسش باال آمده است افزار كار د دنبال بهكه  .»یفَأَراه الْآيةَ الْكُبر« - 20آيه 

كه ارائه معجزه و آيت است.  دهد ميو وسيله هدايت او را نشان  حضرت موسى
ى، شكل طغيان و وزار طُ گروه توضيح و تفصيلى درباره دره كه در اين نيم طور همان

ره و اجمال اشا نيز اكتفا به »الْكُبرى آيةَ«داده نشده بود در مورد  موضوع تزكيه فرعون
كه پس و پيش نزول آيات را  اند. مفسرين بيان مقصود نديده لحاظ بهشده ضرورتى 
درصدد تعيين آن برآمده با  هاى ديگر استناد توضيحات سوره هاند ب در نظر نداشته

اند. آنچه قرآن در اين  شدن عصا يا آفات و ابتالهاى عمومى تطبيق كردهاژدها
   :بگويد واهدخ ميمجموعه 
  توسل موسى به معجزه است  )1
   مؤثر واقع نشدن معجزه در فرعون )2
  به تكذيب و عصيان  توسل فرعون )3

براى خنثى ساختن و از اثر انداختن  و همچنين اقدامات متقابله ضد رسالتى فرعون
أَنَا «و باالخره اعالم سرسختانه و صريح  دعوت موسى روى خواص و عوام مصر

وار در  موجز منجز و فهرست طور بهاز طرف فرعون. اين مجموعه را  ».ربكُم الْأَعلَى
بينيم كه مقدمه الزم و توجيه كافى براى اخذ و عذاب خدا  مى 24تا  21آيات 

 .باشد مي

                                                
شناسانه توجه شايسته به اين معنى  شايد يگانه مفسرى بوده باشد كه با ديدگاه تربيتى روان مرحوم طالقانى .1

  نويسد:  ) چنين مي92صفحه  ،ام (جزء سى »پرتوى از قرآن«كرده، در 
كه نفس  پيشنهاد و درخواست است نه آمريت، براى آنست صورت به... اين استفهام كه «

 ر نيانگيزد. اين آيه بيان روشن دعوت موسى و چگونگى از مواجهه با فرعونطاغى را ب
طاغى است كه از خالل تعبيرات آن، مهربانى و ادب و نزاكت در بيان و توجه به اصول 

باشند كه  مي ها انسانتربيت نمايان است، چه فرعون و همه طاغيان داراى سرشت همه 
دارد و  طغيان وا مي هو ب كند ميو قدرت ظاهرى آنها را منحرف عوامل نفسانى و خارجى 

 »اند... اطباء نفوس و پيغمبران باشد مياصالح نفوس و تربيت  هالهى توجهش ب چون رسالت
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 .ب وعصىفَكَذَّ - 21
 .ثُم أَدبر يسعى - 22
 .فَحشر فَنادى - 23
 .فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى - 24
25 - اللَّه ذَهالْأُولَى فَأَخو ةركَالَ الْآخن. 

هاى متعدد و مفصل حضرت  خوانندگان محترم كه سابقه ذهنى در قرآن و داستان
فوق آگاه بوده و حديث  دارند چون از دامنه و دنباله مطالب بريده و كوتاه موسى

كه بايد و شايد، در توالى و تراكم  طور آنتوانند  اند نمي صل از اين مجمل خواندهمف
كارهاى فصاحت و بالغت قرآن يا  اين آيات و اختصار و اجمال آنها، يكى از شاه

 زمان، ببينند. و شنوندگان آن را روى گيرنده وحى قدرت نفوذ آن
خدا را بيان  سوي بهشيوه و شرط دعوت  ».هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّى«پرسش 

(كه اختصاص او و  داد مياسباب كار موسى را نشان  ».فَاَريه اآليةَ اْلكُبرى«كرد،  مي
 23تا  21ندارد)، آيات  االنبياء هاى دعوتش بوده است و الزاماً ارتباط به خاتم طرف

ماهيت و پيام اول و  24را رديف كرده است و آيه  روحيه و رفتار يا واكنش فرعون
خدا آخر فرعون را كه مقابله مستقيم و مبارزه عام و آشكار با ربوبي (تانييا رب) ت

اهميت و ضرورت هر دو عمل خدا يعنى اعزام  ترتيب اين بهدارد. و  است اعالم مي
. و همچنين ارزش و فايده نقل اين گردد ميروشن .» نكَالَ الْآخرة والْأُولَى«و  موسى

. ضمناً با گفتنِ شود ميداستان براى اطالع و انذار امت آخرالزمان برايمان واضح 
رسد كه دل و دماغشان  كسانى مي هپيام نهائى ب ».إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لِّمن يخشى« - 26

استعداد و استقبال براى احساس ترس از عواقب اعمال و پذيرش حقايق و نصايح را 
بايد بدانند كه تكذيب فرستادگان خدا و  مستضعفينو  داشته باشند. مستكبرين

ت و و ابالغ ربوبي ها انساندرافتادن با مأموريت آنها در آنچه هدايت و مصلحت 
 آورد. بار مى هها ب وحدانيت خدا است چه بيچارگى و هالكت

  پايان گروه بيستم
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 ليكمين گروه تنزي و بيست

 ) (ب)74(سوره مدثر 10تا  8آيات 

  2ششمين گروه از نوع 
  

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  .فَإِذَا نقر في الناقُورِ  8
  دميده (يا كوبيده) شود. و آنگاه كه در صور (يا ناقور)

  (يا آنگاه كه همچون بر طبلِ پر صدا كوبيده شود)
9  ِسريع موي ذئموي كچنان روز، روز سختى خواهد بود. .فَذَل  
  آسان و راحت نخواهد گذشت. بر كافرها .علَى الْكَافرِين غَير يِسريٍ  10

 
 بعثت سال اول، 2شماره نزول ، )، بخش (الف)74، مدثر(7تا  1آيات 
 ومسال د، 27شماره نزول ، )، بخش (ج)74، مدثر(55تا  34و  30تا  11آيات 

 بعثت
 بعثت سال هشتم، 111شماره نزول  )، بخش (د)،74، مدثر(34تا  31آيات 

 

 كليات و تدبر در آيات
 

اى از  در جدول سير تحول قرآن، حساب جداگانه 20اين سه آيه با شماره نزول 
م حساب ) پيدا كرده است و درست ه2شماره نزول با آيه ابتداى سوره مدثر ( 7

هاى  و در رديف آياتى كه نشانه هاى اخبارِ قيامت بينيم كه در ميان سوره شده، مى
 قرار گرفته است. دهد ميرا  زمانى وقوع آن



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 270

 

  : 5تا  1، آيات )82، انفطار(11گروه 
1 - تاء انفَطَرمإِذَا الس.   

2 - تثَرانت باكإِذَا الْكَوو.   

3 - ترفُج ارإِذَا الْبِحو.  

4 - ترثعب ورإِذَا الْقُبو.  

5 - ما قَدم فْسن تملعترأَخو ت.  

  : 14و  3تا  1، آيات )81، تكوير(16گروه 
1 - تركُو سمإِذَا الش.  

2 - ترانكَد ومجإِذَا النو.  

3 - تريالُ سإِذَا الْجِبو.  

14 - ترضا أَحم فْسن تملع.  

  : 8تا  6و  1، آيات )79، نازعات(20گروه  
  .والنازِعات غَرقًا - 1

  .يوم ترجف الراجِفَةُ - 6

  .تتبعها الرادفَةُ - 7

 .قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ - 8
و  هاى شديد در آسمان و زمين ذكر دگرگونيترتيب پس از  هها ب در آن رديف

ها و  آدمى به كرده يافتنِ هاى فراگير، خبر از آگاهى ها و تكان ها و پرتاب شدن بركنده
كننده و و اينك صداى كر داد ميها  افتادن دل هاى خويش و به تاب و طپش آورده
ه و خردكننده و گدازنده آسمان و گير را كه شكنند آن انفجارهاى عالم ي كوبنده

آورد و  مى وجود بهآور، روزگار سختى را  زمين كه همچون شيپور يا طبل لرزه
 دارد. سهل و ساده نخواهد بود، اعالم مي تحمل آن براى كافرها

ز آمده و با صراحت ا عمل به اولين بار است كه اشاره به مشمولينِ عذاب آخرت
خواهند  برد كه گرفتارى سخت در آن تجديد حيات آسمان و زمين كافرها اسم مي

اشخاص آن  داشت. بدون آنكه فعالً گفته شده باشد كه آيا صرف كفرورزى
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خدائى  ثر بىدر ا آورد يا اعمال و افكارى كه كافرها ياد مى هناراحتى و شدائد را ب
. ضمناً هنوز تكليف و وضع 1را گرفتار خواهد كرد شوند آنان مرتكب و معتقد مي

بعد است ه ب )92(ليلسوره يكم  و نشده است. از گروه بيست در آخرت تعيين ها مؤمن
كه انسان را در آن  و اعماليو از عوامل  كه تدريجاً از مشمولين عذاب و ثواب

 .شود مي، نام برده دهد ميجهات سوق 
(كه هنوز هم اجمالى و ماليم است) عمل  ».علَى الْكَافرِينَ غَيرُ يسيرٍ«با اعالم 

كلى  آگهىِ پيش صورت به) .نسانَ لَفي خُسرٍإِنَّ الْإِ .والْعصرِ( 3كه در گروه  »انذار«
 2.گردد ميانجام  باشد ميوظيفه پيامبر بزرگوار ا آمده بود و فعالً تنه

شناسانه از ناباورى و توجيهات  همين سوره را كه تحليل روان 30تا  11آيات 
اى شده و وزن و قافيه ديگرى  وارد مقوله كامالً جداگانه كند مي انحرافى كافرها

جا در پايان، تكليف كافر ناسپاس كه هماندارد، در هفت گروه بعد خواهيم ديد. 
، 55تا  34و قرآن كرده تعيين شده و در آيات همزمان  وحى ي توجيه زيركانه درباره

قرآن مشخص گرديده و هم اشاره به اتّكاىِ يك سلسله سوگند، هم وضع و وظيفه  هب
 عاقبت و سرنوشت مجرمين و مكذبين شده است.

راهنمائى فرستنده يا  هبا دستهĤيات متفرقى كه ب )74(سوره مدثر ترتيب اين به
 موضوع و زمان نزول مختلف هستند. لحاظ بهدر آن جمع شده است  آورنده وحى

ت قيامت و تأنى و تناوبى كه در بيان مطالب و كلى اين ترتيب و توالى آيا طور به
است كه خدا (برخالف بسيارى از  آن ، نشانگرشود ميتوضيحات قرآن ديده 

) نخواسته است خبرها و باورها و رفتارها يا كنندگان اديان دهندگان و تحميل مليتع
خشك  صورت به، باشد مي نبوتو  وقايع و حقايق و وظائف و آنچه موضوع رسالت

شده از  صرف اينكه عقايد و احكام ابالغ هو تعبدى اعالم و اطاعت گردد و مردم بِ
جانب خدا، و بنابر اين درست و بجا است. مجبور به پذيرش و انجام آنها گردند و 

و دعوت  دين و ايمان و اخالق حالت تعبدى و اسارت پيدا كند. رسالت پيغمبر
                                                

خشم و  بودنِصحبت از شديد اختصاصى به پيغمبر عام و در خطاب طور به )85(سوره بروج، 15گروه در . 1
اينكه در تعريف  هكه در تكذيب هستند شده بود ولى صراحت ب عذاب خدا و احاطه داشتن او بر كافرها

 تنها كافرها دچار عذاب خواهند گشت نشده بود.
تر و با وصف حال نسبتاً تفصيلى از دو دسته  يحقبالً انذار شديدتر و صر )88، سوره غاشيه(9در گروه . 2

اهللا عليه و  آمده بود ولى مخاطبِ آن پيش آگهى، شخص رسول بزرگوار (صلى و ثوابعذاب مشمولين 
 آله وسلم) بود.
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تر خواهد  تر و لطيف ى آينده روشنها گروهكه در  يطور بهدين يا ويژگى قرآن،  هب
گشت، در اين است كه براى انسان ارزش و كرامت قائل بوده چون او را آزاد و 

در دعوت و تعليمات خود و در القاى مطالب و منظورها اجبار و  ،شناسد مختار مي
ها و مقدمات  سازي . عنايت دارد كه با زمينهدهد ميخرج ن هو شتاب باصرار، يا شدت 

موقع، ذهن  ههاى ب الزم و با اداى توصيف و توضيحات كافى، با ارائه تفصيل و تمثيل
هائى را كه رشد و استعداد يا آمادگى الزم دارند تدريجاً  و ضمير شنونده و خواننده

 1يد.آشنا و خواهان دريافت و پذيرش آنها بنما
مطلب  دنبال بهمناسبت نخواهد بود، در زمينه تدبر در قرآن و  نكته ديگرى كه بى

يك تذكر مقدماتى بدهيم، عنايت قرآن به معرفت يا شناخت در اش  دربارهفوق، 
 .باشد ميدين 

دين و ديندارى يا بندگى خدا آنچنان كه پيروان  هدعوت باز ديدگاه قرآن، اگر 
، باشد ميها  ها و رساله اند و مرسوم منابر و شرعيات يا علماء و مبلغشان فهميده اديان
صفرايض و  هو عمل مخلصانه معتقدانه ب ،بود و معاد مي ايمان به توحيد و نبوت رف

ايم  حال برخورده هى تابها گروهاحكام، خيلى از تعلميات و توضيحات آياتى كه در 
آمد.از خود  مى نظر بهتر خواهيم ديد، زائد و غيرالزم  تر و گسترده انو در آينده فراو

 و قيام قيامت رسالت خدا و به وجود بهو معتقد  آگاه فرد مؤمن، پرسيديم وقتى يك مي
اجت به پيدا كرد. ديگر چه ح يد و ترس از حساب و كتاب يا عذاب و ثوابدگر

كلى به معرفت طور بههاى عقلى و علمى، يا  اطالعات تفصيلى و استدالل و اثبات
 بيشتر، خواهد داشت؟

اعالم يك خبر، ابالغ يك حقيقت يا صدور ساده يك حكم  بهبينيم قرآن  ولى مى
عالوه بر تفكيك و تدريج،  ،نكردهاكتفا و دستور، با ذكر اينكه از جانب خدا است، 

شده را تا  شونده و دعوت دعوت خواهد ميپردازد.  وضيح و تمثيل ميبه تفصيل و ت
هاى  كه در تنزيل يطور بهآنجا كه ممكن است به كم و كيف قضايا وارد سازد. 

گرفتن از  آينده ديده خواهد شد توصيه و تأكيد بر مشاهده و تفكر و تعقل و كمك
إِنَّ عذَاب «به اعالم  توانست مي . مثالً در مورد انذار قيامتنمايد ميعلم و تجربه نيز 

                                                
توجه  يك اشاره يا جلب عنوان بهنظريه و نكته بنيادى فوق را فعالً  شود مياز خواننده محترم خواهش . 1

ه ى آينده مكّها سالمنتظر باشد تا در طى  چندان به خود زحمت ندهد و ، براى رد يا قبول آنتلقى نموده
 هاى گوياتر و رساتر برسيم. ها و داللت به اشارت ،و حتى مدينه
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عاقلَو كباجِفَةٌ«، همراه با ».رو ذئموي يا  ».قُلُوب»ئموي كيرٌفَذَلسع موي لَى  .ذع
بنمايد، بدون آنكه حرفى از زمان وقوع و حوادث قيامت اكتفا  ».الْكَافرِينَ غَيرُ يسيرٍ

هاى فيزيكى  اى است از پديده پديده رساندن اينكه قيامت و آخرت بهزبان بياورد يا  هب
طريق اولى در صدد تقليل تكذيب و  هبورزد. و باصرار جهان اليتناهى پيوسته، 

ى سشنا و روان ىبين و معرفى طبقات مختلف مردم برآمده، انسان روگرداندن كافرها
 كند.
و در مرحله بعدى و  در مرحله اول شخص پيغمبر خواهد ميوضوح قرآن  طور به

هاى دين معرفت و شناخت  نسبت به دريافت با تعلميات او و قرآن، مردم و مؤمنين
وار حفظ  طوطى اى از خبر و انذار و ابالغ يا درسى نيست كه پيدا كنند. دين مجموعه

جزء الزم و  - در اصطالح اصيل و عام آن - و اجرا گردد. معرفت و شناخت يا عرفان
الْمهد الَى  اُطْلُبوااْلعلْم منَ«فرمود  خود نبود كه پيغمبر مي الينفك دين است. بي

ددانُ بِها«كرد كه  به كميل توصيه مي السالم و على عليه 1»اللَّحي لْمِ دينرِفَةُ الْعع2».م 
و موضوعات دعوت، عالوه  چه بيشتر رسالت بر شناخت هر اصرار و استمرار قرآن

برد و عمل به تعليمات و دستورها را در خط  را باال مي ينبر آنكه رشد و ارزش مؤمن
غرضى و صداقت آورنده و  اوالً نشانه از بى تواند مياندازد،  مطلوب و صحيح مى

 نبودنِ و شوخى و شيطانى ،كالمبودن  بودن و عقالئى كننده باشد و ثانياً جدى دعوت
برساند و دليل روشن بر  -آمده بود 15و  2هاى  گروهكه در طور همان - را آن

 غيربشرى بودن و اصالت الهى داشتن آن باشد.
 

 تفسير آيات
  

اشكال و اختالف در معنى و مفهوم  نيست و مفسرينسه آيه بيشتر  ،در اين گروه
پر رساند، كوبيدن  از يك ماده است و كوبيدن را مي »وراقُنَ«و  »رَقنُ«اند.  آنها نداشته

و  آسمان با ستارگان ،هاى قبلى صدا و با هياهو. طبيعى است كه وقتى برطبق تنزيل
چنان دگرگونى و پراكندگى و آشفتگى  هها و درياهايش ب و زمين با كوه ،سياراتش

                                                
 ز گهواره تا گور دانش بجوى.: . حديث نبوي1
شناسائى و تعمق در دانائى (يا اطالعات دريافتى) دين است و در برابر آن پاداش داده : كميلاز دعاي  .2

 .شود مي
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چنين حركات و حاالت بى  ،پاره شدن، به انفجارهاى فراگير درآيند يا شكستن و پاره
گذشت! منتها چون چنين رويدادهاى عظيم و عجيب در مشاهدات  سروصدا نخواهد

ها  با امت ها سابقه نداشته است و برخورد پيامبران و تجربيات بشر و در ذهن و زبان
ناچار با توسل به تشبيه و با تنزل و  ،زبان و عادات خودشان صورت گيرد هب بايستي مي

چنان كوفتكى و كوبندگى  1ميان آمده است. هور بتخفيف فراوان پاى طبل و شيپ
و حشر و حساب  براى قيام قيامت غيرقابل تصور براى ما، مقارن يا مقدمه

ايم). شايد باين دليل در  شدگان بوده است (كه هنوز به اخبار و آيات آن نرسيده زنده
، كنايه الصورِ ه جمله نُقرَ در ناقور، نظير جمله نُفخَ فىِگفته شده است ك تفسيرالميزان

كه  در حالي »قيامت و احضار آنان براى حسابرسى است«از زنده كردن مردگان در 
 خود بهتعبيرهاى مخصوص ا آن دو آيه معرف دو عمل يا دو كيفيت جداگانه، ب

 .باشد مي
تا  1احتمال قوى عطف بعدى بر مجموعه آيات  هب 8ى آيه حرف ربط فاء در ابتدا

پايان يافته است. آيه  ».ولرَبك فَاصبِرْ«آغاز گرديده و با  ».يا أَيها الْمدثِّرُ«است كه با  7
شده است.  .»نُقرَ في النَّاقُورِ«يا تعليل ديگر عطف بر خود با فاء تفريع  ي نوبه هنيز ب 9

 16كه در گروه  طور همانظاهر تأخّر و تداركى از توالى آنها،  صورت بهبدون آنكه 
و  »اذْ«با حرف  هاى زمانى براى وقوع قيامت حال نشانه دادن هبحث شد، برآيد. تاب

»گرديد و به كلمه  انجام مي »ذاا»موم و روز  گذارى قيامت يا آخرت و نام ،»يوبه ي
كسى يوم قيامت يا يوم آخرت  مفسرين آيد كه در ميان نمى نظر به 2برنخورده بوديم.

آفتابى  روز يا يك روز مقدار يك شبانه همعنى و ب هرا به منطوق و معمولِ اين دنيا ب
 گرفته باشد.
اجمال گفته شده است كه گذران چنان  هب ».فَذَلك يومئذ يوم عسيرٌ« - 9در آيه 

روز و روزگار با هر مدت و مقارناتى كه داشته باشد، با اشكال و سختى خواهد بود. 
معنى و مفهوم متداول در  مانه هن عسرَت، بصفتى است كه مصدر آ »يرعس«واژه 

                                                
كار برده شده است كه خاصه  هو عبادت و اطاعت ب هاى رب يا ارباب در روابط خدا و انسان نيز واژه. 1

باالترين صاحب مقام  عنوان به ها يا فرمانروايان و نوكران بوده است، پادشاهانو غالمان آن پادشاهان
ترين و  محتاج عنوان بهها مالك و منشاء همه چيز هستند و غالمان و نوكران  جوامع بشرى كه در نظر آدم

 ند.شد ميترين افراد كه از خود هيچ ندارند، شناخته  مطيع
را  »سير تحول قرآن«بودن تعليمات قرآن و صحت فرضيه و محاسبات  ارى تدريجىآشك صورت بهو  .2

 رساند. مي
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) را »ميسور«و  »ميسر«است كه ما اسم مفعول آن ( »يسر«، »عسر«فارسى است. ضد 
ير غ«و  »رعس«آمده است.  ».علَى الْكَافرِينَ غَيرُ يسيرٍ« -10در آيه  كهبريم  كار مي هب

سرٍ :(در آيه »خُسر«پيام و پرهيز در حد فاصل مابين  لحاظ به »رينْسانَ لَفى خُسنَّ االا، 
) قرار 14) / 92، ليل(22 (گروه .»تَلَظَّى فَأَنذَرتُكُم نَارا«و ) 2) / 103، عصر(3گروه 

  1تر است و هم مؤثرتر. دارد. اتخاذ چنين لحن و لسان، هم مهربانانه
 

  پايان گروه بيست و يكم

                                                
را » سير تحول قرآن«ي، تدريجي بودن تعليمات قرآن و صحت فرضيه و محاسبات آشكار صورت بهو . 1

 رساند. مي
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 دومين گروه تنزيل و بيست

 )92(سوره ليل ، تمام 21تا  1آيات 

  )كلمه 49 -آيه  21، (2چهارمين گروه نوع 
  

         الرحمن الرحيم     اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  پوشاند. ها و مناظر را) مي قسم به شب وقتى كه (ديدني .واللَّيلِ إِذَا يغشى  1
  كند. قسم به روز آنگاه كه تجلّى و آشكارسازى مي .والنهارِ إِذَا تجلَّى  2

  .وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى  3
   قسم به آن كس (يا به عواملى) كه نر و ماده را آفريد

  (يا قسم به آنچه نر و ماده آفريده شده است).

  .إِنَّ سعيكُم لَشتى  4
 هاى شما مختلف و گوناگون است.همانا كه (حاصل) كوشش و تالش

  دهد).صورت يكسان نتيجه نمي(به

  .فَأَما من أَعطَى واتقَى  5
   كس كه بخشندگى و پرهيزكارى پيشه كند اما آن

  اها پرهيز و پروا داشته باشد).(از خطرات و خط
  ها باشد). و بهترين (گفتار يا دعوت و عمل) را تصديق كند (پذيراى خوبي .وصدق بِالْحسنى  6
  كنيم. ش او، تسهيالت فراهم ميپس ما هم براى آسان شدن كار و تال .فَسنيسره للْيسرى  7
  .نيازى كند كس كه بخل ورزد و احساس و ابراز بى و اما آن .وأَما من بخلَ واستغنى  8
  را تكذيب نمايد. و بهترين (گفتار يا كردار و پندار) .وكَذَّب بِالْحسنى  9

  .فَسنيسره للْعسرى  10
تسهيالت  كردهكمك شدن(كار و تالش او)پس ما  هم  براى  مشكل و  سخت

  آوريم.الزم فراهم مى

  .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى  11
را دوا  دردهايش ،مال و منال ،الكت و گرفتارى افتده كه وقتى بهدرحالي

  سازد.نيازش نميكند و بىنمي
  است. (يا راهنمائى و رهبرى) است هدايت آنچه به عهده ما كه درستي هب .إِنَّ علَينا لَلْهدى  12
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  سوي ما) است. ها و دنيا) براى ما (يا به و فرجام و آغاز (كار انسان .لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى وإِنَّ  13

  .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى  14
است و) زبانه  وره (فروزان و شعلهدهم كپس شما را به  آتشى هشدار مي

  كشد.مي
  رين مردم باشد.ت بدبخت شود مگرآنكه بدترين يا و گرفتار آن آتش نمي .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى  15

  .الَّذي كَذَّب وتولَّى  16
روگرداند (يا  كند) و) تكذيب كرد (يا ميرا كه (دعوت حقيا كساني كسى
  گرداند).رومي

  .وسيجنبها الْأَتقَى  17
افراد با تقوا خود  و زود باشد (يا كسانى بزودى قبول دعوت خواهند كرد) كه

  را از آن آتش دور بگيرند.

18  ي يكَّىالَّذزتي الَهي متؤ.  
(يا از اسارت و  كه) مال خود را ببخشند تا تزكيه و پاك شوندكسى (يا كساني

  بندگى مال بيرون آيند).
  وسيله آن) پاداش دريافت دارد. كس نعمتى نيست كه (به و نزد هيچ .وما لأَحد عنده من نعمة تجزى  19

  .إِلَّا ابتغاء وجه ربه الْأَعلَى  20
(جهت و هدفش  جستجو و طلب روى خداوندگار اعاليش باشد.همگر آنكه ب
  خدا باشد).

21  لَسىوضري فو حتماً بزودى خشنود خواهد شد. .و  
  

 تدبر در آيات - بخش اول 
 

هستند و از نوع  ها انسانو  ، مردم مكه14و  4آيات  دليل بهمخاطب اين گروه، 
شاءكننده آيات نيز خود گوينده و ان.رود ميشمار  هبوده چهارمين آنها ب )3-3(سوم يا 

. نمايد مي... صحبت » فَاَنْذَرتُكُم« و» انَّ لنا«و  »انَّ علَينا«هاى  خدا است كه به صيغه
 ».أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«بار در آيه  مردم (در آن موقع معاصرين مكه) اولين هخطاب مستقيم ب

، .»إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ«و بعد از اعالم غائبانه تنزيل)  4گروه ،  1) / 102تكاثر((
(گروه  ».إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ«) ديده شده در آيه تنزيل 3، گروه 2) / 103عصر(
تكرار  )81(سوره تكوير 16) تجديد گرديد و در گروه 5) / 51، ذاريات(6تنزيل 

اين نوع طرف  1گشت. پس از آنها مكالمه مستقيم، انحصار به شخص رسول داشت
ويژگى قرآن  خالق، ضمن آنكه مردم از طرف خداىخطاب و مكالمه قراردادن 

نشانه اصالت و انشاء آن از طرف خدا تلقى شود، مسلماً خالى  تواند مي ،شمار رفته هب
از تأثير عقلى و عاطفى روى دعوت شوندگان نبوده است. مردم با احساس اينكه 

                                                
 . 19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -10 -8 -7هاى  گروه .1
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احساس وجود و حضور  خود به خود ،رسد گيرند و پيام برايشان مي مخاطب قرار مي
خدا داشتند و نام  هاعتقاد اجمالى ب ردند. اعراب مكه و حجازك براى فرستنده پيام مي

آوردند. وقتى در شيواترين كالم و صدا خود را مخاطب چنان مقام  زبان مى هرا ب اهللا
موقت و زودگذر هم شده باشد تحت تأثير و تسليم قرار  طور بهند ديد ميباال 
 ه است.شد ميند و جلب توجهشان گرفت مي

حال  هكه تاب انذار است ساختنِ و مشخص براى آخرت گشائى گروه راه ژگى اينوي
دو ه كلى و مبهم بيان شده بود و همچنين تعيين تكليف و تفكيك مردم ب صورت به

ها. بدون آنكه هنوز عناوين  ها و ناموفق كاران يا موفق كاران و مشكل دسته آسان
و رب برده شود. دسته نخستين اهل  اهللاو حتى  و جهنمكار يا بهشت  كار و گنه ثواب

نيازىِ مغرورانه  ديگر كه بخل و بى ي و اهل تصديقِ حسنى. دسته ا،هستند تقو بخشش
و در سال اول  )91(شمس، 12كنند. قبالً در گروه  ورزند، تكذيب حسنى را مي مي

قَد أَفْلَح «ى الهام شده بر نفس انسانى، اولين راهنمائىِ او تقو، با اشاره به فجور رسالت
تحول  »ىقَتْاَ«و  »ىقَاَشْ«را ديده بوديم كه اينك به  1».وقَد خَاب من دساها .من زكَّاها

به بهشت و  منتهيهاىِ  يا راه و عقاب از هم اكنون ثواب واهدخ مييافته است. قرآن 
هاى دنيائى انداخته آغازش را در اينجا نشان دهد و بگويد كه  را در خط راه جهنم

 ها و برخوردهاى با ديگران و با پاكى و ناپاكىِ سرشت و صفات اشخاص و برنامه
گونه كه نتيجه و  همانو  نمايد ميارزشها است كه مقصد و مسير آخرتىِ ما را تعيين 

در دوران و دنياى آخرت  ،هاى اين دنياى ما يكسان نيست حاصل كارها و كوشش
 ها متفاوت و متفرق خواهد گشت. سرنوشت ،نيز يكسان نبوده

آمده  ».سعيكُم لَشَتَّى إِنَّ« - 4آيه  يا حسنى كه بعد از االبته هنوز نه اعطا و تقو
يا بخل و امساك و  اتو زك انفاق لحاظ به، تعريف شده است و نه احكام شريعت

 معانى كلى رود ميكار  هو كلماتى كه ب شود مياستغنا، شكل گرفته است. آنچه گفته 
 ».وإِنَّ لَنَا لَلĤْخرَةَ والْأُولَى« - 13نيز كه در آيه  متعارف را دارند. واژه و تسميه آخرت

الدين،  جاى دين و يوم هبعد به براى اولين بار آمده و حالت صفت را دارد، از اين ب
 ده خواهد شد.كار بر هعلَم ب صورت به

حالت تحرك  ،گذشته سوگندهاى با مقايسه در گروه اين در رفتهكار هب سوگندهاى
يا به سقف مرفوع  شد ميحال قسم به عصر و طور خورده  هو زنده پيدا كرده است. تاب

                                                
 . 10و  9) / 91شمس( .1
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. در گروه شد ميو سماء و شمس و غيره كه راكداند و تنها از صفت يا حالتشان ياد 
و در اين گروه شب و روزى كه به آنها سوگند ياد شده است كارى  )93(ضحى  17

از آنها از خلقت نر و ماده شاهد گرفته شده است كه از  ، و پس1دهند ميانجام 
و دو خلقت متفاوت دارند.  گيرد ميازدواج و تركيب آنها توليدمثل صورت 

سره از مظاهر و  و تقريباً يك ايم حال برخورد داشته هقيامت كه تاب ههاى مربوط ب قسم
اى  هاى تازه تناسب چهره همناظر يا موجودات بزرگ طبيعت اخذ شده بود، اينك ب

 اند. تحول و تحرك پيدا كرده گردد ميكه از قيامت ارائه 
 و قضاياى آخرت قيامت خواهد ميتوان استنباط كرد اين است كه قرآن  آنچه مي

هائى است كه  تصور معمولى و تصوير اينكه مانند تعزير و تنبيه يا گوشمالي را از
نمايند،  مي اجرا و صادر مجرمين درباره ها دولت قضائى هاى دستگاه و شاهان و حكام

هائى است كه در مدارس و  هاى امتحانى و جوائز و تنبيه خارج سازد يا از نوع نمره
عوارض مستقل  و آثار حال دو هر و در شود مي داده شاگردان و كاركنان مؤسسات به

و عدالت يا  قح هتصنعى و قراردادى، ب طور بهو منفك از اشخاص و اعمالشان بوده 
هاى  د كه دريافتهمانما بف هب خواهد مي. گيرد مي، به آنها تعلق تبعيضبه ناحق و 

شته هاى دنيائى آنان ندا ها و محصول تالش اشخاص در آخرت شباهت به دريافت
گيرند.  هائى كه در پيش مي و راه دهند ميمعلول و محصول كارهائى است كه انجام 

هاى آخرت است و بيرون  جريان دادنِ كردن و طبيعى و منطقى جلوه دنيائى ،غرض
آيد. كماآنكه  مى قهراً پيش كه و ابهامى از اعجاب آخرت، خبرهاى و ها وعده آوردن

 تر آن ى گذشته ديديم (و تفصيلىها گروهكه در  يطور بهنيز  ستاخيزو ر درباره قيامت
با آنچه ما  زمين تا آسمان شود ميهائى كه داده  را باز خواهيم ديد) نظر قرآن و نشانه

هاى قضائى دولتى نسبت به  نفس و عملكرد حكام و شاهان يا دستگاه هروى قياس ب
نمائيم، فرق دارد. قيامت  تصوير مي و ها، تصور مجرمين يا مزدوران و مطيع و لفينمخا
كه يك محكمه عدالت  دهد مينشان  اين تفاوت اساسى را با معاد مسلمانان قرآن

نبوده يك پديده  ها، ها با وساطت روح شدن بدن و برانگيخته ها انساناختصاصى 
كه  باشد ميجهانى يا كيهانى  عظيمِ طبيعى و دگرگونى مادى يا فيزيكى فراگيرِ

ها و درياها را تا اعماق زمين، با  . كوهشود مياى واقع  مقياس ذره هانفجار و ب صورت به
، عالوه گيرد مي بردرى زنده و خفته در خاك را ها انسانمواد و ساكنين آن، از جمله 

                                                
 شده است   fonctionnelاصطالح   هسوگندها ب .1
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) در آسمان (يا ستارگانى از كهكشان و ستارگان و ماه خورشيد ،ا همراه آنبر آن ي
دنياى  ،شوند. و پس از آن اين دگرگونى عظيم مشاركت داشته متالشى و غبار مي

يرممكن است از نو ديگرى با شرايط و كيفياتى كه تجربه و تصور آن فعالً براى ما غ
هاى مربوط به  ها يا نشانه دادن گيري ! كماآنكه سوگندها و گواهىشود ميساخته 

 1قيامت تماماً مأخوذ از طبيعت و مظاهر و عوامل آن گزيده شده است.
در آيات اين گروه  اهللا، از ذكر نام خدا يا ويژگى ديگر، خوددارى قرآن يا وحى

پاى آفرينش  ،نام انسان يا براى مردم نازل شده هى است كه با ى گذشتهها گروهو 
آمد. اگر خدا در اينجا الهام مطلب و  ميان مى هب شود ميو رفتارى كه با او  آدمى

يا  »انَيلَع«، »انَلَ«، »انَّا«الغير جمع  مع  صيغه متكلمه ، بنمايد مياجراى مشيت يا امرى را 
آيد. نه  است. خداوند با فعل خود و با صحبت از مشيت و خلقت جلو مى »رهنُيس«فعل 

يا شخص ديگرى او را معرفى نموده خواسته باشد وجودش را اعالم  آنكه پيغمبر
 3نمايد. مثالً در آيه را اثبات  و آخرت او قيامت وجود خدا و آفرينش دليل بهكند، و 

بلكه به آنچه (يا آنگونه كه)  خورد ميقسم به خدائى كه نر و ماده را آفريده است ن
ى ها گروه. در شود ميو شاهد گرفته  شود مينر و ماده آفريده شده است سوگند ياد 

و  ها انسانصرفاً خبر و نشانه از زمان واقعه، وقوع آن يا وضع  21و  20، 15، 10، 6
به عوامل گرداننده  شود ميآنها داده شده است و اگر سوگند خورده  يافتنِ ىآگاه
كه قبالً ديديم چهار  يطور بهنيز  )91(شمس، 12ها است. در گروه  ها و پديده جريان

ولى در سه آيه بعدى بجاى آنكه سوگند  ،و ماه وروز و شب سوگند اول به خورشيد
كه يا آن  آنچنان«خود آنها و به  به ،آدمى بخورد فسن زمين و يا خالق آسمان خدا به

. خورد ميو گسترش داده و تسويه كرده است، قسم  »چيزى كه آنها را بنا كرده است
كار كرده پاى دو مسئله يا دو مدعا و مشكل يعنى با يك كرشمه دو خواهد ميقرآن ن

 »ةالطبيع  مافوق«يك امر  صورت بهميان بياورد و قيامت را  هتوأماً ب خدا و قيامت را
خارج از موجودات محسوس طبيعى و جريانات مشهود و غيرقابل انكار خلقت جلوه 

 را موكول به فرضيه يا عقيده خدا و توحيد بنمايد. قبول آن ،داده
 لحاظ بهنده ى آيها گروهاهميت اين گروه تنزيل فتح باب وسيعى است كه براى 

  آيد:  مى عمل بهدر هشت نكته يا هشت مطلب ذيل  سازى آخرت زمينه
                                                

هاى اوليه فراوان است براى خود سير تحولى دارد كه قابل تدبر است و  سوگندهاى قرآن كه در تنزيل. 1
، به شود ميكشيده  ى آينده كه دامنه مطالب و موضوعات از قيامت به آخرتها روهگدر  اهللاشاء ان

 گيرى آن خواهيم پرداخت. بندى و نتيجه جمع
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  ) تالش آدمى در زندگى و نتايج چندگونه آن. 1
  ها.  گرائى در رسيدن به خواسته ) نقش بخشندگى و پرهيزكارى و نيك2
شدن كارها و سودنداشتن  ارى در مشكلگ) نقش بخل و غرور و دروغ ان3

  ها.  و دارائى در گرفتاري مال
   .و در اختيار او بودن ابتدا و انتها ها انسان) تعهد خدا به هدايت 4
  دعوت.  هاعتنا ب گر و مغرورهاى بى هاى تكذيب ) به آتش افتادن بدبخت5
شدن خود از مالشان مايه  يافتن و رستگارى پرواگرائى كه براى پاك ) نجات6

  گذارند.  مي
ــ 7 ــا پ ــه ي ــتگارى كــه در گــروه    اك) راه تزكي ــه 11شــدن انســان و رس ، در آي

گـذاردن از مـال و    آمـده بـود و مايـه    ».قَد أَفْلَح من زكَّاها«:  9/ ) 91(شمس
: 1 /)102(تكاثر، 4گروه ائى يا تكاثر كه درمال و دار همانها است.  دارائي

 تاهشدارداده شده بـود و بعـداً نـام رسـمى و عنـوان زكـ       ».أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«
  روى آن گذارده خواهد شد.  

هــاى دريــافتى و  منــدى از نعمــت ) اعــالم اصــل كلــى اينكــه يگانــه راه بهــره 8
  است.   ى راه و رضاى واالترين اربابشدن نهائى انسان جستجوخشنود

نيامده است ولى  عمل به آخرت و قيامت اثبات براى احتجاج يا البته هنوز استدالل
بودن  و دوراهه ها انساندادن نتايج اعمال و مساعى  كه گفتيم با دوگانه نشانطور همان

آغاز شده است.  آخرت ذاب و ثوابدنيا، مقدمات الزم براى طبيعى جلوه دادن ع
 دهد ميرا  اى كه شخص خبر آن كردن يا تحليل و توصيف يك پديده يا واقعه بيان

شاهد صداقت گوينده  تواند مي ،خود وسيله يا الاقل قرينه براى امكان آن واقعه بوده
 نيز باشد.

 

 تفسير آيات -بخش دوم

 ) :4تا  1آيات (ها  ها و جواب الف) قسم
  .واللَّيلِ إِذَا يغشى - 1

  .والنهارِ إِذَا تجلَّى - 2

  .وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى - 3
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 .إِنَّ سعيكُم لَشتى - 4
 طور بهگيرى يا جواب سوگندها. سوگندها  سه سوگند وجود دارد و يك نتيجه

قبول دارند: قسم به شب،  وضوح از اسامى و آثار مشهود طبيعت است كه مفسرين
كه پرتو افكنده تجلى  م به روز زمانيگستراند، قس پوشاند و سايه مي زمانى كه مي

. يعنى دو پديده و دو حالت از زمان و گذران كند ميو همه جا را روشن  نمايد مي
. گيرد ميگرديده برنامه زندگى ما را زير فرمان خود  كه منظماً انجام عمر، يا دو عملى

احت و ها و استر در چنان ظرف زمانى و توالى تاريكى و روشنائى است كه فعاليت
. در آيه سوم اشاره يا استشهاد از نر و ماده خلق شدن شود ميكارهاى ما اجرا 

آمده است. نر و ماده بودنى كه مثل شب و  عمل بهموجودات زنده و از جمله انسان 
 روز حالت دوگانگى داشته پيدايش و آفرينش ما از آنجا ريشه گرفته است.

موجود و مسلّم و غيرقابل انكار است.  همه اين احوال و آثار، مشهود همگان بوده
بدون آنكه قبول آنها موكول به قبول گرداننده و خالق يا خدا شده باشد. چيزى كه 

صالحيت دارد كه شاهد و  ،همگانى و همه جائى شد و خالى از شك و استثنا بود
خورنده خدا باشد. سوگند خورده شود. حتى اگر سوگند سند گرفته شود و به آن

 از تفسيرهاى كبير نقل به ،داند در قرآن چهار جلدى خود كه سوره را مكى ميرهنما 
كرده  را از آن جهت تحليل روز و شب به سوگند و استشهاد االسرارحتفةو  و ابوالفتوح

جنبش افتند و در طلب معاش  هآفريدگان ب«و ارجمند دانسته است كه در روز و شب 
آنها است.  وجود بهو آفرينش نر و ماده ارجمند بوده بقاء و نوع جانوران  »ايستند

اند سوگند  بعضى از مفسران كلمه را مصدرى دانسته و گفته گويد ميبراى آيه سوم 
جاى منْ و  هاند موصول است ب به آفرينش نر و ماده خورده شده است، بعضى گفته

اى « گويد ميرا هم  ».إِنَّ سعيكُم لَشَتَّى«جواب قسمِ  ».وما خَلَقَ الذَّكَرَ والْأُنثَى« معناي به
كوشند و گروهى براى سعادت  مختلفه فى الجزاء... برخى براى قدرت دنيا مي

سوگندها را در سطح خدا و آفريدگار  ترتيب اين به »... يا خير و صالح مردم...آخرت
 و مشركين را منتقل به آخرت و عمل مؤمنين ها انساناند و تشتت بودن مساعى  برده

 ند.ا منبرى و مالمت و انذار مجرمين داده ي حالت موعظهبه آن  ، ودر اين دنيا كرده
سوگند خوردن قرآن را از جهت تعظيم و تجليل آن  در تفسير الميزان طباطبائى

ها دانسته توجه به شنونده و گيرنده سوگندها كه مردم معاصر و غير مؤمن  مخلوق
ارزش قائل  هاى ناشى از مشيت او ه بوده هنوز براى خدا و خلقت و عظمتمكّ
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ها را طبيعى و مأخوذ از طبيعت دانسته  موضوع قسم اند، ندانسته است. طالقانى نبوده
اين سه سوگند از آيات مشهود انسان است براى نماياندن و اثبات مقصود  گويد مي

نامشهود، و حرف موصول يا اسم، در آيه سوم را با شرح و تفصيل الزم به نيروى 
. يعنى قرآن به نيروى حياتى ناشى از خدا كه حاضر و حاكم نمايد ميتعبير  حياتى،

 .خورد ميقسم  باشد ميدر طبيعت و جانداران 
تر آن است كه بگوئيم: سوگند به شب و پوشش آن، به روز و روشنگرى  صحيح

هاى شما يكسان نبوده متفاوت و  آن و به آنچه نر و ماده وجود دارد، مساعى و تالش
گونه كه شب و روز و نر و ماده با حاالتى كه دارند و اعمالى  مانه هق است. يا بمتفر

متفاوت و متقابل باشند. چنين بيان و طرحِ مدعى نه احتياج به ايمان  دهند ميكه انجام 
هاى علمى و فلسفى را  رسولش را دارد و نه اطالعات و استدالل خدا و رسالت هب

ها و آيندگان، فاقد آن  عوت شوندگانِ آن زمان و بسيارى از بعديكه د خواهد مي
كنندگان وقايع و قوانين آفرينش،  كشف آينده و  دانش اند. ضمن آنكه دارندگان بوده

 تر و استوارتر خواهند يافت. در آن اشارات و آثار شواهد و دالئل روشن

 : )11تا  5تقسيم و تأثير اعمال و احوال افراد (آيات  - ب) 
  .فَأَما من أَعطَى واتقَى - 5

  .وصدق بِالْحسنى - 6

  .فَسنيسره للْيسرى - 7

  .وأَما من بخلَ واستغنى - 8

  .وكَذَّب بِالْحسنى - 9

  .فَسنيسره للْعسرى - 10

 .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى - 11
در  »ف«عطـف بـه آيـات ماقبـل شـده و حـرف        »فَاَما«اين جمله آيات كه با تفريع 

إِنَّ  -4هاى بنـد الـف (   ، در تعقيب و توضيح جواب قسمگردد ميتكرار  10و  7آيات 
ب آيـات  هاى مـردم مخاطـ   بودن كار و كوشش گونه) آمده است و چند.سعيكُم لَشَتَّى

، بـا تصـديق حسـنى، كـه منتهـى بـه       اسـت  ا. يك طرف اعطا و تقـو نمايد ميرا تشريح 
. در طـرف ديگـر سـه    شـود  ميمقاصد و منظورها  هشدن كار يا به آسانى رسيدن ب آسان

بخل، استغنا و تكذيب قرار داشـته منتهـى بـه تسـهيل بـراى مشـكل        :حالت يا سه عملِ
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. خـدائى كـه فرسـتنده آيـات يـا      گـردد  مـي  شدن كار و عدم موفقيت، از طرف خـدا، 
هــاى  هــا و فاعـل  هــا و مفعـول  گرداننـده شـب و روز و ســازنده نـر و مــاده اسـت. فعـل     

هـا يـا    واقعيـت  خواهـد  مـي نكره و كلّـى بـوده    صورت بهرفته در اين آيات تماماً كار هب
آنكـه  هائى را بيان كند كه بشر روى آنها تجربه و آمادگى پذيرش دارد. نـه   قانونمندي

هائى داشـته و در شـأن آنهـا نـازل      اشاره به اشخاص يا جريان زعم بعضى از مفسرين هب
تصـديق يـا بخـل و     و ا. از طرف ديگر براى افعال يا كلمات عام اعطاء، تقو1شده باشد

 و شـرعى  نبايد همچون مفسرين قديمى كه معانى و مصـاديق فقهـى   ،استغنا و تكذيب
اند تأييد و تأكيد براى عمل به احكام دين و تحقّق ايمـان در جهـت    قائل شده خواسته

وصول به بهشت و نجات از دوزخ بگيرند. از آنجا كه آيات در سال و روزهائى نـازل  
خـدا تعيـين و    سـوي  بـه هـاى   و بهتـرين عبـادات يـا راه    او تقـو  اتشده است كه نه زك

شده است. در اين آيـات   زده رديده بوده است و نه روى بخل و استغنا حرفىتعريف گ
بايـد   باشد ميشوندگان  كردن دعوت آنها و آماده سوي بهكه براى راهيابى و راهنمائى 

بخششِ مـال و كمـك    همان. اعطاء 2مفاهيم كلى و متداول آن زمان را در نظر بگيريم
كــردن از خــوددارى و پرهيز ات. تقـو هـاى ديگــران اســ  در رفـع مشــكالت و خواســته 

التفصـيل حسـن اسـت     رساند و حسنى كـه صـفت افعـل    ها را مي ناروائى و ناشايستگي
بـودن و بهتـر بـودنش روشـن و      كه خـوب  كند ميهائى را بيان  اظهارات و اعمال و راه

بجا و بهتربودن آنهـا بايـد تـدريجاً    كه  و دستورهاى پيغمبر بديهى باشد. نه احكام خدا
تَغنى و    :و پس از حصول ايمان، مورد قبـول و مشـخص شـود. معـانى افعـال      سـلَ، ا خـب

دقَ آمـده    تَّقـى و صـطى، اقرينـه معلـوم    هروشـن اسـت و بـ    ،انـد  كَذَّب كه در مقابل اَع
يدنِ رسـ ديگـران (حتـى خير   هرساندن ب كردن و خير گردند. بخل خوددارى از خرج مي
رسـاند يـا    نياز دانستن خود از اخـالق و آداب را مـي   اعتنائى و بى ديگران)، استغنا بى هب

زيـاد  به آن  ،اعتنائى به رعايت آداب و مقررات معمول شده. تكذيب كه بعد از اين بى
نداشتن و نپذيرفتن سـاده يـك مطلـب يـا خبـر و مـدعى نيسـت كـه         خوريم، باور برمي

بلكـه دروغ انگاشـتن ابتـدائى و دروغ و     ،نشـده باشـد   صحت آن براى شـخص محـرز  
                                                

هائى كه در تفاسير براى اين افعال و اوصاف ذكر شده جز بيان  ها و موضوع مفعول گويد مي طالقانى .1
اشد و بعضى از موضوعات مذكور در تفاسير با صفت مؤنّث الحسنى واليسرى نمونه و مصداق نبايد ب

 تطبيق ندارد.
كه در اينجا آمده است مورد ترديد باشد ولى كلى طور آن ها گروهفرض هم كه توالى و ترتيب نزول  هب .2

 مورد قبول همگان است. ى اوليه رسالتها سال هبودن سوره ليل و تعلق آن ب
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كردنِ بالبداهه و لجوجانه چيزى است كه اگـر صـحت آن ثابـت نشـده      نادرست اعالم
است دليلِ خالف آن نيز اقامه نشده و قطعيت ندارد. ضمناً تصديق يا تكذيبِ حسـنى،  

شوند بلكه حكايـت   اب نميبرخالف اَعطى و بخلَ يا اتَّقى و استَغْنى، فعل و عمل حس
طرفـى و در حـد انصـاف و صـفاى ذهـن و       بـي  1نماينـد.  از حالت يا صفت شخص مي

رساند كه در برخورد با آنچه پسنديده و نيك است ترديد و تأمـل نداشـته    ضمير را مي
هـا همچـون بدانديشـان و بـدخواهان دشـمنى ذاتـى        لجاج نورزد و بـا خـوبى و خـوبي   

 دادن نيك و نيكى، بجاى خـود پـر  بردن كلمه حسنى و معيار قرارار ك هنداشته باشند. ب
، »صدقَ بالرَّسـول «يا  »بِاهللا  صدقَ« ،»قحالْصدقَ بِ« گفته نشده است  . اينكهباشد ميمعنى 
مبتنـى بـر فطـرت و طبيعـت مـأخوذ از       كه منطـق قـرآن و روش رسـالت    دهد مينشان 

و معلمـين   و متكلمـين  ماننـد فالسـفه   خواهـد  ميانسان است. ن خواستار و ساختار خود
و  د يا از توحيـد و نبـوت  صطالح بديهى را مبنا قرار ده هدين مجردات و اصولِ عقلىِ ب

ايـت بـه   عن )103(عصـر ، 3و به فـرائض ديـن برسـد. در گـروه     كرده به معادعدل آغاز
نيـازى   خصلت سودجوئى انسان و فرار از زحمت و زيان كرده بوده و در اينجا به نيك

 .شود ميو توسل جسته  دهد ميآدم توجه 
آسانى و سهولت است و عدمِ اشكال و دشوارى.  معناي بهيسرى و عسرى، اولى 
ى رساند. دومى كه عكس اول نمودن را مي كردن و آماده يسر مصدر آن است و تهيه

 . بعضى از مفسريندهد مياست عسرت و گرفتگى يا اشكال و دشوارى را معنى 
سازى شرايط و امكانات، از طرف  را آسان كردن راه و آماده ».فَسنُيسرُه للْيسرَى«

اند و در  دانسته موعود خداوند براى دريافت پاداش اعمال نيك و رسيدن به بهشت
را فراهم كردن تسهيالت براى ارتكاب گناه و گرفتار شدن  ».فَسنُيسرُه للْعسرَى«مقابل 

 ناعوجاج آ چنين بگويد، صريح و بى خواست مياند. اگر قرآن  گرفته به آتش جهنم
گفت. يا الاقل بجاى حرف سين در ابتداى فعل كه براى آينده نزديك است  را مي
استعمال  آخرت هاى عقاب و ثواب يا ديدارها مورد در كه برد مي كار هب را سوف كلمه
عمومى  و ىعاد اقدامات و كارها به راجع »فَسنُيسرُه« هاى وعده يا افعال بنابراين شود. مي

امكانات  آوردن فراهم اولى مقصود مفسرين از برخى زعم هب آنكه نه .باشد مي دنيا همين
ها،  سركشي و معاصى در راحت افتادنِ دومى و باشد عبادات در توفيق براى تسهيالت و

منظور آخرت و  ههاى اين دنيا ب اعم از آنكه توفيق و تسهيل در عمليات و خواسته
                                                

 آيد. مى وجود بهيا بخل و استغنا در شخص  ادر اثر تمرين و تمسك به عطا و تقو گويد مي كه طالقانى .1
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ها و وظائف  ه هنوز تعريف و تشريح نشده است يا براى برنامهرضاى خدا باشد ك
ما شاهد و نمونه  نظر بهمشروع زندگى و امور دنيائى. غرضِ اصلى از تعليم اين آيات 

هاى قابل تجربه زندگى مشهود و ملموس اين دنيا،  گرفتن از جريانات و قانونمندي
و ابالغ  ست. يا ارائههاى آخرت ا كاري براى تصور و پذيرش رستگارى و زيان

، از طريق اعتقادات و انتخاب و اعمال خود ها انساندادن مشيت و روش خدا در جزا
بينيم كه  آنها، چه در آخرت. در مديريت امور دنيا و پيشبرد مقاصد مورد نظر نيز مي

كردن را در پيش گرفته از آزار زيردستان و  رساندن و خرجگر شخص راه خيرا
خالى از  صدر ها پرهيز نمايد و با صفا و سعه كاري عدالتى و خالف ىهمكاران و از ب

ها و مشكالت  تصديق و تبعيت نمايد خيلى از گرها ها و بهترها ر غرور و لجاج ارزش
 از سر راهش برداشته شده شانس موفقيت بيشترى را خواهد داشت و بالعكس.

 13و  12و در آيات  كند ميدنمائى خو 10و  7نكته ديگرى كه همراه آيات 
رديف بعدى نيز آمده و در بخش تدبر در آيات تذكر و توضيحاتى داده و اينك به 

الغير است. خداوند  تكلّم معبردن ضمير جمع مكار هپردازيم، ب تكرار و تكميل آنها مي
هم نه  . آندهد ميش نسبت خود بههاى ما را  گشتن كارها و راه ن و مشكلشد آسان

دادن ديگران. چنين تعبير در  صيغه جمع و با مشاركت همفرد بلكه ب ي صيغه به
كه امر و فاعل وقايع و  حالينيامده بود در باشد ميئى كه مخاطب آن مردم ها گروه

، هاى عظيم زمين و آسمان ، احياى زندگان، دگرگونيرويدادهاى مربوط به قيامت
، كوبيدن آمدن بهشت و پيش شدن جهنم و نشر و بازخواست از گذشته افروختهحشر 

نام و نشان  هاى مجهول بى صيغه هغايب و ب صورت بهدر ناقور و غيره، افعال همه جا 
 ذكر شده است:

  :  5، آيه )51، ذاريات(6گروه 
 .صادقإِنما توعدونَ لَ - 5

  : 4آيه  )82، انفطار(11گروه 
4 - ترثعب ورإِذَا الْقُبو. 

 :  13و  12، 10، 8، 5و  3تا  1، آيات )81، تكوير(15گروه 
1 - مإِذَا الشتركُو س.  



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 288

 

2 - ترانكَد ومجإِذَا النو.  

3 - تريالُ سإِذَا الْجِبو.  

5 - ترشح وشحإِذَا الْوو.   

8 - لَتئةُ سودؤوإِذَا الْمو.  

10 - ترشن فحإِذَا الصو.  

12 - ترعس يمحإِذَا الْجو.  

  .توإِذَا الْجنةُ أُزلفَ - 13

14 - ترضا أَحم فْسن تملصيغه  هكه فاعل آن مشخص و فعل ب( .ع
 معلوم است)

  : 8، آيه )74، مدثر(21گروه 
 .فَإِذَا نقر في الناقُورِ - 8

پيغمبركه براى تعليم يا تقويت آن حضرت  شخص هب شده خطاب ىها گروهدر ولى
 :نمايد ميصيغه معلوم صحبت  همشخص و ب صورت به آمده بوده است فرستنده وحى

  :  7، آيه )52، طور(5گروه 
  .نَّ عذَاب ربك لَواقعإ - 7

  :  2و  1 ات، آي)112، توحيد(7گروه 
1 - دأَح اللَّه وقُلْ ه.  

2 - دمالص اللَّه.  

 :  16، آيه )86، طارق(10گروه 
  .د كَيداوأَكي - 16

  : 1، آيه )108، كوثر(12گروه 
1 - ثَرالْكَو اكنطَيا أَعإِن.  

  بار) صيغه جمع براى اولين هالغير و ب (متكلم مع
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  : 8و  6و  5و  2و  1 ات، آي)87، اعلي(14گروه 
  .سبحِ اسم ربك الْأَعلَى - 1

  .الَّذي خلَق فَسوى - 2

  .فَجعلَه غُثَاء أَحوى - 5

صيغه جمع براى دومين  هالغير ب و متكلم مع( .سنقْرِؤك فَلَا تنسى - 6
  رسول مكرم... ) هبار در خطاب ب

8 -كرسينى ورسلْيدنيا). در رسالت وظيفه اجراى در پيامبر به (وعده.ل  

  :  12، آيه )85بروج( 15گروه 
12 - يددلَش كبر طْشإِنَّ ب.  

  :  5و  4، آيات )93ضحي( 17گروه 
  .ولَلْآخرةُ خير لَّك من الْأُولَى - 4

  .سوف يعطيك ربك فَترضىولَ - 5

  :  6و  5، 1، آيات )94انشراح( 18گروه 
1 - كردص لَك حرشن أَلَم.   

   )ربردن صيغه جمع از طرف خدا براى پيغمبكار ه(ب
(باز هم عسر و يسر در انجام كارها و  .فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا - 5

  مقاصد دوران دنيا است.) هرسيدن ب

 .إِنَّ مع الْعسرِ يسرا - 6

  :  25، آيه )79نازعات( 20گروه 
  .فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخرة والْأُولَى - 25

صيغه جمع را از باب تجليل و تكبير نفس و ابراز  همعموالً تكلم خدا ب مفسرين
 »انّا«عقيده داشت كه در تعبير  مرحوم طالقانى .1اند دانسته عظمت و احاطه بر كائنات

                                                
راضى نشده فرد واحد خود را مساوى و  »من«با گفتن كلمه  و بزرگان و مستكبرين كه پادشاهانطور همان .1

 اند. برده كار مي هرا ب »ما«ران گرفته كلمه برتر از جمع ديگ
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جمع، خداوند خواسته است اجزاء و عوامل اجرائى دستگاه خلقت، مانند  و در افعال
. در حقيقت خداوند 1و نيروها و عناصر طبيعى و غيره را مشاركت دهد فرشتگان

االسباب است و درباره مشيت و مديريتش  كل وجود و مسببؤثر درم خالق جهان كه
در  خواهد مينقل شده است،  2»بِاَسبابِها االَّ ى الْاُمورجزِاَنْ ي اهللاُ ىاَبِ«روايت با جمله: 

، صحبت كرده نام و نشان خود را فعالً مسكوت اه انسانجلوه جمعى و تجربى براى 
 بگذارد تا مطلب قابل احساس و غيرقابل انكار باشد.

*    *    *  

وصدقَ « : 7و  6ات ) در تفسير و تأييد آي(ترجمه بلعمى در تاريخنامه طبرى
هاى  اشاره به چند داستان يا واقعه مأخوذ از درگيري ».فَسنُيسرُه للْيسرَى .بِالْحسنَى

 كنيم. شده است كه اختصاراً نقل مي دوران مدينه
پيمان با  دليل بهفرستادن او شدن و پس  براى مسلمان مدينه هب بصير ) آمدن ابى1
مدينه  همراه دو نفر كه يكى را كشت و ديگرى فرار كرد. خود او به ، بهقريش

م خواست مينديگر  ،من از حد تو بيرون شده بودم اهللا برگشت و چون گفت يا رسول
نيت او را نيت خوب و قابل تصديق  اينكه رسول خدا دليل بهبرگردم. بخشيده شد 

 مدينه بياورد. هديده تعهد كرد ده نفر مثل خود را براى يارى پيامبر ب
اسير شد ولى آزاد گشت و  شوهر زينب دختر پيامبر ابوالعباس ) در جنگ بدر2

غارت كردند.  در سفر او به شام ى ابوالعباس را مسلمانانزينب بر او حرام شد. كاالها
پيشنهاد  به مسلمانان ابوالعباس با وساطت زوجه سابقش زنهار خواست. رسول خدا

با پس كسى نرسيده است در حق او نيكوئى كنند.  هكردند چون از ابوالعباس رنجى ب
 آزارى او كردند. در نتيجه ابوالعباس مسلمان سنى از بىح دادن كاالهايش تصديقِ

 شد و زينب به زوجيت مجدد او در آمد.
برد.  او را نزد پيغمبر ابيطالب كه عباس ابن در فتح مكه ) مسلمان شدن ابوسفيان3

 اهللا اين دشمن خدا را بكشد. عباس گفت يا رسول خواست ميعمر مرتباً اجازه 
سنى كرده فرمود ابوسفيان و هر كس ح تصديقِ ابوسفيان مهتر قوم است. پيغمبر

                                                
شناسانه وقتى يك وزير يا  ى صحيح و انسانهاى اجتماع ك و مديريتهاى دموكراتي كه در نظامطور همان. 1

از مجريان و تصريحاً يا تلويحاً  برد كار مي هكلمه ما يا اشارات جمعى را بدهد ميگزارش  متصدى و مسئول
 شناسد.  را شريك در پيشبرد برنامه مي كنندگان، نام برده آنان كاركنان يا كمكزيردست و از همكاران و

 . هاي آن جاري سازد : خداوند ابا دارد (امتناع كرده است) از اينكه امور را جز با اسباب. حديث نبوي2
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 ى مقدمه فتح مكهسنح سراى او برود در امان است. تاريخ نشان داد كه اين تصديقِ هب
 و پيشرفت سريع اسالم شد.

با آنان را دارد.  قصد جنگ خبر داد كه محمد به مكّيان ابى بليعه ) حاجب ابن4
كشف شد. حاجب عذر آورد كه از وقتى  عوام و زبيربن حضرت امير دست بهنامه 

بودند براى حفظ آنها  ام و چون اهل و عيالم در مكه ام به كفر برنگشته مسلمان شده
رسول خدا نرساندم. عمر اصرار به قتل او داشت.  هاين كار را كردم و ضررى ب
قرار گرفته است.  »اَيهاالَّذينَ آمنُوا«زمره يا  بوده و در حضرت فرمود او در جنگ بدر

 سنى هم به پيشرفت اسالم كمك كرد.ح اين تصديقِ

*    *    *  

ضمنى تذكر  طور به ،».وما يغْني عنْه مالُه إِذَا تَرَدى« - 11 آيه آخرى اين رديف، در
هاى دنيا درباره  و يا سخنى است به استدالل و اتكاء و انتظارى كه مالداران و مستغنى

، در »پول حّالل همه مشكالت است«نمايند  هاى خود داشته تصور مي ثروت و تمكن
هاى سخت دنيا  هاى طبيعى و سقوط آدمى در گرفتاري كه وقتى پاى هالكت حالي

ميان آيد كارى از دست مال و منال و اوالد  ه) بهاى آخرت همچنين در عذاب(و 
أَلْهاكُم « - 1/)102(تكاثر دنبال بهآيد. عالوه بر آن، آيه فوق همراه با بيانى است  برنمى
 خواهى مال و منال يا احشام و اوالد. دوندگان فزوندر مذمت شيفتگان و  ».التَّكَاثُرُ

 را در مورد عبادت و آخرت ».فَسنُيسرُه للْعسرَى« و ».للْيسرَى فَسنُيسرُه« كه مفسرّينى
، در شود مياست كه در اين آيه ديده  »اذا تَرَدى« ي قرينه هباند يك مقدار  پنداشته
آمدهاى زيادى،  ها و ديدارهاى دنيا نيز پيش كه در جريان زندگى و گرفتاري حالي

صاب، ناخوشى و حوادث تشورش و اع و نظير ورشكستگى و دگرگونى بازار، جنگ
سازد و  و ذليل ميكه صاحبان ثروت و قدرت را نيز بيچاره  شود ميالعالج ديده 

كسى نرسيده و عدالت و انصاف و محبت را  هچون در مدت عمر خير و خدمتشان ب
 رسد. دادشان نمي هاند در روز مبادا كسى ب در روابط با ديگران رعايت نكرده

از اين مجموعه آيات و آيات مشابهى كه بعداً خواهد آمد شايد حق داشته باشيم 
حقيقت و  هدايتى قرآن در رسيدن يا رساندن ما بكنيم كه روش ه  چنين استنباط

از طريق ارائه  ،1و خدا و آخرت حقايق غيرقابل تجربه و اثبات قرآن، مانند قيامت
 .باشد ميوقايع مشهود و مدلّل  واقعيت و

                                                
  ←    حاضر نبودند ،اصالت علوم تجربى و مباحث تحقيقى مدعىِ آزادفكرى و معتقد به سفهبسيارى از فال. 1
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  ) :21تا  12) / 92(ليل( آخرت ج) معرفى نامزدهاى عذاب و ثواب
  .إِنَّ علَينا لَلْهدى - 12

  .وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى - 13

  .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى - 14

  .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى - 15

  .الَّذي كَذَّب وتولَّى - 16

  .وسيجنبها الْأَتقَى - 17

  .الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى - 18

  .وما لأَحد عنده من نعمة تجزى - 19

  .إِلَّا ابتغاء وجه ربه الْأَعلَى - 20

 .ولَسوف يرضى - 21

                                                                                                              
است، از اين جهت كه قابل رؤيت و  براى دين كه مبتنى بر ايمان يا فرضيه وجود خدا و وقوع آخرت →

كسانى و دانشمندان اخير در ميان فالسفهولى  اصالت و اعتبارى قائل باشند. ،لمس با تقدير و تجربه نيستند
بينند بعضى از موضوعات و مفاهيم، حساب جداگانه داشته قابل تقدير و  كه اشكالى نمى اند پيدا شده

آيد  كه از قرآن بر مىطور آنولى قابل تحقيق و توجه و داراى اصالت و ارزش باشند. اتفاقاً  ،تجزيه نباشند
 يتْلُو علَيهِم آياته ويزَكِّيهِم«(از جمله  دهد ميو پيشوايان پاك ما نشان  و سنّت رسول خدا مسالو منطقِ ا

كه در آيات بعثت آمده است) و بعضى از  .»مبِينٍ ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُواْ من قَبلُ لَفي ضَاللٍ
اند، وجود خدا و حقانيت دين را  و محققين گذشته نيز راهش را پيش گرفته و مفسرين اهل كالم
و  هاى خدا و نتايج مكتب مستقيم و محسوس بلكه با تالوت و رؤيت آيات يا نشانه طور بهاند نه  خواسته
اما غيرمستقيم اثبات نمايند. كماآنكه در خود علوم تجربى و  ،تجربى و عقلى و علمى صورت بهاحكام، 

(مانند ها  روضات و نظريهفمعارف تحقيقى كه مقبوليت عام پيدا كرده است بسيارى از مبانى و اصول يا م
رانشى و قوانين نسبيت) هاى شيمى، خواص و حركات و حتى وجود الكترون و نوترون يا نيروى گ رمولف

اند يا شناخته و  گيرى نشده است. آنچه ديده و سنجيده و آزموده گاه با چشم يا با اسباب ديده و اندازه هيچ
ها  ها يا قوانين و محاسبه ها و فرضيه رمولن فهاى حاصله از قبول آ ها و نتيجه ها و نشانه اند، نمونه ساخته

روش فوق را كه تا حدودى در مورد اثبات صانع يا  ،ن و محقّقين گذشتهكالم و مفسري بوده است. اهل
بينيم كه  اند. اينك مى توجهى نشان داده بى اند در مورد قيامت و آخرت كار برده هعقيده و صفات خدا ب

چيزى را كه براى بشر قابل  خواهد ميى تنزيل بر آن مبنا جلو آمده است و نها گروهقرآن از آغازين 
ديدار و آزمون نيست و خصلت و صورت علمى ندارد اجباراً و از غير راه عقلى و تجربى بر آنها تحميل 

 نمايد.
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 صورت بهمردم و  هدر خطاب مستقيم ب 13و  12از آنكه خداوند در دو آيه  سپ
(يا  ها انسانراهنمائى و رهبرى  ،هاى كوبنده و كوتاهى متكلم جمع، در جمله

تها و آغاز همه چيز دنيا را براى خود يا از آن عهده گرفت و ان همخلوقات جهان) را ب
 15، در آيه نمايد ميكش  مخاطبين را انذار به آتش زبانه 14خود اعالم كرد، در آيه 

عيب و علت يا دليل و  16د و در آيه كن را تعيين مي شوندگان يا مشمولين آن واصل
وى دليل و عامل و انگشت ر كند ميبيان  دهد ميرا به اين سمت سوق  عاملى كه آن
كه قصورها و تقصيرهاى  حاليكه چهره زمانى و مكانى دارد. در گذارد يا ايرادى مي

زند كه برانگيزنده خشم و عقاب خدا است و گناه و  سرمي ها انسانديگرى نيز از 
ولى هنوز مورد  گردد مي جهنم هاشخاص ب ي دهنده جرم بزرگ محسوب شده سوق

آيات و اظهارات قرآن را  ترتيب اين بهتعريف و تشريح نشده است.  پيدا نكرده و
 نبايد در همه جا با قاطعيت انحصارى و كليت عمومى تلقى كرد.

، اوليت، انذار، تلظّى، يا اشقى و تكذيب و روى معانى و مفاهيم هدايت، آخرت
اختصار  هتوانيم ب نبوده مي تولى، ابهام چندان وجود ندارد و احتياج به بحث و بررسى

 بپردازيم.
كه پيش از  نمايند. در حالي معموالً راهنمائى ترجمه مي زبانان هدايت را فارسى

رساند، كه رساندن و  راهنمائى و نشاندادن يك محل يا شيئ مورد نظر، رهبرى را مي
. در اين مورد نيز 1باشد ميظر مقصود مورد ن هدادن اشخاص يا اشياء به محل يا ب سوق
 )87، اعلي(14روه را در گ خوريم (و اولين استدالل آن آن برمي بار به براى دومين كه
ده بوديم) جنبه عملى و دي (ص)و در خطاب به پيغمبر .والَّذي قَدر فَهدى:  3/ 

يا تعليم و تربيت و  ها انسانرهبرى يا سازندگىِ كلمه مشهود است: هدايت كردن 
سال و كتاب او خواهد داد و  23و پدر امت در ظرف  هائى كه مأمور رسالت تمرين

ها و با  ز طريق تحول و تسويه مخلوقپس از حفاظت ا 2».ربك الْأَعلَى«هدايتى كه 
 ها در اين دنيا و در جهان موجودات اعمال خواهد كرد. ها و قانونمندي گذاري اندازه

اقوال مختلف  آمده است مفسرين 13و اولى كه در آيه  هاى آخرت راجع به واژه
اند، عالم عود و عالم بدء كه خلقت در  را از آغاز تا پايان جهان معنى كرده داشته آن

اند يا مالكيت ازلى و عام و قاهريت خدا بر همه  معاد و خلقت نخستين است دانسته
                                                

اينكه  اند. كما ترجمه نموده leadingيا   conduirهدايت را  يا انگليسى زبان فرانسه ههاى ب در قرآن .1
 گويند. مي leaderو رئيس و رهبر يك جمعيت و حزب را  conducteurراننده اتومبيل را 

 . 1) / 87اعلي( .2
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 13و  12اند. آنچه در جمع دو آيه  چيز و همه كس و همه جا و امثال آنها را فهميده
و ابتداى  گيرى آيد اعالم اين خبر و واقعيت خفته است كه تصميم مى نظر بهتر  درست

آفرينش جهان از جانب خدا بوده است، انتها و آخرت همه چيز نيز براى او يا 
مسئول  و اختيار داده شده ها انساناو است. ولى در اين ميان در دوران دنيا به  سوي به

 وسيله بهراهنمائى و رهبرىِ ما ( ،عهده گرفته است هخودشان هستند. آنچه خدا ب
فَأَنذَرتُكُم « -14گيرى و ارتباط در آيه  نتيجه عنوان بهحرف فاء كه  1) استپيغمبران
 رساند. قيامت است مي خاطر بهآمده است محتواى هدايت را كه   ».نَارا تَلَظَّى
آن روشن  موارد تدريج هكه ب دوم است گروه 2.»ر فَأَنذقُم« مانه هقبالً اشاره ب انذار،

كشيدن آتشى رسيده است كه نام و  ورشدن و زبانه و اينك به تَلَظَّى و شعله گردد مي
ه بود و خبر ) آمد».النَّارِ ذَات الْوقُود« : 5/  )85(بروج( 15گروه نمونه تاريخى آن در 
) داده شده ».وإِذَا الْجحيم سعرَت: « 12/ )81(تكوير( 16گروه كلى آخرتى آن در 

تكذيب و تصديق هدايتى  است. ضمناً انذار و بشارت موعود در اين مورد مربوط به
 .نمايد مياش ابالغ  فرستاده وسيله بهو  گرفته است عهده هب 12آيه در خداوند كهشود مي

   :گويد مي التفصيل دارد، طباطبائى كه حالت افعل »ىاَشْقَ«درباره 
ى است كه با تكذيب آيات خدا و اعراض از آن كافر مطلق هر كافر«

كه  تر است... و هر كافرى شود چون چنين كسى از هر شقى شقى
   »دعوت حق را تكذيب كند...

داشتنِ  بودن و رابطه با زمان و ظرف توانيم بر اين ترجمه و توضيح نسبى ما مي
مفاهيم آيات را كه در باال اشاره كرده بوديم اضافه نمائيم. در زمان و ضرورت نزول 

شوندگان كه هنوز اعتقاد و اطالع نسبت به  اين گروه از آيات و در ميان دعوت
اند و تنها آزمايش و  و فروع دين نداشته مورد دعوت و هدايت قرار گرفته اصول

شده، توجه و تصديق يا تكذيبشان نسبت  آغاز تازه رسالت هانتظار از آنها يا زيانشان ب
ند (و بايد شد ميها كسانى محسوب  ترين آدم دعوت و مكتب بوده است، شقى هب

خته اصرار به تكذيب داشتند و بجاى پيشاپيش اعالم گردند) كه نفهميده و نشنا
اعتنائى  هاى مورد ادعا، بى رسيده و بررسى راهنمائيتماع و استقبال از خبرهاى نواس

شدگان  بينى آنها در واكنش دعوت متكبرانه بنمايند. كلمات تكذيب و تولى و پيش
                                                

تدبر  و توجه به احتياج نبوده كننده ليل اقناع آيات سورهقرينه و داللت  هتنها ب و برداشت فوق شايد معنى اين .1
لنَفْسه ومن ضَلَّ  اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي منِ«،.»الْمصيرُ إِلَي« ،.»إِلَينَا راجِعونَ كُلٌّ«در آيات آينده داشته باشد مانند

 نها.... و نظاير آ.»هم يحزَنُونَفَالَ خَوف علَيهِم والَ هداي تَبِع فَإِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمن«، »فَإِنَّما يضلُّ علَيها
 .  2) الف / 74مدثر( .2
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گوش  هب و فرعون حال نيامده بود و فقط خبر آن در اولين روايت داستان موسى هتاب
  : 22تا  19، آيات )79نازعات( 20گروه ، پيامبر گرامى رسيده بود

  .وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى - 19

  .فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى - 20

  .فَكَذَّب وعصى - 21

  .ثُم أَدبر يسعى - 22

 1.شود ميمردم معاصر اعالم  هو اينك براى اولين بار ب
شدن و وارد عقيده طالقانى هآمده است ب 15كه در آيه  »ىيصلَ«فعل مضارع 

   :گويد ميدرباره آن  رساند و طباطبائى شدن را مي گزين و مالزم جاي
مراد به صلَى النّار پيروى آن و مالزم بودن است... و معناى خلود را «

كند و اين خلود در آتشِ قضائى است كه خدايتعالى در حق  افاده مي
   »...كافر رانده

   :را كه گفته است سرينو استفاده يكى از مف
كار و فاسق و فاجر داخل آتش دوزخ  گنه حكم اين آيه مؤمنين هب«

 كسيكه اين آيه دخول در آتش را منحصركرده درشوند براى اين نمي
  ، »كه كافر و اشقى باشد 

   :. زيرا كهكند ميرد 
   2»رده استتنها خلود در آتش را منحصر در كافر اشقى ك«

منظورى جز اين نبوده است كه در زمينه وظيفه  احتمال قوى فعالً محمل و هب
 ،شده داده سوختن مشمولين عذاب و خبر از آتش آخرت تاًانذار، اجماالً و مقدم

 يا توجيهات الزم بعداً ادا گردد. توضيحات و تفصيل
  : 18تا  16 ) /92ليل( هاى سه آيه واژه

  .الَّذي كَذَّب وتولَّى - 16

  .وسيجنبها الْأَتقَى - 17

                                                
 حداكثر خواهد رسيد. هب )77((مرسالت، 26روه تدريج اوج گرفته در گ هو تذكر و توضيح آنها ب. 1
و  شود مي تنزيل ناشى هاى ضرورت و زمان عدم توجه به ها، از و احياناً انحراف تفسيرها در اختالف نوع اين .2

جواب مسائل  خواهند مي داده قرار بعدى مؤمنين غالباً خود را در حال و شرايط و نيازهاى مفسرين اينكه از
 را در قالب آيات قرآنى توجيه و تأييد نمايند. مطروحه را بدهند يا نظريات كالمى خود و احكام فقهى
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  .الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى - 18

افى در بخش تدبر روشن شده است. راجع به عمل تكذيب چيزى كه قدر ك  هنيز ب
  است كه اهميت  رسالت توانيم اضافه كنيم اولين مانع و مشكل بودن آن بر سر راه مي

  بينى آن پرداخته شده است.  وسيله به پيش العاده و پيوسته داشته و بدين و آثار فوق
و  اتموقع زك هبراى توصيه انفاق و ب تاًرا كه مقدم ايتاء مال و تزكيه نفس ي رابطه

براى توضيح و معرفى اتقى آمده است  19ايم. آيه  صدقات است تذكر و توجه داده
التفصيل و معناى  حالت افعل الميزان گفته بهاست كه  15و اتقى مقابل اشقاى آيه 

اعتبار حرف سين كه جلوى فعل يتَجنَّبها  هد بلكه برا ندار ها انسانترين  مطلق متقى
صدقَ  صدر كه صفا و سعه نمايد ميگوئى معاصرين خوشبختى را  آمده است پيش

و با  دهند ميبِالْحسنى را داشته بجاى تكذيب و تولى گوش به سخنان خدا و رسول 
گذاردن از مالشان خود را از  ايهآورند يا با م تمايل و تشخيص خودشان ايمان مى

 1سازند. كارى و آتشى كه در انتظار همگان است بركنار مي زيان
   : 21تا  19 ) /92ليل( راجع به سه آيه آخر

  .وما لأَحد عنده من نعمة تجزى - 19

  .إِلَّا ابتغاء وجه ربه الْأَعلَى - 20

  .ولَسوف يرضى - 21

ها يا  واژه هايم و شايد توجه شده باشد كه قبالً ب اى در بخش تدبر صحبت كرده شمه
و تعبيرهائى  اصطالحات ايم. برنخورده »يرْضى« خدا و »وجه  ابتغاء«، »تُجزى«تعبيرهاى 

 سوي بهكه بعد از اين زياد خواهد آمد و نقش اساسى در فرهنگ قرآن و در هدايت 
  خدا دارد. 

گرفتن خدمات  دستمزد و پاداشى است كه در پايان كار و تحويل همانجزا 
. ضمناً عاريتى است كه از زبان و رسوم ودش ميخدمات پسنديده داده  هكاركنان و ب هب

هاى آنها گرفته شده در زمان نزول  و مؤسسات و حكومت ها انسانمتداول در ميان 
بوده  با رسول و با مردم، براى آشنائى با آخرت اين آيات تنها وسيله ارتباطىِ وحى

  . نمايد ميو قضائى بشر را تداعى  هاى استخدامى و استبدادى است و دستگاه
»ابغْى«رساند، باب افتعال از مصدر  كردن را ميخواستن و جستجو »اءغَتكه  است »ب  

                                                
 كردن از خود است.معناي دور بهآيد كه  از اجتناب مى بنُّجتَ .1
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 1داشتن است. روا ستم كسىبر و نمودن حق عدول كردن، از طلب معناي بهدر اصل 
كردن چيزى ستجومال فراوان بعدى، خواستن و جقرينه موارد استع هب ولى در اينجا و

  . دهد ميرا كه شخص طالب آن باشد، معنى 
 متقىِ مورد نظر قرآن  مؤمنِچيزى است كه مسلمانِ همان .»وجه ربه الْأَعلَى«
رو و صورت يا  معناي به. وجه در مرحله و مفهوم ابتدائى و ساده رود ميآن  دنبال به

گيرى نيز ارتباط و انس  چهره و جمال است. با اصطالحات توجه و جهت يا جهت
خدا و  سوي بهخدا و حركت انسان  هتمايل به روى و رضا و راه ب تواند ميداشته 
مردمِ معاصرِ دعوت شونده  هها و صفات او را برساند. رب با ضمير غايب ب خواسته

هاى متداول  هاى ديگر كه برحسب نظام را از ارباب لى آنو صفت اَع گردد ميبر
كه با  سازد. منظور آن خداوند بر حق است. طالقانى اتخاذ كرده بودند، متمايز مي

يابى لغات و توجه به قواعد صرف و نحوى در پى ارتباط و اتصال آيات و  ريشه
 :گويد مياست، چنين  ى و معنويات عرفانىسشنا اثبات محتواى آنها، برمبناى روان

هايش شناخته نشود  آثار و نشانه وسيله بهوجه رب مضاف و اعلى تا «
انگيزه رحمت و عاطفه خيرى  همانچوئى نمود. شايد  توان از آن پى نمي

، و نمايد ميديگران  هبآوردن  (باشد) كه انسان را وادار به گذشت و روى
آورد و  خوشى كه در بذل مال و خدمت روى مى آثار اطمينان و دل
از آثار و مقدمات  شود ميخوشى كه از خلق نمودار  عواطف و روى

جوئى و  آوردن وجه رب است و همين، شخص اَتَقْى را به پي روى
پاكيزه انگيزد... يؤتى مالُه شخص اتقى را  دريافت بيشتر آن برمى

وجه  سوي بهديد ذهن  شدنِآورد... و با تَزْكيِه و باز مى و برتر نمايد مي
و يكسره از سواى  نمايد ميآورد و وجه رب براى وى رخ  رب روى مى

را درنيابد و به آن  تابد... تا وجه رب اعلى را بيابد... و تا آن آن مي
 2»نپيوندد آرام نگيرد و راضى نشود.

رساند  مي را خدا راه در عمل و ايمان در اخالص ضرورت االّ حصر فحر و استثناء
 باشد. و رسالت انبياء اشاره و زمينه براى برنامه بعثت تواند ميو 

و خوشحالى  خشنودى نزديك مژده كه ».ولَسوف يرْضَى« - 21)/92ليل( آيه پايانى
ساز عنوان  ، زمينهدهد ميدعوت را  هكنندگان ب كنندگان و گروندگان و عمل توجه

                                                
 . 120 صفحه ،ام جزء سى 4و  3قسمت  ،»پرتوى از قرآن« .1
 . 124 صفحه ،ام جزء سى 4و  3قسمت  ،»پرتوى از قرآن« .2
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رضوان است كه به بهشت داده شده و معرّف رضايت و خورسندى دوجانبه خدا و 
  .باشد مياش  بنده جوينده

 
  پايان گروه بيست و دوم

  



 

 

 
 
  
  
  
  
  

 بيست و سومين گروه تنزيل

 )107(سوره ماعون، تمام  7تا  1يات آ

  )كلمه 24 -آيه  7)، (1(سيزدهمين گروه نوع 
  

  الرحمن الرحيم اهللا بسم
  

شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  كرد؟ را تكذيب مي كس كه روز جزا يا ديدى (يا چه نظر دارى درباره) آنآ .أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ  1
2  يمتالْي عدي يالَّذ كراند. (با تندى و توهين از خود) مي را كسى است كه يتيم اين همان .فَذَل  
  دهد. ) نشان نميمسكين و رغبت به همسفرگى با مسكين (يا انگيزه براى اطعام.ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكنيِ  3
4  لِّنيصلٌ لِّلْمينمازگزاران پس واى بر (آن) .فَو.  
  مانند). غافل مي توجه)اند. (يا از نماز انگار (و بى كه در نمازشان سهل .الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ  5
  دارند). ريا هاى خود قصد يا در اطعام يا انفاق كنند (در نماز كه ريا مي كساني .الَّذين هم يراؤونَ  6

  .ويمنعونَ الْماعونَ  7
هاى عمومى رايگان) نعمت و از عاريه دادن (اثاثيه منزل و مايحتاج همسايگان يا

  كنند.دارى) ميممانعت (و خود
 

 تدبر در آيات - بخش اول 
 

بوده و مانند ساير  شخص پيغمبر(ص) است و مخاطبِ سراسر آن اول نوع از گروه
ى مشابه بدون سوگند آغاز شده است. زيرا كه پيغمبر با آگاهى روشن كه ها گروه

دانست كه از  و مي ددي ميدريافت آيات و اطالعات از ناحيه خدا داشت و  هنسبت ب
  برطرف  اش اوليه ترديد و ترس نيست، ديگران تلقين و يا تعليم او و خيال فكر تراوشات
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 1گرديده و نيازى به سوگند يا شاهد و استدالل نداشت.
را دارد كه  شناسى ى دينى و مردمسشنا در مجموع، سوره حالت تعليم روان

رسول خود را نسبت به چگونگى و علل تكذيب و انكار دين از  خواهد ميخداوند 
دوستى يا دنياپرستى  هاى آنان آگاه نموده رابطه مال شوندگان و واكنش طرف دعوت

يا  »مؤمنين مشرك«روشن سازد و از هم اكنون خبر از  را با قرار ايمان و آخرت
 را فرا راه فرستاده خود قرار دهد. شناسى و مؤمن شناسى آينده داده درس دين منافقين

توانيم استنباط كنيم اين است كه ديندارى و ايمان نه تنها يك امر  آنچه ما مي
نفسانى  يا طبيعى آهنگى هم نبوده هم هساد استداللىِ نظرىِ بلكه نيست تحميلى اجبارى

                                                
 گرفته است: كالم با قيد قسم صورت ر سه مورد شروعايم تنها د حال ديده هب كه تا 1 گروه از نوع در سيزده .1

  :  17 تا 11) / 86طارق( 10روه گ
  .والسماء ذَات الرَّجعِ -11
  .والْأَرضِ ذَات الصدعِ -12
  .قَولٌ فَصلٌإِنَّه لَ -13
  .وما هو بِالْهزْلِ -14
  .إِنَّهم يكيدونَ كَيدا -15
  .وأَكيد كَيدا -16
  .أَمهِلْهم رويدا فَمهلِ الْكَافرِينَ -17

  :  12و  4و  2و  1) / 85بروج( 15گروه 
  .والسماء ذَات الْبرُوجِ -1
2- ودعومِ الْموالْيو.   
4- ودالْأُخْد ابحلَ أَصقُت.   

12- يدلَشَد كبر طْشإِنَّ ب.«  

  : 4تا  1) / 93ضحي( 17گروه 
  .والضُّحى -1
  .واللَّيلِ إِذَا سجى -2
  .ما ودعك ربك وما قَلَى -3
  .ولَلĤْخرَةُ خَيرٌ لَّك منَ الْأُولَى -4

ها يا منظورهائى مورد تأكيد قرار گرفته است كه قبول يا درك آنها از طرف رسول  ر هر سه سوره وعدهد
، هالك بودن و عظمت خبر قيامت رو بوده است. مانند جدى هدر آن شرايط با اشكال يا ابهام روب خدا

خود. خداوند با آن سوگندها  الهى يا عدم رهائى و اعراض خدا از رسولو شدت غضب  اصحاب اخدود
حداكثر امكان برساند تا با قدرت و توفيق  هه است استحكام و اطمينان مأمور مخصوص خود را بخواست مي

 بيشتر عمل نمايد.
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هدفى جز شخص  بوده ممسك دل سنگ كه كس و اعمال انسان دارد. آن ها با خصلت
بيند  كتاب سود و ثمرى نمىندارد در جزا و پاداش يا حساب و خود و مال و متاع دنيا
يا اطعام  خدا و نماز ه. و اگر رو بكند ميگرداند و تكذيب  و طبعاً از آن رو مي

 .دهد ميقصد تظاهر و نمايش انجام  هگاه است يا ب هب اكراه و گاه امستمندان بياورد، ب
اى است براى  و دعوت، اين گروه حلقه تداوم و تدرج در پيشبرد رسالت لحاظ به

ها ى ماقبل كه در آنها گروه هى بعدى در ارتباط و اتصال  زنجيرى بها گروه هاتصال ب
بخشى تكاثر و تباهى  صحبت از دين و وقوع حتمى آن شده بود، انگشت روى زيان

و  نفس گذارده شده بود، توصيه و تأكيد روى تزكيه نفس از راه انفاق و نفقه يتيم
اولين مانع ايفاى رسالت ياد  عنوان به آمده بود و از تكذيب پيغمبران عمل بهسائل 

 ده بود:ش
  :خطاب به مردم، 2و  1)، آيات 102تكاثر(سوره  4گروه 

1 - كَاثُرالت اكُمأَلْه.  

2 - قَابِرالْم مترى زتح.  

  ، خطاب به پيغمبر: 8و  7)، آيات  52سوره طور( 5گروه 
7 - عاقلَو كبر ذَابإِنَّ ع.  

  .ما لَه من دافعٍ - 8

  ، خطاب به مردم:6و  5)، آيات  51سوره ذاريات( 6گروه 
5 - قادونَ لَصدوعا تمإِن.  

6 - عاقلَو ينإِنَّ الدو.  

  عمومي: طابِ، خ10و  8، 7)، آيات 91سوره شمس( 12گروه 
  .ونفْسٍ وما سواها - 7

  .فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها - 8

  .وقَد خاب من دساها - 10

  ، خطاب به پيغمبر:2آيه  )،108سوره كوثر( 13گروه 
2 - رحانو كبرلِّ لفَص.  
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  ، خطاب به مردم:17تا  14)، آيات 87سوره اعلي( 14گروه 
  .قَد أَفْلَح من تزكَّى - 14

  .وذَكَر اسم ربه فَصلَّى - 15

  .بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا - 16

  .والْآخرةُ خير وأَبقَى - 17

  ، خطاب عمومي:19 ه)، آي85سوره بروج( 15گروه 
  بار) (خبر تكذيب براي اولين .بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ - 19

  ه پيغمبر :، خطاب ب10و  9)، آيات 93سوره ضحي( 17گروه 
9 - رقْهفَلَا ت يمتا الْيفَأَم.  

10 - رهنلَ فَلَا تائا السأَمو.  

  به مردم:خطاب  ،22و  21)، آيات 79سوره نازعات( 20گروه 
  .فَكَذَّب وعصى - 21

  .ثُم أَدبر يسعى - 22

  ، خطاب عمومي:11تا  5)، آيات 92سوره ليل( 22گروه 
  .فَأَما من أَعطَى واتقَى - 5

  .وصدق بِالْحسنى - 6

  .فَسنيسره للْيسرى - 7

  .وأَما من بخلَ واستغنى - 8

  .وكَذَّب بِالْحسنى - 9

  .فَسنيسره للْعسرى - 10

  .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى - 11

ت ديگر خواهيم ى آينده شاهد توضيح و تفصيل بيشتر نكات فوق و نكاها گروهو در
 بود.
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شناسى قابل ذكر است كه هر جا مخاطب شخص  از هم اكنون اين تفاوت سبك
است دستورها و تذكرها حالت شخصى و موارد جزئى پيدا كرده شاهد مثال  پيغمبر

مردم است، به  ه) و هر جا كه خطاب ب23، 20، 17، 13، 5ى ها گروهداده شده است (
اعتبار خطاب  هب 14، 12، 6، 4ى ها گروهى و اصولى داده شده است (بيان حالت كل

 ).20 و ،الدنْيا ةَبلْ تُؤْئرُونَ الْحيو
، در شـود  مـي داده  ايم كه تعليم و تذكرهائى كه به پيغمبر اين مطلب نيز برخورده هب

يـك اخـتالف زمـانى يـا      گـردد  ميشوندگان نازل  ه براى مردم و دعوتمقايسه با آنچ
و هـم اخـتالف كيفـى يـا بيـانى دارد. از آنجـا كـه پيغمبـر          دهـد  مـي اختالف فاز نشان 

حالـت متفـاوت    ،اش العـاده  و اسـتعداد و رشـد فـوق    اعتقاد و اطمينان به وحـى  لحاظ به
ت و سـرعت بيشـترى دريافـت تعليمـات و     اسـت بـا سـهول    توانسته ميو ممتازى داشته 

و امكـان مواجهـه بـا     تداركات الزم را بنمايد. از طـرف ديگـر وظيفـه خطيـر رسـالت     
ــاده ايجــاب  مســائل و مشــكالت فــوق ــ  كــرده مــيالع ــع  هاســت كــه پيشــاپيش و ب موق

. 1هـا الزم را همـراه بـا اميـدوارى و اسـتقامت دريافـت دارد       ها و آمـادگي  خودآگاهي
كـه روش   گيـرد  مـي و تدريج بيشتر صورت  مردم با تأنى هبالعكس تعليم و تذكّرهاى ب

  حال شاهد مقدمات   هو تاب دهد مياالنبياء را تشكيل  خاص قرآن يا سبك رسالت خاتم
                                                

  و آيات ذيل ديديم:  ها گروهكه قبالً در  طور همان .1
  :  7آيه )، 74، مدثر(2روه گ

  .ولرَبك فَاصبِرْ -7

  :  1)، آيه 108، كوثر(13گروه 
   .إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرَ -1

  :  8و  6)، آيات 87، اعلي(14گروه 
   .سنُقْرِؤُك فَلَا تَنسى -6
  .ونُيسرُك للْيسرَى -8

  :  4و  3)، آيات 93، ضحي(17گروه 
   .ما ودعك ربك وما قَلَى -3
  .خَيرٌ لَّك منَ الْأُولَى ةُولَلĤْخرَ -4

  :  6و  5)، آيات 94، انشراح(18گروه 
   .فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرًا -5
 .إِنَّ مع الْعسرِ يسرًا -6
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 ايم. آن بوده
 

 تفسير آيات -بخش دوم 
  

يكديگر و معاصر هستند كه  هكامالً منسجم و متصل ب )107ماعون( آيات سوره
 جا تفسير شوند. بايد يك

 ».أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ« -1
هل عرِفْت (آيا شناختى يا  ،»شُبرْ«را صاحب تفسير  »اَراَيت«در اين آيه فعل استفهامى 

، و تاحدودى طباطبائى ديگر از جمله طالقانى . مفسرينشناسى) معنى كرده است مي
 و بزرگان قريش ، ابوسفيانها كه آيات اول را در شأن امثال ابوجهل برخالف بعضى

ناظر بر اشخاص معين ندانسته حالت كلى ديدنى به  ديدن با چشم و معناي بهاند  گرفته
 »اَراَيت«ما استفهام  نظر بهاند.  اند و قصد شناخت و آگاهى را استنباط كرده آن داده

كه در  2».جنُودهلْ أَتَاك حديثُ الْ«و  1 ».هلْ أَتاك حديثُ الْغاشية«در اين سوره مانند 
أَلَم «ى آينده زياد خواهد آمد (در مضامينِ ها گروهآمده بود و در  15و  9ى ها گروه

ادبِع كبلَ رفَع ف3».تَرَ كَي  ،»و إِن كَذَّب تأَيلَّىأَرنُونَ«، 4».تَوا تُمتُم م5».أَفَرَأَي ،
أَلَم تَرَ إِلَى الْمإلِ من بني «،  7».أَفَرَأَيتُم الْماء الَّذي تَشْرَبونَ«، 6».أَفَرَأَيتُم ما تَحرُثُونَ«

عقيده  هو مانند اينها) كه ب 9».أَلَم تَرَ كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ« ،8».إِسرَائيلَ
غالب مفسرين مقصود جلب توجه و ايجاد تفكر در شنونده است، يك استفهام يا 

كه در  طور همان. باشد ميتعبير اصطالحى براى توجه و تعليم اصول تجربى كلى 
ى مابين تكذيب بخش تدبر اشاره كرديم خداوند خواسته است پيوند نفسانى يا ذات

موردى محسوس و شاهد  صورت بهپرستىِ بيرحمانه را نشان دهد. منتها  و مال قيامت
 هاى قابل ديدار و آزمايش درآورده است. مثال

يا  و قيامت روز جزا در نزد غالب مفسرين شود ميكلمه دين كه آيه به آن منتهى 
را  ) استنباط دين و اصول و احكام اسالمرساند. معدودى (مانند طالقانى را مي آخرت

                                                
  . 6) / 89(. فجر3          . 17) / 85. بروج(2        .  1) / 88. غاشيه(1
  . 63) / 56. واقعه(6           . 58) / 56. واقعه(5        . 13) / 96. علق(4
 . 1) / 105فيل(. 9          . 246) / 2بقره(. 8        . 68) / 56. واقعه(7
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، ».اهونَالَّذينَ هم عن صلَاتهِم س .فَويلٌ لِّلْمصلِّينَ«اند. خصوصاً كه آيات  از آن كرده
تر است و اين آيات  دارد. نظر اول البته صحيح اشاره صريح به فرايض و شريعت

مدنى و مقارن آيات فقهى و تعريف  تواند مين دهد مياحتمال  كه طباطبائى طور آن
قرار داريم كه بحبوحه اعالمِ قيامت  اواسط سال دوم بعثت جديد دين باشد. ما در

. باشد مياست و موسم تكذيب وقوع و جزاء و پاداشى كه در انتظار اشخاص 
 و از عذاب و ثواب و مردم در آن ايام و احوال، چندان از قيامت سروكار پيغمبر

شوندگان مطرح  براى دعوت دور نشده و مسئله دين و شريعت و خود نماز آخرت
 نگرديده بوده است.

2- »يمتالْي عدي يالَّذ كينِ« - 3 ».فَذَلكسامِ الْملَى طَعع ضحلَا يو.« 
 عو ماضى د عدزدن از پيش خود  راندنِ با عنف و پس معناي بهفعل مضارع ي

رساند.  . عكس آن يحض است كه تمايل شخصى و تشويق ديگران را ميباشد مي
ند اسم طعام بجاى  ا نيز گفته 3روشن است. در آيه  2معنى و مفهوم آيه  ترتيب اين به

ولَا يحض علَى «اصل آن ، رفته يا كلمه مضافى حذف شدهكار همصدر متعدى اطعام ب
 ،اين است كه مجموع دو آيه باشد ميبوده است. آنچه مهم  .»طَعامِ الْمسكينِاطْعامِ 
رساند كه هم نسبت به  ورزىِ كسانى را مي رحمى و بخل پرستى و خست و بى شكم
خواهند كسى لقمه نانى  ترين افراداند نفرت دارند و هم نمي كه قابل ترحم مانيتي
 مسكين گرسنه بدهد. يعنى نهايت لئامت وشقاوت! هب

عطف  »واو«تفريع آمده است و  »فاء«بديهى است كه حرف اشاره ذلك كه با 
كرده آنها را متقابالً  1 اين دو آيه را در مقام توضيح و جواب و متّصل به آيه 3آيه 

پرورى و  در مقام علت و معلولى قرار داده است. نه آنكه در اينجا حكمى درباره يتيم
دارى و گداكشى  در مال اطعام مساكين صادر شده باشد يا عدم اعتقاد به آخرت

 انحصار شده باشد.

 ».الَّذينَ هم عن صلَاتهِم ساهونَ« -5 ».فَويلٌ لِّلْمصلِّينَ« -4
غفلت و ناديده  ،فعل يا اسم فاعل جمع ساهون كه همريشه با سهو و فراموشى است

   :گويد مي رساند. الميزان چيز ديگر پرداختن را مي هگرفتن و ب
ندارند. و از فوت  اند و اهتمامى به امر نماز كه از نمازشان غافل آنهائي«

گردد،... وقت فضيلتش  اينكه بعضى اوقاتش فوت هب  شدنش اليباليند، چه
  از دست برود و چه آنكه اركان و شرايط و احكام و مسائلش را ندانسته 
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 .»نمازى باطل بخواند
رفته مدنى نگاه  هاى پيش دوران هب كه به اين دو آيه با ديد فقهى رينبعضى از مفس

را مترادف با امتناع از احسان و اطعام و عامل تكذيب  انگارى در نماز اند سهل كرده
ته زمان نزول آيات و وضع دعوت شوندگان خواس هاند ولى اگر با توجه ب دين دانسته

كلى، عبادت و ارتباط با خدا بوده  صورت بهت باشيم تفسير نمائيم و بدانيم كه صال
كه امروز براى ما  طور آناست و بدون آنكه هنوز مقارنات و مقدمات و ترتيبات آن، 

ه شد ميو تعداد قليلِ گروندگان فهميده  فرض و تعريف شده است، تنها براى پيغمبر
اين  هاند، ب شوندگان و منكرينِ مكذِّب از آن آگاهى درستى نداشته است و دعوت

به  خواهد مي رسيم كه اين دو آيه حالت فرضى و پيشينى را داشته جبرئيل نتيجه مي
اى  قرين توفيق شده عده خبر از آينده و احتمال اين را بدهد كه رسالت رسول اكرم

د داشت كه ايمان نكسانى وجود خواه خواهند شد ولى در ميانشان ةاهل ايمان و صلو
اعتنائى به بيچارگان دست برنداشته  دوستى و بى و معرفت عميقى ندارند و از مال

چنين حاالت  هظاهر رفع تكليف خواهند كرد. پيغمبر و خود آنها نبايد ب صورت به
سازى و عدم تزكيه و تغيير درونى مفيد  دلخوش شوند و تصور كنند كه صورت

 فايده خواهد گشت.
 

 ».ويمنَعونَ الْماعونَ« -7 ».الَّذينَ هم يرَاؤُونَ« -6
روندگان آيد حالت استمرارى و هدف گ كه از ارائه و ريا مى »نَويرآؤ«فعل مضارع 

و  »شُبر«آمده است بنا به تفسير  7كه در آخر آيه  »ونماع«. و كند مينيمه راه را بيان 
مردم و  هواجبه و استقراض باشد يا نيكوكارى ب زكات تواند مي عقيده غالب مفسرين

بيشترى به وسائل و آالت عمومى و عنايت  دادن لوازم خانگى و غيره. طالقانى عاريه
مواد اوليه چون آب و آتش و نمك و بارانِ پى در پى و آب جارى كرده است. در 

رساند كه خوددارى و جلوگيرى از  عمل كسانى را مي» .ويمنَعونَ الْماعونَ«هر حال 
 نمايند. خرج ميكم خيرات و خدمات عادى و جارىِ كم زحمت و 

 ».فَويلٌ لِّلْمصلِّينَ« - 4و عطف توضيحى به آيه  5آيه  را متصل به 6كه آيه  مفسرينى
را متصل و مقدمه براى  اند ولى اگر آن دانسته اند، رياكارى و تظاهر را در نماز گرفته

بدانيم كه  3و  2هاى مذكور در آيات  ها و بخيل سيسبگيريم و وصف حال خ 6آيه 
شوند رياكارى آنها در سفره  مي مانند نمازگزاران صورى وارد در جرگه مؤمنين
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قصد شهرت و كسب وجاهت يا  ههائى است كه ب ها و بذل و بخشش كردن پهن
 لوازم خانگى بهدادن موقّت  كه از عاريه حالي در دهند ميمنفعت و مقام انجام 

هاى عمومى  شدن ديگران از مواهب طبيعى خدادادى و نعمت مند مسايگان و بهرهه
  ورزند. دريغ مي

 
  پايان گروه بيست و سوم
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 بيست و چهارمين گروه تنزيل

 (ب)1)70() سوره معارج4(منهاى  18تا  1آيات 

  مه)كل 60 -آيه 17)، (ج -1(گروه از نوع 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  سئوال كرد. پرداخته شده يا واقع شونده »عذاب واقع«اى به  پرسش كننده  .سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ  1
2  عافد لَه سرينَ لَيدفع كننده از آن وجود ندارد. (عذابى كه) براى كافرها  .لِّلْكَاف  
  و مراحل است. آن واقعه يا عذاب) از جانب خداوند صاحب معارج(  .منَ اللَّه ذي الْمعارِجِ  3

4  
 يومٍملَائكَةُ والرُّوح إِلَيه فيتَعرُج اْل

  .كَانَ مقْداره خَمسينَ أَلْف سنَةٍ
  )رسالت 4بعدى در سال  (وحى

 صبرِ ،نمابردبارى و پايدارى پيشه (در برابر اعجاب يا انكار و تكذيب آنها)  .فَاصبِرْ صبرًا جميلًا  5
  پسنديده و نيكو.

بعيد واقعه را بسيار دور و  ها) آنكنندهيا پرسش حقيقت اين است كه (كافرها  .إِنَّهم يرَونَه بعيدا  6
  بينيد.مى

                                                
ذكر شده است و آيات  18تا  5از  23آيات نازل شده در شماره  ،»سيرتحول قرآن«كتاب  15ول در جد .1

تعرج الْملَائكَةُ « -4دليل آيه بلند  ههستند ب 18تا  5كوتاه ابتداى سوره كه هم مضمون و مقدمه براى آيات 

آخر سوره  44تا  36و با آيات  بعثت 4سال  ه، متعلق ب.»يومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة والروح إِلَيه في
دقّتى صورت گرفته و الزم باشد  نظر آمد كه اين تفكيك و تقطيع با تعجيل و بي ههمزمان شده است. ب

منتقل  رسالت 4سال  هبعدى است ب را كه وحى 4گذارده آيه طوالنى توضيح  23را در گروه  5 تا 1آيات 
تواند بالمقدمه عنوان شده باشد. ضمن  آيه ابتداى سوره نداشته نمي 3اتصال منطقى به  7تا  5كنيم. آيات 
هاى  گروه هطور طبيعى و زنجيرى ب هرا ب 24، گروه»عافد هلَ سيلَ«و  »عاقو ابِذَع«ها و تذكرهاى  آنكه اعالم

 كند. متصل مي 6و  5گذشته 
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  بينيم. را نزديك مى كه ما آن در حالي .ونراه قَرِيبا  7
 حرارت خيلى باال) باشد. روزى كه آسمان همچون (فلز) گداخته (در درجات .يوم تكُونُ السماء كَالْمهلِ  8
  ها مانند پشم حالجى شده (گسيخته و پراكنده) باشند. و كوه .وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ  9
  پرسد. نمى دشو هيچ خويشاوند (يا دوست صميمى) از حال خويشاون .ولَا يسأَلُ حميم حميما  10

11  
يبصرونهم يود الْمجرِم لَو يفْتدي

نِيهبِب ذئموذَابِ يع نم.  

فرزندش(يا  كردنِنگرند، خطاكار دوست دارد با فدا يكديگر را رو در رو مي
  .وز نجات يابدعذاب آن راز  دوست صميمى)

12  يهأَخو هتباحصزن خود و برادر خود. .و (   و (با فدا كردنِ
13  ويهؤي تالَّت هيلَتفَصاند. را جا و منزل دادهاو و عشيره و دودمانش كه  .و  
14  ي الْأَرن فماويعمضِ جنجِيهي تا بلكه نجات يابد. كه روى زمين هستند (فديه او شوند) و (حتى) تمام  كساني.ثُم 

  .كَلَّا إِنها لَظَى  15
اى شعله شود). آن (عذاب رويداد)اش انجام نمياما هرگز و ابداً (خواسته

  است برخاسته از آتش، (عين حرارت و داغى است!).
  كند! پوست سر را مي .نزاعةً لِّلشوى  16
  اند. داندهدعوت) كرده و روگر هكه پشت (بطلبد  ميرا  كساني .تدعو من أَدبر وتولَّى  17
  اند. كه مال و منال) گردآورده و ذخيره كرده و (كساني .وجمع فَأَوعى  18

 

 تدبر در آيات - بخش اول
 

مده است از آ 5كه در آيه » يالًمراً جبص رْبِاصفَ«دليل امر مستقيم  هگروه حاضر ب
در آيه  »مه«دليل ضمير  ه(ص) مخاطب آن است ولى ببوده، رسول مكرم )1(نوع 

، »رَبداَ«هاى  و فاعل 14 -13 -12 -11 - 6هاى غايب در آيات  بعدى و ضمائر و صيغه
آمده و عنايت  اول ي كننده پرسش كه تماماً در پاسخ آيات آخر در »ىعواَفَ« و» ىلَّوتَ«

منظور انتقال  هرا نداشته ب به مردم دارد، حالت شخصى تعليم و تقويت پيغمبر مستمر
 شود. محسوب مي »ب -1«ديگران و بحث با آنان نازل شده از نوع  هب

مطلب ديگرى كه از نظر تدبر در آيات قابل ذكر است اينكه سوره يا گروه صـرفاً  
هـاى گذشـته    بـا گـروه   وى و اتصال اختصارىر ناظر به قيامت است. ضمن آنكه دنباله

دارد. درگذشته غيـر از   اى در تكميل و توضيح و تفصيل آنها برمي هاى تازه داشته گام
منـاظر   هخـوردن بـ   داشـتن عـذاب و سـوگند    اعالم خبر قيامت و حـدوث آن و واقعيـت  

رويـداد   ،قيامت حدوث براى آنها گرفتن گواه منظور هب ،طبيعت مادى مظاهر و محسوس
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هماهنـگ   ،تحوالت شديد آن مظاهرگرفته تكان و را مقارن با قيامت ظهور يا رستاخيز
داد  ترتيب سراغ اجمالى از زمان وقـوع قيامـت مـي    اين هب و همظرف با آنها دانسته بود.

فاصـله   هب راجع كه است سوره ينا در اما بود. خواهد جهان از احوال و شرايط چه در كه
شـود و   زمانى و دوربودن حادثه عظيم قيامت خبر تازه ولو به اجمال و حدود داده مـي 

گويـد كـه مـدت زمـان رسـيدن آن       قدر مي نمايد. همين آنها را تعيين مي بودنِ همزمان
ارد. العـاده الزم د  ها نبوده انتظـار و صـبر فـوق    قابل گنجيدن در قياس و معقول ما انسان

خـوردن و شكسـتن آسـمان،     قـبالً از شـكاف   يـده قيامـت  دراجع به تكون وپيـدايش پ 
افتـادن   شـدن كـرات يـا راه    لرزه درآمدن و كوبيـده  ه، بپراكندگى و فروپاشى ستارگان

ورى  شـعله  و وگداختگى داغى خبر حاال بوده شده صحبت درياها گرفتن آتش و ها كوه
حسرت  همچنين راجع به شنويم. مي راها  كوه ذرات درآمدن غبار و صورت هو ب انآسم
شنيده بـوديم   خبرهائى پروردگار خشم و دوزخيان افتادن آتش به ها، شدن آگاه شدت و

شـدگان بـه آن    شدگان و مستأصـل اى را كه گرفتار بودن آخرين چارهفايده  حاال بيو 
شـدن و   ندامـن خويشـا   ه. يعنـى دسـت بـ   شنويم يمرسد  دادشان مي هزنند يا ب چنگ مي

ترتيـب احسـاس سـختى و     ايـن  هاند. ب ياران و ياوران را ديدن كه براى نجات آدم آمده
ورى و  كنـد! عـالوه بـر شـعله     بيچارگى دوزخيـان را در مـا صـد چنـدان مـي      عذاب و

بـه   ) نيـز آمـده بـود در اينجـا    22(گـروه   )92(كشيدن آتش كه در انذار سوره ليل زبانه
 شود! پوست سر است اشاره دورادورى مي چگونگى عمل آن كه همچون كندنِ

كننده  پرسش يك ناحيه از »واقع عذاب« سئوال خبر از طرح راكه سوره آغازين آيه
 رسالت امر در مهمى موقعيت و دعوت در جديدى دوره اعالم توانيم مي دهد، مي گمنام

مؤثر واقع گرديده الاقل يك نفر و مفيد  ،نذيرها و تذكرهاشود آن ت بدانيم. معلوم مي
چيست و  »عذاب واقع«پيدا شده است كه ولو با اعجاب و انكار يا اشكال، بپرسد اين 

چه موقع خواهد آمد؟ تكذيب و تولى ناگوارترين مانع و مصيبت در كارائى رسالت 
يدى براى موفقيت پيامبر و انجام مأموريت بود. حاال اين سد شكافته شده و روزنه ام

 1گرامى پيدا شده است!
ترين نكته تازه اشاره زمانى مسئله و انشاء و ارتباط قيامت با خداى  شايد مهم

»الْ ىذموارى كه چند سال بعد موقعش خواهد  توضيح اشارهباز هم باشد و  »جارِع

                                                
در سه شماره گروه بعد خواهيم ديد كه در آنجا فاعل سئوال مفرد نبوده و يك نفر نيست كه ابراز  .1

 جمعى درآمده است. صورت هياهو ودسته هام و اعجاب باستفه ؛نمايد كنجكاوى و عالقه مي
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ت زمان از ديد خدا و انسان و نقشى را دوگونگى و نسبي 7تا  4رسيد. در چهار آيه 
خواهند  ت يا در تشخيص و تعلق عذاب و ثوابقيام ي كه مالئك و روح در واقعه

ينهايت حاكم در اين بعد زمانىِ ب »يًالفَاصبِرْ صبراً جم«نمايد و با گفتن  داشت بيان مي
انسانى كه براى درك و  ي العاده تحمل و انتظار فوق و استعداد ،نوع وقايع

 1آمده است. تأثيرپذيرى از آنها الزم است، در زبان وحى

                                                
ترجمه ) ١٩٨٨,Patience dans l′azur, L′évolution cosmique. Hubert Reeves( در كتاب : .1

اى از آن،  ، كه خالصه»صبورى در سپهر الجوردى«) تحت عنوان 1368(زمستان  اصغر سعيدى آقاى على
، الحاق شده است. رسالت سال اول» پاي وحي پابه«كتاب ت قيامتى قرآن در پايان منظور فهم بهتر آياه ب

لم مؤلف كتاب و در عنوان خاصى كه براى آن انتخاب كرده نمايان اى در ق صورت برجسته هنكته فوق ب
 ),Poul valéry يافته از رمان نويسنده معروف فرانسوى عنوان كتاب الهام ،مؤلف ي گفته هشده است ب

كند. در ميدان  گاه ميهاى داغ ساحل دريا دراز كشيده به آسمان آبى ن روى شن«است كه  ١٩٤٥-١٨٧١(
دهد كه  هاشان برسد. او به نواى زمان گوش فرا مي خورند تا ميوه آرام تاب مي ديد او، درختان خرما آرام

 كند: و پيش خود اين اشعار را زمزمه مي »ترين صدا در حال حركت است هايش بدون كوچك چرخ
  » صبورى، صبورى«

 خرج دادن و بردبارى و انتظار طوالنى كشيدن) هحوصله بيعنى  Patience(صبورى و 
 »!صبورى در سپهر الجوردى«
 »اى از ذرات سكوت را هر ذره«
 »برد! اى رسيده نصيب مي ميوه«

  دهد:  سپس نويسنده چنين ادامه مي
در جريان زمان آبستنى كار بست.  هتوان ب اين نوع گوش فرادادن را در مورد عالم نيز مي«

كند. و آرام آرام گام روى  گيرد. در هر ثانيه، عالم چيزى فراهم مي انجام مي كيهانى
كند. من در ذهنم  را مشخص مي گذارد كه تركيبات مختلط پايان مسير آن هائى مي پله

اى نشسته است و  عنوان تماشاگر در گوشه هب كنم كه را مجسم مي كيهانى »والرى«يك 
اى برعهده گرفته است كه ظهور هر  كند. او وظيفه دقت نظاره مي هتمام اين رويداد را ب

ها او دست  كند. به افتخار تولد نخستين اتم صداى بلند اعالم مي هاى را ب موجود تازه
اما در لحظاتى ديگر، اى خواهد ساخت.  ها قصيده خواهد زد و در مدح نخستين ياخته

، عظيم كيهانى اش خواهد نشست. چون در اين معراج اى از اضطراب و نگانى برچهره سايه
اند و  ها بسيار مهم و جدى بوده هائى نيز وجود داشته است بعضي ناخواه، بحران خواه

كرده است. اما عالم خيلى نوآور و  مي لحظاتى پيش آمده كه خطر همه چيز را تهديد
موقع گليم  هخوبى توانسته است ب هحريف است و همواره ب مبتكر است. در واقع همه فن

هاى بحرانى بيرون بكشد. گاهى، حتّى، ناچار شده است براى پيدا كردن  خود را از ورطه
  عقب برگردد. هراه درست، مسافت بسيار دورى را ب

← 
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در اين سوره و سال كه  »هللاَ«بودن  »جارِعمالْ ىذ«دنبال  هب »زمان«عنايت به عنصر 
گواهى طلبيده شده بود و  هب مسئله قيامت براى  فتح بابِ 3وه بار در گر اولين يبرا

د نشانه از دو نكته درباره نوات احتمال قوى مي هنسبى بودن و دراز بودن مدت آن، ب
هاى كيهانى يا تحوالت جهانى دستگاه خلقت  قيامت باشد. يكى توأم بودن پديده
و  1مقياس بسيار بلند هزمان ب دادنِ ور و دخالتاست و دانش و درك آنها، با حض

و مقاومت و انكار انسان در برابر آن. يعنى همان عدم رشد و  اعتنائى ديگر تعليل بى
آمده است و بايد در  4در توضيح بعدى هم كه در آيه  2ضعف بعد زمانى در انسان.

دنبال كنيم اشاره به  ى هجرتها رفته و در سوره و سال سراغ آن هب رسالت 4سال 
هاى قبلى به اين صورت سابقه  نمايد كه در گروه مي »فرشتگان و روح«همكارى 

                                                                                                              
اى  كه تحول هستهدهد را مي ما امكان آن هاى ب شود؟ فيزيك هسته منتهى مي كجا هاين راه ب   →

)، Big Bang( اند را درك بكنيم: از آغاز ذرات بنيادى، كه از انفجار اوليه حاصل شده
ور ميان ها كه در فضاى پهنا اند؟ اين هسته جا گرفته هاى اتمى چگونه در دل ستارگان هسته
هاى شايان توجه كه  اى از الكترون بر تن دارند. پيشرفت اند، جامه اى، پرتاب شده ستاره

 شناسىِ ) و در زمينه زيستRadio Astronomic( تاكنون در حوزه نجوم راديوئى
 مراحل مهم تحول شيميائى ميان ستارگان اى اى حاصل شده است، توصيف شايسته ياخته

، قد برافراشتن شجره هاى داروين كند. و سرانجام پايه و روى سيارات ابتدائى را ميسر مي
روى خود خواهيم ديد: تحول و تكامل  هبزرگ موجودات زنده را در سياره ما، روب

ها تا پيدايش هوش و قوه ادراك در انسان راهنماى ما است. آيا  باكتري از شناختى زيست
موجود بشرى ختم و در وجود  ههاى پيچيده ب ) و اختالفcomplexitéمسير كمپلكْسيته (

و هيچ دليلى براى رد آن [شود؟ هيچ دليلى براى اثبات آن در دست نداريم  او متوقف مي
در حال تحول  »درك و شعور«زند.  ان با آهنگ خاص خود همچنان ميقلب جه نيست].

آفريند؟  هاى ناشنيدنى مى ، در هر يك از ما، چه شگفتيو پيشرفت است... آبستنى كيهانى
يا [وجود خواهد آمد؟  هوجود آمده است. از انسان چه موجود ديگرى ب هانسان از ميمون ب

  ... ]»موجوداتى خواهند شد؟ها چگونه  انسان
 )8 تا 6صفحات  ،»صبورى در سپهر الجوردى«كتاب   (نقل از مقدمه

 گونه شايسته و زيبا تشريح شده است. هب »صبورى در سپهر الجوردى«كه در مقدمه كتاب  .1
ى بين گانه انسان سخنرانى شده بود و در ابعاد پانزده 1353در سال  »انسان و زمان«ب كوچك كه در كتا .2

  مطرح شده است. در انجمن اسالمى مهندسين قرآن هن نيز در جلسات تفسيرى بازگشت بقرآ
مباحث اعتقادي و «ي آثار است كه با نام  از آثار مندرج در جلد يازدهم مجموعه »انسان و زمان«كتاب 

  پ و منتشر شده است.چا توسط شركت سهامي انتشار 1385در سال » اجتماعي
 »بازگشت به قرآن«گفتار جلد چهارم كتاب  بيني قرآن، به پيش گانه انسان براي آگاهي بيشتر به ابعاد پانزده

ز جلد منتشر شده است مراجعه فرمائيد. اين كتاب اكنون بخشي ا توسط انتشارات قلم 1364كه در سال 
 توسط شركت سهامي انتشار 1389در سال » )2بازگشت به قرآن(«ي آثار است كه با نام  نوزدهم مجموعه

 روانه بازار كتاب گرديده است (ب.ف.ب).



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 314

 

كه اصرار دارند سوگندهاى قرآن ناظر  نداشته است. جز آنكه بعضى از مفسرين
دانند،  هاى خلقت را اليق قسم نمي همقدسات مذهبى باشد و آيات طبيعى و نشان هب

تعبير كرده بودند. در  را به فرشتگان 26و  20و  6هاى  سوگندهاى مذكور در گروه
سوى خداوند صاحب معارج و با تعيين  ههر حال چيزى از عروج مالئك و روح ب

اى  وظيفهمدت گفته نشده بود. در اين سوره نيز توضيحى درباره معارج خداوند و 
عهده دارند  هب سوى مقام ربوبيت هكه فرشتگان و روح با صعود دراز مدت خود ب

باشد.  شدنى كافرها ارتباط با وقوع قيامت يا عذاب واقع تواند بى بينيم ولى نمي نمى
در مقدمه خود تعبير  ،»الجوردي سپهر در صبورى« كتاب نويسنده »ريوز تهوبر« اتفاقاً

 آرام آبستنى كيهانى گام گذاشتن آرام«و از  برد  كار مي هرا ب »عظيم كيهانى معراج«
و  ز ذرات ابتدائى تا ستارگان، ا»دهنده جهانى براى ايجاد تركيبات مختلط تشكيل

صورت امروزى،  هنمايد. از ديد علمىِ آفرينش جهان و انسان و ب انسان، صحبت مي
 ،رسيدن آن حالت، دفعى و خالى از تدارك و تحول نبوده و مسير مشخصى داشته

آيات گروه كه از تدبر در طور پيش رفته است. از ديد قرآن، آن 1ذره گام و ذره هب گام
صورت  هآن) نيز ب (و قاعدتاً ثواب تحقّق يا تشكيل عذاب آخرت آيد، حاضر برمى

كند.  سوى خداوند خالق جهان سير مي هعروج و صعود است كه از زمين و انسان ب
مفهوم كمى هندسى بوده حالت و معناى كيفى  هالبته ضرورت ندارد كه اين عروج ب

هاى آينده  ول، مثالً از ماده و انرژى به اراده و كلمه را نداشته باشد. در گروهو تح
قرآن و  ) كه صحبت از وحى )44(دخان و )97(سال چهارم رسالت (قدر همربوط ب

لحاظ  هترى ب هاى روشن ه استنباطاست شايد ب حركت معكوس نزول مالئكه و روح
و مخصوصاً روح كه براى اولين بار در اين سوره آمده است و بعداً  نقش فرشتگان

 كار برده خواهد شد. هب با عامل و آورنده وحى پيغمبران القدس نام روح هب
 »واقعه رستاخيز«ز واكنش مجرمين در برخورد با توصيفى كه در نيمه دوم سوره ا

دهد. نه تنها راه فرار و  آيد نهايت بيچارگى و استيصال آدمى را نشان مي عمل مى هب
عادت خودخواهى بشرى انتظار  هيابند بلكه، بنا ب پناهى در برابر عذاب فراگير نمى

ارند. اگر چه فرزند و كسان باشند، و اگر شدن ديگران، براى نجات خودشان را دفدا
كاران قبالً  الزم آيد همه مردم جهان! ولى هيهات هيهات! واكنش اوليه عذاب

وجوه يومئذ «) و در .»ما أَحضَرَت«(يا  ».علمت نَفْس ما قَدمت وأَخَّرَت«صورت  هب
                                                

 .فرضيه كوانتا .1
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) ديده 20و  16، 11، 9هاى  (گروه »أَبصارها خَاشعةٌ .يوم تَرْجف الرَّاجِفَةُ«، ».خَاشعةٌ
همگان براى نجات  ادنِد شدن و فديه دامن ديگران هبوديم و اينك، از دست ب

 بينيم. را مى خودشان
خواهد با تذكّر  دهنده و انذارهاى سوزاننده، قرآن مي با چنين خبرهاى تكان

گيرى و در برنامه زندگى مردم بدهد. حال  آزادمنشانه و تعقل منطقى، تغيير در هدف
و  آوردن بگوينده آن كالم و رو هدادن ب اگر كسانى پيدا شدند كه حتّى از گوش

ها حكايت از لجاج  كردن دعوت كننده، دريغ ورزيدند آيا چنين روگردانى و پشت هب
شود،  نمايد و يك نوع فساد و عناد ذاتى و ساختارى محسوب نمي درونى آنان نمي

دعوت  هاعتنائى ب يا اين بىآرا داشته باشد؟ و  كه سنخيت و خواستارى با آتش جهنم
4اندوزى (كه اولين تذكر و انذار آن در گروه  مال دادنِ ى و ادامهو هشدارهاى جد ،

 تواند تبعات تلخ و سوزان نداشته باشد؟ آمده بود) مي )102(تكاثر
(تكذيب) و روگرداندن از تذكر و هشدارها اولين  دروغ انگاشتن خبرهاى قيامت

 /)86((طارق 10گروهقد برافراشته و در رسالت راه سر بر كه است بوده اى مانع و مقابله
 حديث موسى«گوئى شده و نمونه آن در  پيش ) براى پيغمبر.كَيدا  إِنَّهم يكيدونَ - 15

ثُم أَدبرَ  .فَكَذَّب وعصى -22و 21 / )79(نازعات، 2/20 روه(گ »ونو در برخورد فرع
، 22روه ه بود (گطور مستقيم يادآورى شد هآمده بود. در دو گروه ديگر ب ).يسعى

 ، و.الَّذي كَذَّب وتَولَّى .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى - 16و 15 .وكَذَّب بِالْحسنَى - 9 / )92ليل(
پيدايش  پاى هپاب گروه اين در ).بِالدينِ يكَذِّب الَّذي أَرأَيت - 1/)107ماعون( 23گروه
 ترى از كفرورزان كامل معرفى عذاب كننده از دعوت و پرسش هب ي روآورنده نفر يك

آيد. مطلب و مانع آنقدر مهم و مؤثر است كه  عمل مى هاول در پايان سوره بدست 
 هاى آينده شاهد پيگيرى بيشتر و انذارهاى شديدتر آن خواهيم بود. در گروه

 

 تفسير آيات -بخش دوم

 دهيم: براى سهولت در تفسير آيات آنها را در شش رديف ذيل قرار مي
 3 - 2 - 1پرس و جوى عذاب) آيات  -رديف الف
 7 -  6 - 5) آيات انتظار قيامت - رديف ب
 9 - 8) آيات وضع و حال آسمان و زمين -رديف ج
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 14 - 13 -  12 - 11 -  10محرومين) آيات  طلبىِ فديه -رديف د
 16 - 15چگونگى آتش) آيات  - رديف ه
 18 - 17مشمولين عذاب) آيات  -رديف و

  : 3تا  1، آيات پرس و جوى عذابرديف الف) 
  .سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ - 1

2 - عافد لَه سلَي رينلِّلْكَاف.  

 .من اللَّه ذي الْمعارِجِ - 3
لَأَسس ،ائخوريم در  وال كه مصدر آن است و براى اولين بار به آن برميئَل و س

  شود:  كار برده مي هدو معنى ب
  پرسش كردن و  )1
  درخواست كردن.  )2

پرسش براى كسب اطالع و علم و رفع ابهام است و درخواست براى دريافت و 
رسى خودمان) از هر دو مورد زياد ديده چيزى. در قرآن (و در محاورات فا هرسيدن ب

رسيده  (ع)رساند. اما در دعاهاى ماثور كه از ائمه مي گاهى مسئوليت را هم 1شود. مي
 است، اولى كمتر و دومى بيشتر است.

                                                
   :مانند .1

»وانَ يأَلُ أَيسيةاميالْق 6) / 75قيامت(.»(م(   

»ةاعنِ السع كأَلُونسا ياهسرانَ م42) / 79نازعات(.»(أَي(  

  ) 1) / 78نباء(.»(عم يتَساءلُونَ«

»قُونَونفاذَا يم أَلُونَكس219) / 2بقره(»(ي (  

»ن شَيع أَلْتُكقَالَ إِن سء يبنباحا فَلَا تُصهد76) / 18كهف(»(ع .( 
  در مورد دوم: 

»وهن فَضْلم أَلُواْ اللّه32) / 4نساء(»(اس (  

  ) 90) / 6انعام(»(قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرًا«

 ). 36) / 20طه(.»(موسى قَالَ قَد أُوتيت سؤْلَك يا«
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ن ن هر دو معنى را عنوان كرده، غالباً به اولى تمايل نشادر تفسير اين سوره مفسري
   :گويد با آنكه در آغاز بيان مي اند. الميزان داده

 خواهد روز قيامت دهد اين است كه مي آنچه سياق اين سوره نشان مي«
كه در آن روز براى كفار آماده  هائي را توصيف كند، به آن عذاب

هى پرسيده و كند كه از عذاب ال شده... و عنوان سائلى را حكايت مي
   »كند كه اين عذاب آمدنى است... اشاره مي

   :گويد معناى دوم را ترجيح داده مي
كند نه  آيه شريفه درخواست عذاب را از بعضى كفار حكايت مي«

را و عذاب درخواست شده را به اوصافى وصف كرده  خبرگيرى از آن
نايش اين نوعى تحكّم و تحقير بر اجابت دعا داللت دارد... و مع هكه ب

است كه سائلى از كفار عذابى را از خدا درخواست كرد كه مخصوص 
شود و  رسد و قطعاً بر آنان واقع مي زودى به آنان مي هاست و ب كافران

   »دافعى برايش ندارد...
است (يا زيادى و  »عن«معناى  هدر اينجا ب »باء«اند حرف  كه گفته و در جواب كساني

اين معنى آمده، و اين وجه  هب 1.»فَاسأَلْ بِه خَبِيرًا«كه در آيه  يد است) همچنانبراى تأك
فَاصبِرْ صبراً «درست نيست... عالوه بر اينكه سياق آيات بعدى و مخصوصاً آيه 

م2»سازد. فسار و خبرگيرى نميمعناى است هبا سئوال ب .»يالًج 
يك از دو وجه فوق صحيح بوده و بايد اتخّاذ شود، چون  تشخيص اينكه كدام

باشد. اگر بخواهيم  در استنباط و استفاده از سوره مؤثر است خالى از اهميت نمي
 -داند تداى دعوت مياب متعلق به و هم مكّى »الميزان«كه -را سوره نزول فضاى و زمان

هاى  ها و گروه كه با سوره،در نظر بگيريم ناچار بايد وجه يا توجيهى را انتخاب نمائيم
روى  دنباله و تداوم به و ها گروه نزول ترتيب هب اگر و باشد داشته سازگارى مشابه و معاصر

تر  مطمئنتر و  كار آسان ،ها دارند توجه نمائيم كه آيات و مفاهيم آنها نسبت به قبلي
و  ،بودن خدا ناحيه از عذاب، واقعيت عذاب، ي: يا نكته موضوع چهار مثالً شد. خواهد
 5 گروهما با قيد شش سوگند در است، آمده كه در سه آيه آغازينتن آن راشدافع ندا
شد. و بالفاصله پس  مي داده اطالع پيغمبر بار از طرف خدا به براى اولين كه بوديم ديده

 داشتنِ وعده و واقعيت اين بودنِ صادق ،)51(ذاريات 6درگروه مردم هب بخطا از آن در
                                                

 .  59) / 25فرقان(. 1
 . 128 و 125، صفحات 39جلد  ،فارسى الميزان. 2
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اى ذكر شده است كه بيش از هر چيز  جزا و پاداش ابالغ شده بود. پس از آن مسئله
) مطرح و مورد توضيح و تأييد (از طرف قرآن) و تعجب و تكذيب (از طرف كافران

 اند. كرده به آن پشت مي ،جاى استماع و توجه هته و كافران بگرف قرار مي
، بنابر اين بسيار طبيعى و منطقى است كه اينك كالم و وعده خدا و انذار رسول

را مطرح  قصد استفسار يا انكار آن هاى پيدا كرده باشد كه بخواهد ب كننده پرسش
و  و دعوت شدگانى كه رستاخيز رهاسازد. و آيا غير طبيعى و بعيد نيست كه كاف

اصل عذاب را قبول ندارند از كسى كه خود او را هم قبول ندارند درخواست عذاب 
آمده است نيز تناسب با  18تا  8هائى كه در آيات  خدا را نمايند؟ توضيح و توصيف

هاى گذشته و آينده  ر گروه. در هر حال د1استفسار و پرسش دارد نه با درخواست
 .عنِ النَّبإِ الْعظيمِ .عم يتَساءلُونَ:  3تا  1، آيات )78، نباء(27 نزديك (از جمله گروه
و وقوع آن تصديق و  ) همه جا صحبت از عذاب قيامت.الَّذي هم فيه مخْتَلفُونَ

نبوده است و  »ب«هيچ جا با حرف  »سألَ«شدنِ فعلِ  تكذيب است. جز آنكه متعدى
مگر آنكه بگوئيم پرسش و سؤال  »به چه چيز«شده است نه  مي »از چه چيز«پرسشها 

  ست نه از خود عذاب. بوده ا »به واقع شدن عذاب«
 هاى قبلى مورد تذكر و تأكيد بود و ويژگى قيامت قرآن از مسائلى كه در گروه

هاى آن بود.  رفتن و جريانشمار هبودن و پديده طبيعى ب شود همين واقعه حساب مي
مناسبت  هالمعارج، ب بنابر اين حق داريم سه آيه را سر هم كرده سئوال را از خداى ذى

در برابر  سودكافرها هكننده و مانعى ب كه دفاع شدنى، بدانيم عذابى بهانه عذاب واقع هيا ب
عمل آمده باشد در واقع از خدا  هآن وجود ندارد. با اين تعبير اگر پرسش از رسول ب

 نشده است. يا آنكه استفسار و استعجاب از دستگاه خلقت و خالقى باشد كه فرشتگا
ها و دنيا هستند و تحقق  سوى انسان هسوى او و ب هو روح پيوسته در عروج و نزول ب

                                                
ديده  و مشركين هاى متعلق به دو سه سال بعد يا مدنى، آيات درخواست عذاب از ناحيه كفار در گروه. 1

هاى دنيائى است كه  يا هالكت شود ولى همه آنها استعجال و درخواست جلو انداختن عذاب آخرت مي
   :اند. مانند نموده مشركين منْ بابِ احتجاج و انكار عنوان مي

  )37) / 21انبياء(.»(سأُرِيكُم آياتي فَلَا تَستَعجِلُون«

  ) 16) / 38ص(.»(الْحسابِ وقَالُوا ربنَا عجل لَّنَا قطَّنَا قَبلَ يومِ«

»هذَابع إِنْ أَتَاكُم تُمأَيقُلْ أَر جالْم نْهجِلُ متَعساذَا يا مارنَه اتًا أَويونَب50) / 10يونس(.»(رِم (  
 .دارد فرق كلى هب )70(معارج سوره هاى پاسخ با شود مي داده ها درخواست هب آيات اين در كه هائى پاسخ و
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هاى زمانى ما هركدام هزاران سال طول كشيده  مقياس هتصميمات و دستورهاى خدا ب
 1كرد. انكارى استفسار و تعجب نبايد و نيستند ما رؤيت و درك قابل سهولت و سرعت هب

وقوع عذاب عنايت دارد بدون آنكه  شود كه به سائلى مطرح مي سئوالِ در اين آيه
حرفى از خود سائل زده شود كه چه كسى و در چه زمانى بوده و چرا اين سئوال را 

نيز  آيد سئوال و مسئله براى خود پيغمبر نظر مى هب ؟كرده، كافر بوده است يا مؤمن
دادن  شود. انگار كه هدف اصلى تعليم او داده مي هها ب يرا كه پاسخمطرح شده باشد ز

كيف عذاب وحشتناكى باشد كه پيوسته به آن  و به كم كرممساختن رسول و آشنا
غايب از او نام برده  ي صيغه هشده است. مردم، يا سئوال كننده، كه همه جا ب اشاره مي

 ى قرار دارند.شود در مرحله دوم و فرع مي
توانى  اى نيست! ... مي كننده را از آن گريز و دفاع گويد بلى، كافران آيه دوم مي

 به مردم هشدار و اطالع بدهى.
 المعارج است! گويد زيرا كه از ناحيه خداوند ذى آيه سوم مي

شود و  كار برده مي هو اسم آلت است كه در مورد نردبام ب »معرج«جمع  »معارج«
   :كند كه اضافه مي »الميزان«معناى باال رفتن و صعود است.  هآيد كه ب مى »عروج«از 

خداى  ههنگام مراجعه ب مقامات ملكوت كه فرشتگان هرا... ب آن مفسرين«
يقى اند... و اين مقامات حقا كنند تفسير كرده سبحان به آن عروج مي

   »ملكوتى هستند، نه چون مقامات دنيا وهمى و اعتبارى.
يومٍ كَانَ مقْداره  تَعرُج الْملَائكَةُ والرُّوح إِلَيه في« -4توضيح تفصيلى را كه در آيه 

سال چهارم بررسى نمائيم. آنچه از هم اكنون  آمده است بايد در .»خَمسينَ أَلْف سنَةٍ
شود اين است كه منظور رفع ابهام و اعجاب از وقوع آينده عذاب و عدم  فهميده مي

امكان جلوگيرى از آن بوده است. خداوند صاحب معارج خوانده شده است تا 
ت صور هها ب رويدادها و پديده ي دهنده معلوم گردد كه باالبرنده و تحول و تكامل

را بگيرد. آيه توضيحى  تواند جلوى آن درجه بوده كسى و چيزى نمي پله يا درجه پله
نمايد و مطلب و محتواى  عاملين اين كار و مدت انجام يا سررسيدها را بيان مي 4

                                                
 ين توضيح داده است:چن؛ از قول مفردات راغب، »سؤال«در معناى  قاموس قرآن. 1

دانستن چيزى باشد هم بنفسه متعدى ميشود و هم با حرف جار و با  هع بجسؤال اگر را«
سألَ سائلٌ بِعذابٍ «ثل و م ...»الْاَهلَّةِ يسئَلونَك عنِ«، »الرّوح ويسئَلونَك عنِ«. مثل »عن«حرف 
 »من«ى شده است... و چون سؤال خواستن مال باشد بنفسه و با متعد »باء«كه با  »واقعٍ

و قالَ « :اموس)معناى خواسته است (ق ه... سؤال ب» سئَلوا ما اَنْفَقَتُم و«شود. مثل  متعدى مي
 ...»قَد اوتيت سئْولَك يا موسى
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اند  دارد نه ملكوتى و مقاماتى. مفسرينى هم كه گفته يآيات حالت فيزيكى و مكانيك
برحسب ايمان و اعمال دنيائى آنان است  منينمنظور از معارج درجات بهشت مؤ

 ،تواند قابل قبول باشد زيرا كه مضمون آيات و موضوع مورد بحث و سئوال نمي
 هاى مؤمنين در بهشت. و چگونگى آن است نه جايگاه تحقق يا حتى عذاب كافرها

عمل نيامده انباء و انذار  هاقع بالبته هيچ استدالل و استنادى براى اثبات عذاب و
 توضيحاتى براى تصور و فهم و قبول آن داده شده است. ، وعمل آمده هب

  : 7تا  5آيات  انتظار قيامت )رديف ب
  .فَاصبِر صبرا جميلًا - 5

  .إِنهم يرونه بعيدا - 6

 .ونراه قَرِيبا - 7
در مرحله اول راجع به  معلوم است كه پرسش و شگفتى يا علت انكار قيامت

ها و آيات،  هاى قبلى گروه ها و نشانه زمان وقوع قيامت يا عذاب است كه با اشاره
خرج  هگويد صبر جميل بايد ب ه رسولش ميخيلى دور و دراز خواهد بود. خدا ب

خالص و خالى از شكايت و بيتابى  قول طباطبائى هعالى كه ب ي بدهى. صبر پسنديده
باشد. در هر حال تناسب با عظمت و ارزش و آثار واقعه داشته باشد. صبر جميل براى 

ناحيه دعوت شوندگان و  رسيدن و رساندن اين مطلب يا اقناع و پذيرفته شدن آن از
بلْ تؤثرونَ الْحياةَ « - 17و  16/  )87اعلي( با اعالم آيه 14روه ها. قبالً هم در گ انسان

ها غريزتاً و  گفته شده بوده است كه شما (انسان به پيغمبر ».والْآخرةُ خير وأَبقَى .الدنيا
بهتر و ماندگارتر (و ابدى) است  دليل كوتاهىِ بعد زمانى) با آنكه آخرت هقهراً ب

ر براى ت تأثير آن هستيد. اگرا مقدم شمرده تح زندگى دنيا و مسائل آن
 و باور داشتن عذابِ شوندگان و احساس استقبال نسبت به قيامت و آخرت دعوت

باشد، براى اين است كه با ديد بشرى  واقع شدنى آن مشكل و محتاج به استفسار مي
زمان،  بودنِ كه ما با ديد الهى و نسبى حاليدرد. باش مي ».إِنَّهم يرَونَه بعيدا«خودشان 

 1براى ما نه تنها واقع شدنى، بلكه واقع شده است. ».ونَرَاه قَرِيبا«آن واقعه را 

                                                
اى كه از  هاى نورى، بنا به قانون نسبيت، وقايع گذشته و حال و آينده طوركه براى نور و در سرعت همان .1

دانيم كه قرآن خداوند را تشبيه به  يگيرد يا در ديدش قرار دارند حاضر و حال هستند و م آن نشئت مي
 است. »نُور نور على«نمايد كه شرق و غرب ندارد و  ها و زمين مي نور آسمان



  
  
  
  
  

  321ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) 4(منهاي  18تا  1) ب / 70، معارج(وچهارمين گروه تنزيل بيست

 

را درخواست ارسال عذاب از ناحيه  ».سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ« برخى از مفسرين
فَاصبِرْ صبرًا «را يك نوع گستاخى درباره آيه  كننده كافر دانسته و آن يك درخواست

 اند، چون تحمل چنين گستاخى از ناحيه يك كافر براى رسول اكرم گرفته» .جميلًا
دستور بردبارى بدهد،  خواهد به پيغمبر كننده و شاق بوده است، خداوند ميناراحت 

دهد كه عذاب ما برخالف تصور آنها و دور و بعيد  و پس از آن تسلّى يا توضيح مي
زودى گرفتارشان خواهيم كرد. در اين تفسير،  هديدن آن بسيار نزديك است و ب

ردن قرآن غلبه دارد تا ديدگاه و افق الهى. ك بيشتر رنگ و روح بشرى و كوچك
اى بوده است  طوركه گفته شد طرح آن سئوال و سراسرِ گروه بهانه و وسيله همان

، براى معرفى و شناساندن تدريجىِ پديده و واقعه عظيم و غيرمأنوس قيامت و آخرت
. و آنچه در اين مؤمنين هو ب مردم هوم بو در مرحله د در مرحله اول به رسول مكرم

رديف آيات اشاره و عنوان شده است بعد زمانى آن واقعيت، از دو ديد بشرى و 
 باشد. الهى مي

  : 9و  8آيات  رديف ج) وضع و حال آسمان و زمين
  .يوم تكُونُ السماء كَالْمهلِ - 8

  .وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ - 9

»هاند كه  كلى فلّز مذاب معنى كردهطور هرا مس ذوب شده، قلم و غيره و ب »لم
ن و فلزات مانند يخ حداكثر درجه حرارت و حالت داغى قابل تجربه بشر را دارد. آه

معناى پشم  هنيز ب »نعه«سوزاند،  شود و هر چيز را كه در آن فرو برند مي آب مي
صورت  هپشم حالجى شده كه ب را» عهن«، است. بعضى از مترجمين و مفسرين

اند و بعضى ديگر معناى پشم رنگين  هاى ريز و سبك درآمده است معنى كرده تكه
تواند حكايت از گرمى و داغى نمايد. يا هر دو صفت  اند كه مي گرفتهقرمز را 

صورت غبار در آمدن و حرارت داشتن را برساند. مقدمات اين  هپراكندگى و ب
 توصيف در آيات:

  : 3و  2)، آيات 82، انفطار(11گروه 
2 - تثَرانت باكإِذَا الْكَوو.  

3 - ترفُج ارإِذَا الْبِحو.  

  : 6و  3)، آيات 81، تكوير(16گروه 
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3 - تريالُ سإِذَا الْجِبو.   

6 - إِذَا الْبِحوترجس ار.  

 1آمده بود.
فاصله زمانى واقعه  هشده اشاره اجمالى كه ب در پاسخ طرح )در آيات رديف ب

هاى زمين  اجمالى از وضع و حال آسمان و از كوه ي شده بود، در اين رديف نشانه
رصالبت زمين هستند. هاىِ برجسته و پ شود كه پرچمداران و معرف داده مي

و انسان در  ترتيب با تكيه به سوگندهاى انتخاب شده در آسمان و زمين اين هب
هاى زمانىِ انقالبات  و توجه به مقارنه 22 - 20 -15 -12 - 10 - 6 -5هاى  گروه

در قيامت زمين و  -يامتموضع مكانى واقعه ق 21،2 - 16 -11هاى  در گروه كيهانى
تعيين گرديده است، عالوه بر مواضع زمانى و مكانى قيامت (يا  - اهمين دني آسمان

اى گسترده  صورت ذره ه) و پايگاه مادى بواقعه »جايگاه«، اصطالح تئورى نسبيت هب
عمل  هب ره به داغى و درجه حرارت باال يا كيفيت انرژتيك روز قيامتداشتن آن، اشا

زند نبايد انتظار تعريف  آمده است. البته چون قرآن با مردم و به لسان مردم حرف مي
ما  هبهاى دقيق و عددى علمى را داشته باشيم. قرآن نازل نشده است كه  و توصيف

بدهد. غرض انذار و تذكّر و اشاره   شناسى و جامعه فهدرس فيزيك و رياضى يا فلس
 .3»هارِشَاَلْعاقلُ يكْفيه اال«المثلِ عربىِ  است و بنا به ضرب

 شود. انكاركننده پرداخته مي گر و كافرهاى تكذيب حال و وضع به بعدى رديف در

  : 14تا  10آيات  طلبى مجرمين رديف د) فديه
  .ولَا يسأَلُ حميم حميما - 10

  . ومئذ بِبنِيهمن عذَابِ ي يبصرونهم يود الْمجرِم لَو يفْتدي - 11

12 - يهأَخو هتباحصو.  

13 - ويهؤي تالَّت هيلَتفَصو.  

  .ثُم ينجِيه ومن في الْأَرضِ جميعا - 14

                                                
 ».فَكَانَت هباء منبثا .جِبالُ بساوبست الْ .إِذَا رجت الْأَرض رجا«در آيات ، 36روه و دنباله آن در گ .1

 خواهد آمد. )،6تا  4) / 56(واقعه(
 خواهد آمد. 36و  30 -29 -26 -25هاى  اش در گروه كه دنباله. 2
بودن و  بودن، علمى ت اجمالى، در آن زمان و در آن زبان، كافى براى اثبات جدىضمن آنكه اشارا. 3

 باشد. بودن قرآن مي الهى
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فعل  »يسأَلُ«رساند.  ند و نزديكان صميمى يا كسان شخص را ميحميم خويشاو
معناى پرسش است كه تشابه و تأييد با ساَلَ و سائل آيه اول دارد.  همضارع سئوالِ ب

دادن و  از بصرَ و بصيرت و از مصدر تَبصير مشتق شده و معناى آن نشان »يبصرُونَ«
يكان حاضرشده در محشر قيامت يكديگر روشنگرى است. يعنى خويشاوندان و نزد

دهند و وقتى مجرمين چشمشان به  ديگر نشان مي  مهشناسند يا ب بينند و مي را مى
خواهد آنها گام جلو  افتد دلشان مي فرزندان و همسر و برادر يا اقوام و افراد قبيله مى

قرينه آيه ه ب روز نجاتشان دهند. مفسرين گذاشته و خود را فدا كرده و از عذاب آن
اند چون همه گرفتارند  ) گفته37) / 80عبس((.» يغْنيه لكُلِّ امرِئٍ منْهم يومئذ شَأْنٌ«

. ولى آيه بيشتر افتد فكر و فداكارى ديگرى نمىه كسى، ولو زن و فرزند و برادر، ب
عنايت به مجرمين دارد كه بنا به عادت دنيائى و خصلت خودخواهى انتظار دارند 

كه چنين چيزى  حاليند و خود را فداى آنان بكنند، دررا بكش ديگران جورِ آنان
قربانى يك فرد آنها بشود.  روند كه تمام اهل زمين حتى تا آنجا مي 1شدنى نيست.

داده و از  شخص هستند كه به او مأوى مي هتر ب نيز افراد نزديك »ويهفَصيلَته الَّتى تُؤ«
 باشند. دانسته متمايز نيز از سايرين مي خودشان مي

ى بين مبناى انسانوش تعليماتى و متدولوژى قرآن برضمن آنكه ر »د«آيات رديف 
هاى حداعالى  ها، نمونه ها و داستان دهد در وصف حال ى را نشان ميسشنا و روان
استيصال  و بيچارگى از نهايت حكايت اى گونه هب آورد، مى مثالشاهد را تفريط و افراط

نمايد. اشاره به نخستين برخوردها و  كاران در برخوردشان با قيامت مي مجرمين و گنه
هاى گذشته ديده  ترتيب ذيل در گروه هشود ب رفته شديدتر مي را كه رفته ها واكنش
 بوديم:

  : 5و  4)، آيات 82، انفطار(11 گروه
4 - ترثعب ورإِذَا الْقُبو.  

5 - ترأَخو تما قَدم فْسن تملع.  

  :  14تا  12)، آيات 81، تكوير(16گروه 
12 - ترعس يمحإِذَا الْجو.  

                                                
كه در را  .»أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى«توانيم  اگر خواسته باشيم قرينه و تأييد از آيات آينده بياوريم مي .1

، 18) / 35، فاطر(15) / 17، اسراء(164) / 6انعام( هاى متعدد و در سوره 38) / 53نجم( سوره، 28گروه 
 كشد. رِ گناه و مكتسبات و اعمال ديگرى را نميآمده است شاهد بياوريم. يعنى كسى با 7) / 39زمر(
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13 - فَتلةُ أُزنإِذَا الْجو.  

14 - ترضا أَحم فْسن تملع.  

  :  9تا  6)، آيات 79، نازعات(20گروه 
  .يوم ترجف الراجِفَةُ - 6

7 - ادا الرهعبتفَةُت.  

  .قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ - 8

  .أَبصارها خاشعةٌ - 9

  :  10تا  8)، آيات 74، مدثر(21گروه 
  .الناقُورِ فَإِذَا نقر في - 8

9 - ِسريع موي ذئموي كفَذَل.  

  .علَى الْكَافرِين غَير يِسريٍ - 10

جائى  هچاره و نجات، ب و اجبار بهاينك عظمت عذاب، احساس سختى و وحشت  
 براى ارائه و بيان عذاب آخرت 1ند!خواهد همه دنيا فداى او بشو رسيده است كه مي

ممانعت و  جلب توجه و ايجاد وحشت در سه رديف قبلى از طريق اعالم عدم امكان
ودن با وجود ب بودن كه صاحب درجات و مراحل است، حتمىدفاع، از ناحيه خداوند
عمل آمده بود  هها ب كوه  شدنِ گداختگى فروزان آسمان و متالشى بعد مدت و مسافت،
شود  عمل آيد)، در اين رديف طرف ديگر سكّه نشان داده مي ه(يا سعى شده بودكه ب

 ... العمل و استيصال و امدادخواهى مجرمين برخاسته از قبرها است! كه عكس
ضرب دو  تواند بنمايد محصول و حاصل ر در مردم ميتأثيرى كه يك خبر يا گفتا

گوينده و گفتارش  هباشد. يكى ايمان، يا اعتقاد و اعتماد كه شنونده نسبت ب عامل مي
ها براى  داشته باشد، دوم كيفيت و درجه شدت رويداد يا واقعه. قرآن در اين گروه

                                                
طور نمونه يا از طريق معجزه افرادى از مردم يا مجرمين را تحت  هدستور دهد ب توانست به پيغمبر خدا مي .1

شكنجه و آزارهاى يادآور قيامت قرار دهد تا هم به كيفر رسيده و تأديب شوند و هم عمالً مسئله معاد و 
اند. ترجيح داده شده است كه عمل پيغمبر صرفاً  تفهيم گردد. ولى خدا و قرآن اين كار را نكرده رتآخ

ه ها، ب و كرامت انسان انذار و تعليم در راه تذكّر و تمثيل بوده در دعوت و دين، رعايت كامل آزادى
 اختيار خودشان باشد.ه گيرى ب عمل آيد و تصميم
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هن و ضمير معاصرين و ايجاد وحشت و در ذ پذيراندن و وارد كردن انديشه رستاخيز
استدالل  آنكه برد. بدون مي كار هب تأنى و تدريج با را عامل دو همين قيامت، از نگرانى

 1هائى برويم كه در ضربه اول وصف حال و آزمايشى صورت بگيرد. اگر ما در عمقِ
 يامتان در محشر، با فضا و اوضاع روز قگبيدارشدگان از قبر و حاضرشد از برخورد

ياد آوريم يا  هتوانيم ب حاصل شده باشد، شديدتر از اين آيات و اوصاف را نمي
ذلك چون ايمان و اعتماد عميق نداريم و رشد يا بعد زمانيمان  احساس نمائيم. مع

 دهد: خوريم و وحشت و خشيتى برايمان دست نمي تكان نميچندان ضعيف است 

  :  16و  15آيات  ) چگونگى آتش  رديف ه
  .كَلَّا إِنها لَظَى - 15

 .نزاعةً لِّلشوى - 16
قيامت، تعريف و توصيف وضع و حال زمان و فضا، چگونگى و  كشىِاز انتظارِ

نوع زندگى  به ،كوبنده كوتاه و ي اى با دو اشاره دو آيه چهره مجرمين، در اين رديف
كار بردن حرف نفى و انكار و انذارِ  هپردازد. با ب م مييا معرفى آتش جهنّ روز قيامت

 كَالَّ هر گونه ادعا، انكار يا تصور و تصوير و تكذيبى را كه در ذهن شنوندگانِ
گويد  قاطعانه رد كرده مي ،مايدآينده خطور ن ي مشرك و مكذّب معاصر يا خواننده
سوزاند!  ور كه از درون و اندرون مجرمين را مي چنان و چنين نبوده آتشى است شعله

 ).فَأَنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى -14 /) 92، ليل(22گروه كه در دو گروه قبل ( »ىلَظّ«صفت 
هاى  شعله بودنِ ور كشيدن و در فعاليت و حمله صورت فعل مضارع آمده بود. زبانه هب

 »دود و زبانه كشيدن شعله خالص بى« ،»مفردات راغب« ي گفته هرساند. ب آتش را مي
 2آن است. شايد منظور عين حرارت و انرژى حاصله از احتراق و تركيب باشد.

»اعزي فاعل متعدى و مبالغه اسم »ةَّن »را اگر  »شَوى« يا كندن و كشيدن است. »نَزَع
باشد  و اگر فعل 3اند مثل دست و پا معنى كرده ،اسم باشد پوست سر و اطراف بدن

و  تگى و رنج از اين رساتراعالم و القاء سختى و سوخ ،. در هر حال4كردن است زيان
                                                

 chocيا . 1
هست و اكسيژنِ تازه توليد شده از فعل و انفعاالت، نفوذ و  Doggne naissantكه در شيمى طور همان .2

 قدرت بيشتر از اكسيژنِ مانده و كهنه و مخلوط را دارد.
 . 91 صفحه، 4جلد  ،قاموس قرآن. 3
 »يشْوِي الْوجوه كَالْمهلِ وإِن يستَغيثُوا يغَاثُوا بِماء « -29 ) /18ف(كهدر آيه  .4
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پوستت «و حكام و تهديدهاى فارسى هم هاى شاهان  شود! در شكنجه تيز و تندتر نمي
 كند! معمول بوده است، در اينجا آتش است كه اين كار را مي »كنم را مي

 :  18و  17، آيات رديف و) مشمولين عذاب
  .تدعو من أَدبر وتولَّى - 17

  .وجمع فَأَوعى - 18

كردن است كه شخص تمامِ بدن و هيكل و هيئتش را براى اعالم  پشت ،»ادبار«
گرداند و جهت  طرف مخالف برمي هبيگانگى و بيزارى، از گوينده و خواهنده، ب

و  ».ثُم أَدبرَ يسعى: « 22، آيه )79، نازعات(20روه گيرد. قبالً در گ ديگرى پيش مي
  آمده بود.  در مورد فرعون

همان  »جمع«رساند.  روگرداندن تنها است و عدم استماع و استقبال را مي »تَولّى«
 )1) / 102اثر((تك ».أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ«طلبى است كه مانند   كردن است و فزون جمع

تواند خدم و حشم را هم در بر گيرد.  ناظر به مال و منال دنيا است و مي 4گروه 
ن قيامت صفت امساك و بخل يا گرا ضمن آنكه گروه ماقبل براى شناساندن تكذيب

ولَا يحض علَى طَعامِ  .يميدع الْيت«ذكر كرده بود (آورى را  هاى منفى جمع جنبه
  ) 7و  3و  2) / 107، ماعون(23(گروه » .ويمنَعونَ الْماعونَ«، ».الْمسكينِ

گذاردن و  ظرفست و وعايه از همان ريشه بوده درا »ايعاء«، »اَوعى«مصدر فعل 
 رساند. دادن را ميمخزن و نگاهدار مال و منال قرار كردن، يا خود را ظرف و خزينه

توان متذكر شد تناسبى است كه اين دو صفت يا دو حالت روگردانى از  آنچه مي
هاى زندگى و متاع و  د در خواستهدادن خوشدن و تمركز دعوت رسول و منصرف

ها بوده  دارد و مربوط و مورد بحث گروه نتايج دنيا، با مسئله و مرحله فعلى رسالت
آيد كه  ها در مال و متاع تكذيب مى دنباله تَوالّى از دعوت و تمتّع و تمركز انسان هب

راه دعوت  رار شده سداعالم و تك 15 -20 -22هاى گذشته  در گروه ماقبل و گروه
 رود كه بايد با آن مبارزه منطقى بشود. شمار مي هرسالت ب ي و آفت اصلى يا اوليه

*    *    * 

شخص  ول بهكه در مرحله ا هائى است طوركه گفتيم تذكر و تعليم اينها تماماً همان
 هاى طرف صحيح شناخت و مأموريت موفقانه و آگاهانه پيشبرد براى پيامبر(ص)
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مردم  هكه ب هائى است و ابالغ و انتقال بردنكار هدوم ب و در مرحله شود مي داده عوت،د
 عمل خواهد آمد. هب و مؤمنين

*    *    * 

ريزى شده بودن  آيد برنامه دست مى هنكته ديگرى كه از تدبر بعد از تفسيرها ب
طور وضوح  هگيرنده قرآن است. ب اهللاِ گوينده يا ها و حالت انفعالى داشتن رسول گروه

آنچه بايد شخص پيامبر  تو آخر  كه مثالً در مورد مسئله غامض قيامتشود ديده مي
شوندگان بدانند و به آنها آگاهى و تعليم داده شود طبق برنامه منظمِ متناسب  و دعوت

گردد بدون آنكه پرسش و  آيات ظاهر مي با استعداد و پيشرفت دركشان، تدريجاً در
كه آورنده و گوينده  گرامى گرفته باشد. پيامبر صورت از ناحيه آنان پژوهشى و كاوش

 قرآن است صرفاً حالت گيرنده و تحويل دهنده را دارد.
  

  پايان گروه بيست و چهارم
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 گروه تنزيل پنجمين و بيست

 ) (ب)91(سوره شمس 16تا  11آيات 
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  .كَذَّبت ثَمود بِطَغواها  11
را) تكذيب  پيغمبر با خوى سركش و طغيانگرى خود (صالح (قوم) ثمود

  رد.ك
  ترين آنها برانگيخته شد. زمان كه شقى آن .إِذ انبعثَ أَشقَاها  12

.اللَّه وسقْياها اللَّه ناقَةَ فَقَالَ لَهم رسولُ  13
شتر خدا و آبخور آن (توجه و پس فرستاده خدا به آنان گفت (نسبت به) 

  پروا داشته باشيد).
  (كشتند). ولى او را تكذيب كردند و آن (ناقه) را پى كردند .فَكَذَّبوه فَعقَروها  14

15  م بِذَنبِهِمهبر هِملَيع مدما فَداهوفَس.  
ها و سرزمينشان را)واسطه گناهشان بر آنها كوبيد و (خانههخداوندگارشان ب

  خراب و هموار كرد.
  ابا ندارد). آمد و فرجام كارشان باكى نداشت (يا ترس و و از پس .ولَا يخاف عقْباها  16

  ديديم. 12س را در گروه سوره شم 10تا  1آيات 

 

 تدبر در آيات - بخش اول
 

 2مخاطب و موضوع، مانند دو آيه اول سوره از نوع  لحاظ بهگروه حاضر 
كه مخاطب خاص نداشته گزارش مطلب و داستان يا اعالم اصلى  شود ميمحسوب 
 )22تا  17) / 85(بروج( 15گروه  دنبال بهتحول و تازگى،  لحاظ به. نمايد ميرا بازگو 

باب جديدى در قرآن  ،شده و ثمود است كه در آن براى اولين بار ذكرى از فرعون
 .»هلْ أتَاك حديثُ موسى«پرسش ، 15اى گروه  پس از اشاره سه آيه .كند ميافتتاح 

را داشتيم كه اختصاص  )26تا  15) / 79(نازعات( 20/ 2 اى گروه آيهو داستان يازده 



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 330

 

هاى  . داستان1گروه رسيده است آيه اين6و  قوم ثمود داشت و اينك نوبت به فرعون هب
   :منظور ههاى خود ب امت گذشته در برخورد با دعوت بعضى از پيامبران

شوندگان درباره انجام  دعوت و پيامبر(ص) شخص ساختن آشنا و دادن اوالً آگاهى
  و سرگذشت پيشينيان است  رسالت پيامبران

  كنندگان و  گيرى از هالكت تكذيب ثانياً انذار و عبرت
شوندگان  هاى تاريخى براى جلب اطمينان دعوت واقعيت  هثالثاً استشهاد و استناد ب

  و ايجاد ايمان و اعتقاد در صاحبان ديده و دل. 
هـاى   آنهـا در برنامـه  سـومى   ،در ميان سه منظور فوق كه مربوط و مشترك هسـتند 

 عـذاب آخـرت   حقانيت و اقناع آنان نسبت به شوندگان به ساختن دعوتو آشنا رسالت
اينكـه   هساختن و اقناع مردم ب قرآن براى متوجه .باشد مي ديگر تر از دوتاى مهمكه  است

باعـث   توانـد  مـي تكذيب فرستادگان خدا و تبعيت از هواى نفس يا تمرّد از امـر خـدا   
هـاى گذشـته    هاى تجربى تاريخى قابل بررسـى، از امـت   عذاب و هالكت گردد نمونه

 .دهد ميى آورد و هشدار دنيائ مى
هاى الهى  طبيعى و قياس بشرى، كيفر و پاداش طور بهو مبلغين دين  بعدها مؤمنين

اند  را به دوران دنيا و زندگى حاضر تسرّى داده و معتقد شده در برابر گناه و ثواب
كاران  شوند و گنه روز و خوشبخت ميدر اين دنيا پي كه اهل ايمان و عاملين به اديان

و ستمگران كيفر و سختى ديده روسياه و بدبخت خواهند شد. در گروه حاضر، در 
هاى بعدى  اى وجود ندارد بايد منتظر باشيم و ببينيم از تنزيل اين زمينه داللت و اشاره
 توان كرد. چه استفاده و استنباط مي

بوده  هاى جغرافيائى با حجاز ، هم روى روابط و نزديكيانو پيامبر ها انتخاب امت
است با آنها داشته  توانسته مي كه قوم عرب هاى تاريخى است و هم شهرت و آشنائي

 باشد.
 3،نويسان و مفسرين لغت گفته به 2خوريم برمي آن نام هب بار كه براى دومين قوم ثمود
 مابين حجاز »القرى وادى«نام  هماقبل تاريخ هستند كه در محلى ب ل عربييكى از قبا

است. آنها رفته بوده  زيسته داراى اجتماع و تشكيالت و تمدن نسبتاً پيش مي و شام
                                                

اضافه  بر قوم ثمود پنج تا پنج تا بوده است. اتفاقاً داستان بعدى هم كه در آن قوم عاد ها گروهفاصله اين  .1
 آيد كه پنج رديف بعد است. مى 29شده است در گروه 

 .بار در سراسر قرآن 26جمعاً . 2
 .»مفردات راغب«و  »اقرب الموارد«، »وجدى«المعارف ةاز دائر نقل به، 314صفحه  ،قاموس قرآن. 3
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فساد و  هداشتند و در اثر برخوردارى از مواهب طبيعى ب آبادى و كشاورزى عمران و
پرست  بت ،نيز به شرك گرائيده مذهب لحاظ بهسركشى گرايش پيدا كرده بودند. 

شده بودند. پيغمبرانشان از جمله صالح را تكذيب كردند و دچار هالكت شدند. در 
 اهللاشاء انآن كه با تفصيل بيشترى صحبت از اين قوم خواهد شد ى بعدى قرها گروه

 به اطالعات و بررسى بيشتر  خواهيم پرداخت.
 »حديث«صحبت از  ،ايم و خواهيم ديد حال ديده هب ئى كه تاها گروهدر بعضى از 

 پيشينيان داستانِ و قصه به توجه ته.گذش هاى امت و اه رسالت داستانِ يا حديث است. شده
هاى  فرهنگ آثار و اشتغاالت ترين جاذب از سازى، داستان حتى و سرائى، داستان يا

اساطير  نام هب كه اى افسانه يا واقعى بيش و كم تاريخىِ هاى داستان اين در است. باستانى
خود را  هاى قوميت ذشت اجداد و پايهاند هم سرگ هخواست مي ،شود مينيز خوانده 

امروزى  ادبيات و فرهنگ در بدهند. آيندگان براى عبرتى درس هم و كنند بيان اى بگونه
زبان حيوانات از  هنويسى، حتى ب سرائى و رمان هاى كهن و داستان نيز احياى افسانه

سبك و گونه  . قرآن نيز بهدباش ميهاى مهم هنر و آموزش و پرورش يا تبليغات  شاخه
عينى و  صورت بهها،  هاى تاريخى و واقعيت خاص خود توجه الزم به نقل داستان

براى اثبات  خواهد ميچون  اى يا سمبليك و تمثيلى، مبذول داشته است، قرآن اشاره
و اوهام تكيه نكند و خواب و  و اشراق يا ارائه دعاوى خود و اقناع مردم، به فلسفه

سبك تجربى و  هكرامات و معجزه را نيز وسيله جلب و ارشاد و انذار قرار ندهد، ب
و  پردازد. براى انذار مردم از عذاب آخرت تحققّى عمل كرده واقعيات و حقايق مي

هاى  و داستاندومينِ وسيله دعوت به احاديث  عنوان بهعواقب افكار و اعمالشان، 
ها هم تبليغ و تمرين و توجه براى شخص  پردازد. اين داستان هاى گذشته مي امت
است، هم هشدار و انذار دعوت شوندگان و منكرين و هم تذكر و تفهيم براى  پيامبر
آخر ى ها گروهو آيندگان. يك عنايت يا قصد ديگر هم وجود دارد كه در  مؤمنين
 است. »بكتا اهل«خوريم و آن تذكر و ارشاد  برمي و دوران مدينه مكه

*    *    * 

به آن  داستانى كه در نيمه اول سال دوم رسالت موقعيت و محل اين گروه لحاظ به
را تشكيل  12كه گروه  )91(شمس برخورديم، اوالً در رابطه با دو آيه ابتداى سوره

اولين درس  ».وقَد خَاب من دساها .قَد أَفْلَح من زكَّاها« - 10و  9در آيات   داد مي
و  پس از اعالم برخوردهاى آخرت -راهنمائى دينى براى برنامه دنيا عملى و مثبت
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هاى  را ديديم و قرآن خواسته بود شاهد مثالى از واكنش و هالكت امت -قيامت
ى متوالىِ تنزيل، اين ها گروهبندى  كننده ارائه دهد. ثانياً در رابطه با رديف تكذيب

 گرىِ تكذيبئى قرار گرفته است كه يكسره از ها گروهانگيز در وسط  داستان عبرت
داشتن و  هائى راجع به واقعيت كم پرسش و كم نمايد ميدعوت شوندگان صحبت 

، 12گروه  دنبال بهديديم كه  )92(ليل، 22. قبالً در گروه شود ميمطرح  عذاب قيامت
هاى دنيائى و  بهتر از تالش گيرى تر براى نتيجه هاى عملى مفصل راهنمائي )91(شمس
 آخرت داده شده بود. لحاظ بههاى زندگى  برنامه
 

 تفسير آيات -بخش دوم

  ».إِذ انبعثَ أَشْقَاها .بِطَغْواهاكَذَّبت ثَمود « : 12و  11آيات 
 قوم ثمود گويد ميايم. آيه ن ويژگى تكذيب توضيح الزم قبالً دادهراجع به كذّبت و 

چه چيز و چه كس را تكذيب كردند. ولى از سياق آيات و سابقه ذهنى موضوعات 
هاى بعدى  گونه كه رسم قرآن است توضيح و تفصيل هماناجماالً قضيه روشن بوده 

 آورد. ر مىمسئله را از اجمال و ابهام د ةموقعِ خود هب
 ،20گروهبار در آيدكه اولين مى »ىطَغَ«مانند طغيان مصدر است و از فعل  »ىوغْطَ«

آمده و سركشى و تجاوز از حد و  ».اذْهب إِلَى فرْعونَ إِنَّه طَغَى« -17 /) 79(نازعات
نسبت به نصيحت و هشدار پيغمبرشان نتيجه  رساند. تكذيب قوم ثمود ا مياعتدال ر

توجه و تفكّر يا تشخيص و استدالل نبوده ريشه نفسانى و اجتماعى داشته است كه 
ناشى از تمكّن و تمدن نسبى يا قدرت و غرور دنيائيشان بوده باشد. آدميزاد  تواند مي

خواهد آمد) وقتى به خوشى و رفاه يا احساس  )87اعلي( ،35كه در گروه  طور همان(
حتى لگد به بخت و  »دارد يابو برش مي«اصطالح عاميانه  هاستقالل و استغنا برسد ب

. پرچمدار و نمايد ميآينده خود زده نسبت به خيرانديشان و بزرگان توهين و تمرّد 
تر  كه از ديگران گستاخ شود ميتوهين كسى  دار اين لجام گسيختگى يا تمرّد و ميدان
بكار رفته است جوشش اجتماعى را  12كه در آيه  »انبعاث«تر است. كلمه  و شقى

. تنها كند ميو پيدايش از ميان خود مردم يا مشاركت عمومى را بيان  دهد مينشان 
هاى خصوصى نبوده است كه به مخالفت و تكذيب  يك فرد معين و روى حساب

اقتضاى چنين واكنش  ،ر خدا برخواسته است. بلكه طبع بشرى و طبيعت عمومىپيامب
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قبول دعوت  هاند تن ب هخواست ميكه ناند و مردم و امت بوده ،نموده را مي از ناحيه آنان
 بدهند. يك پيغمبر و رسالت

 ».وسقْياها هفَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّ« - 13آيه  
خوردن آن را رعايت كنيد يا مراقب  به آنان گفت شتر و آبشخور يا آب رسول خدا

مات و جوانب داستان و موضوع و مرجع تكذيب ذكر گونه كه مقد همانباشيد... 
داشته است حذف گرديده  دنبال بهگوها و بروبياهائى هم كه طبعاً و گفت ،نشده است

بدون آنكه كالمش  »اهللارسول «باره  هاى بعدى شده است. يك موكول به تنزيل
 ،او ديده نشده ذكر نام و كار ه. در اينجا نيازى بكند ميتمامه نقل شود، رخ نمايان  هب

 ناقَةَ«آنچه اهميت داشته است گفتار تذكرآميز و اخطارانگيز او بوده و تنها اشاره به 
 شده است. ».اللَّه وسقْياها
 ترجمه و تفهيم يا هزمان و ترتيب نزولِ آيات ب هن كه معموالً بدون توجه بمفسرّي

مصداقِ حديث  هبهاى ديگر قرآن،  پردازند و با استفاده از سوره بررسى آيات مي
»فَسضاًاَلْقُرآنْ يعضُها بعكه  حاليكنند. در و اجمال داستان را ذكر مي ، نام پيغمبر1»رُ ب

تعليم دهنده قرآن نخواسته است در اولين حكايت  ممكن است تعمدى در كار بوده
 - رده باشد. اجماالً قصد داشته اشتتمام قضايا يا احوال و اشخاص را بيان ك -داستان

فعالً تمركز حواس و تكيه  - باشد ميو اين قصد از جنبه آموزشى و تربيتى كامالً بجا 
 شدنِچاركردن پيام رسوالن و د كالم روى اساس داستان برود كه تكذيب

 الكت الهى است.ه جمعى قوم به دسته
   :اين است كه شود ميدريافت  »ف«و حرف تفريع  13تنها مطلبى كه از آيه 
  تكذيب گفتار يا پيام رسولشان بوده است.  ،اوالً تكذيب قوم ثمود

بوده شترى را  شاهد و در تأييد صحت پيامى كه حامل آن عنوان به ثانياً رسول
ارائه دهنده  ،از آب و غذا محروم نمانده بايستي ميمعجزه آورده است كه  عنوان به

 او باشد. قائم و دائم بر صداقت نبوت

  ».ولَايخَاف عقْباها .سواهافَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَ .فَكَذَّبوه فَعقَرُوها«-16تا14آيات
آورده بود مردم قوم او را  رغم معجزه زنده ارائه شده و شاهدى كه رسول خدا علي

كردن  كن ريشه معناي به »اعقَرَ«ر را از بين بردند. كردند و شت متهم به ادعاى دروغين
                                                

 حديث : . 1
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و  اند كه مدرك رسالت نمودن شتر. تعمد و عنادى داشته نيست بهاست و كشتن و سر
براى همه وقت و همگان از اثر بيندازند.  ،معجزه محسوس و مؤثر پيامبر را محو كرده

ار شده ضرورتى نديده است كه بگويد چگونه و با چه اختصار برگز هباز ب كالم وحى
قدر معلوم است كه با رسالت  دست به اين كار زدند. همين اسلحه و اسباب ثموديان

 اند. خدا و دعوت رسول عناد و لجاج داشته
»مدمهاى شهر يا قريه بر  كردن خانه و ساختمان فعل است و معناى آن خراب »د

مردم يعنى خدا است كه  يا ارباب ب و ساكنين است. فاعل اين عمل ربسر صاح
آمده است و  مى در خطاب به پيغمبر »ك«اليه  ى گذشته با مضافها گروهحال در  هتاب

 را در گروه »النَّاس بر«انتساب يافته است. قبالً در خطاب پيغمبر  حاال به قوم ثمود
 20روه ديده بوديم و پس از آن در  گ ».قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاسِ« : 1/  )114ناس( 19

گفته بود. در اينجا به رب قوم  ».وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى:  « 19/  )79نازعات(
، منظور از آن رب واقعى است نه فرعون هب رسيم كه ظاهراً مانند كالم موسى مي ثمود

خراب و  يار بوده خانهرب انتخابى و اعتقادى خود آنها. ربى كه صاحب اقتدار و اخت
 به پيغمبر و به عموم است. وحى . رب اعالم شده از طرف فرشتهكند ميهالكشان 

، صاف و همواركردن يا تسويه است كه در همين »سواء«فعل ماضى و متعدى 
از  ».الَّذي خَلَقَ فَسوى« - 2و سپس در آيه  ».ونَفْسٍ وما سواها« -7سوره در آيه، 

مرحله  هكردن و ب ديده بوديم. در آنجاها معناى هموار و منظم )87(اعلى، 13گروه 
كه در هماهنگى با ساير  »ها«مطلوب رساندن بعد از خلقت را داشت. ضمير مؤنّث 

 »سوى«مفعول  عنوان بهو ارائه دهنده انجام و اتصال آنها،  )91شمس(سوره  آيات
كه با خاك يكسان  گردد مييا به خانه و قريه آنها بر قوم و قبيله ثمود هآمده است، ب

زيربنا و اثاث شده است. خرابى آنچنان شديد بوده كه همه چيز، اعم از آبادى و بنا و 
 ها را فرا گرفته و فرو كوبيده است. و آدم

است كه فاعل  »مربه« همانبنا به سياق كالم  »افخَيالَ«در آيه آخرى سوره فاعل 
»مدمدر  تواند ميكه ضمير  حاليبوده. در »د .مدمبه قبيله و قريه برگردد يا به عملِ د

حظه خداوند را بيان كند و استغنا و استقالل عدم واهمه و مال خواهد ميهر حال آيه 
 را برساند. خدا در برابر قوم قوى و پيشرفته ثمود

*    *    * 
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فشرده و گويا يك سناريوى پنج پرده يا پنج  طور بهمجموعه شش آيه گروه 
م كه با حروف ربط اذا و فاء تفريع و اتصال سريع و مستقي دهد مياى را نشان  مرحله

 طور همانبيكديگر دارند. آغاز داستان تكذيب است و فرجام آن نابودى و تخريب! 
 عمل بهآيد تعمد بوده است كه از توضيح و تفصيل خوددارى  مى نظر بهكه گفتيم 

ه خالص و برجسته اعالم گرديده معلوم شود ك طور بهآيد تا مقصد و منظور پيام 
بوده  در برابر تكذيب پيغمبر - تگاه خلقتيا دس - هالكت قوم، واكنشِ خداوند آنها

 .باشد مياى كه در اين فصل از پيام مورد توجه عمده  است. يعنى مسئله
 فَكَــذَّب و: « 21/  )79نازعــات( 20 (گــروه داسـتان مشــابه قبلــى و حــديث موســى 

 ) كه بـا تكـذيب فرعـون   ».فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخرة والْأُولَى« :25و 24، 23، 22 ،.»عصى
 و دنيـاى او خـتم شـده بـود، عـالوه بـر       آغاز گرديد و به اخذ خدا و گرفتارى آخرت

 ».فَقَالَ أَنَـا ربكُـم الْـأَعلَى   «فعل كَذَّب، افعال عصى، اَدبرَ، يسعى، حشَرَ، نادى و باالخره 
آور خـدا دسـت بـه يـك سلسـله عمليـات        تكـذيب پيـام   دنبال بهرا هم داشتيم. فرعون 

اسـت. و   تـر از فَعقَرُوهـاى قـوم ثمـود     خدا نيز زده بود كه مفصل گرانه با رسالت مقابله
بدتر از همه اينكه ادعاى خدائى و ربوبي  ت اعلى را كرده است. آنچه در هر سه گـروه

هـاى   ايـن اسـت كـه هالكـت     باشد ميحاوىِ داستانِ پيشينيان، مشترك و قابل استنباط 
ايـم مربـوط بـه تكـذيب      حـال برخـورده   هبـ  هاى خدائى كـه تـا   واكنشدنيائى ناشى از 

  است و معاصر با حضور و رسالت آنها. پيامبران
 

  پايان گروه بيست و پنجم
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 بيست و ششمين  گروه تنزيل

 )77(سوره مرسالت، تمام 50تا  1 آيات
 

  الرحمن الرحيم اهللا بسم
 

ارهشم
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  (يا مطبوع). ها (يا بادهاى) پى در پى ماليم قسم به فرستاده شده  .والْمرْسلَات عرْفًا  1
  بادهاى) با شدت و ويرانگر.و پس از آن تُند وزندگان (يا   .فَالْعاصفَات عصفًا  2
  قسم به پخش كنندگان (يا بادهاى) رساننده به همه جا...  .والنَّاشرَات نَشْرًا  3
  اند.... كه جدا كننده و فرق كذارنده  .فَالْفَارِقَات فَرْقًا  4
5   اتيلْقكْرًافَالْمگردند.ها) و يادآور رويدادها ميو پس از آن القا كننده (عبرت  .ذ  
  آمدها).صورت عذر (و رفع بهانه) يا هشدارِ (خطرات و پيشخواه به  .عذْرا أَو نُذْرا  6

7  عاقونَ لَودا تُوعواقعيت دارد.  شويد)ايد(يا داده ميهمانا كه آنچه وعده داده شده  .إِنَّم  
  هاى طبيعى و رويدادهاى كيهانى است).(يا واقع شدنى و از نوع جريان

8  تسطُم ومخاموش (يا تاريك و سرد) شوند. پس آنگاه كه ستارگان  .فَإِذَا النُّج  
9  تاء فُرِجمإِذَا السزمان كه آسمان شكافته گردد. و آن  .و  
10  فَتالُ نُسإِذَا الْجِبكن (و متالشى گردند).ها ريشهزمان كه كوه و آن  .و  

11  لُ أُقِّتَتإِذَا الرُّستحقق  زمان كه براى رسوالن تعيين وقت شود (يا نوبت و ميعاد وقت و آن  .و
  وعدهايشان برسد).

12  لَتمٍ أُجوي أَيتعيين سررسيد شده بود. گوئى ومعلوم گردد كه) براى چه روزى پيش(  .ل  

گشتن  (روز جدائى افراد و افكار حق و باطل يا مشخص براى روز فصل يا  .ليومِ الْفَصلِ  13
  ها و ذرات آميخته و مختلط و آغشته).جريان

  الفصل) چيست؟كه روز جدائى(يومتوانى بدانى)دانى(يا چگونه ميو چه مي  .وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ  14

كه  (قيامت و كساني كنندگانروز واى بر تكذيب قدر هست كه) در آن(همين  .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ  15
  انگارند)!غ مىاين وعده و رويداد را درو

  ها يا پيشينيان را هالك نكرديم؟ آيا ما اولي  .أَلَم نُهلك الْأَولينَ  16
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ارهشم
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  بريم؟ ها (و ديگران) را پشت سرشان نمي و پس از آن بعدي  .ثُم نُتْبِعهم الĤْخرِينَ  17
  نمائيم. اين چنين با بدكاران عمل مي  .كَذَلك نَفْعلُ بِالْمجرِمينَ  18
  روز بر تكذيب كنندگان! واى در آن  .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ  19
  مقدارى) نيافريديم؟ آيا شما را ما از آب ناچيز سبك يا (بي  .خْلُقكُّم من ماء مهِينٍأَلَم نَ  20
  داديم. را در جايگاه استوار و امن قرار سپس آن  .فَجعلْنَاه في قَرَارٍ مكينٍ  21
  تا مدت و ميزان (يا اندازه) معين.  .إِلَى قَدرٍ معلُومٍ  22
  پس اندازه و قرارهائى مقررداشتيم و چه تواناى خوبى هستيم.  .فَقَدرنَا فَنعم الْقَادرونَ  23
24  لٌ ييكَذِّبِينَولِّلْم ذئمن!گرا واى در آن روز بر تكذيب  .و  
  دارنده قرار نداديم؟ آيا زمين را در برگيرنده و نگاه  .أَلَم نَجعلِ الْأَرض كفَاتًا  25
  ها. ها و (خواه) براى مرده (خواه براى زنده  .أَحياء وأَمواتًا  26

27  خَاتشَام ياسوا ريهلْنَا فعجو 
  .وأَسقَينَاكُم ماء فُرَاتًا

  هاى مرتفع برقرار ساختيم  و در آنجا كوه
  و شما را از آب گوارائى نوشانيديم.

  ن!گرا روز (و حسرت و پشيمانى) بر تكذيب واى در آن  .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ  28
  روانه شويد. كرديد) تكذيب مي (يا انگاشتيد سوي آنچه دروغ مى به  .انطَلقُوا إِلَى ما كُنتُم بِه تُكَذِّبونَ  29
  سوي (شبه) ساه (يا دودى) كه سه شاخه (يا سه شعله) است. به .ثَلَاث شُعبٍانطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي  30
  شود. اندازد و نه مانع از لهيب آتش مي (كه) نه سايه مى  .لَا ظَليلٍ ولَا يغْني منَ اللَّهبِ  31

كاخ پرتاب  هائى مانندرنگ) شرارهكه آن دود شعله (يا حرارت بىدرستيهب  .رٍ كَالْقَصرإِنَّها تَرْمي بِشَرَ  32
  كند.مي

  هاى شبيه به شتران زرد رنگ. گوئى شراره  .كَأَنَّه جِمالَت صفْرٌ  33
  ن در آن روز!گرا حال تكذيب هبدا ب  .يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَويلٌ   34
  آورند. زبان نمى هاينك روزى است كه سخن ب  .هذَا يوم لَا ينطقُونَ  35
  تراشى)كنند. (و بهانه شود كه عذرخواهى نمي  و به آنها اجازه داده  .لَهم فَيعتَذرونَولَا يؤْذَنُ   36
  اند! ن بيچارهگرا در آن روز تكذيب  .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ  37

38  موذَا يه نَاكُمعملِ جي الْفَصلالْأَورد هم آورديم (يا اين است روز جدائى (يوم.نَوالفصل) كه شما را و پيشينيان را گ
  جمع كرديم).

  كار اندازيد. هانديشى داريد ب پس اگر كيد و حيله يا چاره  .دونِفَإِن كَانَ لَكُم كَيد فَكي  39
  ن در چنان روز!گرا واى بر تكذيب   .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ  40
  سارها هستند. ها و چشمه در سايهپرهيزكاران همانا كه   .لْمتَّقينَ في ظلَالٍ وعيونٍإِنَّ ا  41

دارند (يا دلشان  كه اشتها و ميلطور جات آن(و در ميان يا برخوردار از) ميوه  .وفَواكه مما يشْتَهونَ  42
  خواهد).مي
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ارهشم
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

.ونَتعملُ بِماكُنتم هنِيئًا كُلُوا واشربوا  43
داديد يا انجام مي وسيله) آنچهبخوريد و بياشاميد، گوارايتان باد به سبب (يا به

  ه بوديد!دست خودتان ساختبه

44  ِسننيحزِي الْمجن كا كَذَلإِن.  
خودشان) پاداش  هاىوسيله كردهكه ما اين چنين، نيكوكرداران را (بهدرستيهب

  دهيم.مي
45  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ يين!گراواى (و حسرت) در چنان روز بر تكذيب .و  

.مجرِمونَ كُلُوا وتمتعوا قَليلًا إِنكُم  46
يد و تمتع ببريد، همانا بخور ن) مدت كوتاهى(در اين دنيا)گرا(اما شما تكذيب

  كه مجرم و بدكار هستيد.
47  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييروز! ن در آنگراحال تكذيبهبدا ب .و  
كنند.آنان گفته شود ركوع (يا ابراز بندگى و اطاعت) كنيد ركوع نميو چون به .وإِذَا قيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ  48
49  كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ يين!گرااى واى در آن روز بر تكذيب .و  
  آورند؟پس به چه گفتار و داستانى بعد از اين(دالئل و بيانات) ايمان مى .ي حديث بعده يؤمنونَفَبِأَ  50

 

 تدبر در آيات - بخش اول
 

گروهى است منسجم از آيات معاصر بـا تعـداد كثيـر آيـات، در مقايسـه بـا آنچـه        
نگذشـته تـوانِ دريافـت و قـدرت      كامل از بعثـت   نازل شده بود. هنوز دو سال حال هتاب

اى  كلمـه  172آيـه   50بـه   )96(اىِ علَـقْ  كلمـه  19آيـه   5از  تعلّم و تحولِ رسول مكـرم 
 1است.رسيده گام بلندى برداشته شده  )77(مرسالت

                                                
 شكل ذيل درآمده است: هترتيب نزول آنها ب هى تنزيل بها گروهمنحنى نمايش تعداد آيات  .1
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سال ها   ي      رسالت        

  
 

كه  دهد ميهاى دائم منحنى اصلى سير صعودى نسبتاً منظم داشته نشان  منحنى معادل، با وجود نوسان
كه  در حالي نمايد مياوج خاصى پيدا كرده است. پس از آن سقوط و صعود  )77(سوره مرسالت

 ها در سطح باال قرار دارند. نوسان

 هاگروه
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كنيم. سوره را يك  از طرف ديگر وقتى به مجموعه رديف شده آيات نگاه مي
بينيم كه در ارتباط و  يافته صددرصد مربوط به قيامت مى گير تدوين بندى پي جمع

ى گذشته است و همراه با اتكاء و عنايت خاص نسبت به ها گروهاتصال زنجيرى با 
اقعيت و وقوع طبيعى داشتن قيامت در : اوالً پديده بودن و وباشد ميدو موضوع 

جوئى و حل مشكل  ثانياً چاره ،يا جهان فيزيكى مشهود تحول كلى آسمان و زمين
گرى لجوجانه آنان نسبت  انگارى مشركين و منكرين، يا تكذيب اعتنائى و دروغ بى
 قيامت. هب

بندى آنها  گيرى و جمع به نتيجه )77(ى گذشته را كه سوره مرسالتها گروه
  توان خالصه نمود: ذيل مي شرح بهپرداخته است 

  :  7)، آيه 52، طور(5گروه 
7 - عاقلَو كبر ذَابإِنَّ ع.  

  : 5)، آيه 51، ذاريات(6گروه 
5 - قادونَ لَصدوعا تمإِن.  

  : 5و  2و  1) آيات 82، انفطار(11گروه 
1 - تاء انفَطَرمإِذَا الس.  

2 - تثَرانت باكإِذَا الْكَوو...   

5 - ترأَخو تما قَدم فْسن تملع.   
 هاى زمانى و آسمانى قيامت). (اولين نشانه

  :  19تا  17و  3تا  1)، آيات 85، بروج(15گروه 
  .والسماء ذَات الْبروجِ - 1

2 - ودعومِ الْموالْيو.  

3 - ودهشمو داهشو.  

17 - ودنيثُ الْجدح اكأَت.  

18 - ودثَمنَ ووعرف.  

  .بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ - 19
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استشهاد از پيشينيان و  -قيامت زمينىِ -زمانى - كيهانى  (ارتباط
  )تكذيب كافران

  :  14و  3تا  1)، آيات 81، تكوير(16گروه 
1 - تركُو سمإِذَا الش.  

2 - ترانكَد ومجإِذَا النو.  

3 - تريالُ سإِذَا الْجِبو.   

14 - ترضا أَحم فْسن تملع.  

  : 21و  6و  5و  2و  1)،  آيات 79، نازعات(20گروه 
  .والنازِعات غَرقًا - 1

   .والناشطَات نشطًا - 2

  .فَالْمدبرات أَمرا - 5

  (مشابهت سوگندها) .يوم ترجف الراجِفَةُ - 6

  )(تكذيب فرعون .فَكَذَّب وعصى - 21

  : 16)، آيه 92، ليل(22گروه 
  (تكذيب و روگرداني) .الَّذي كَذَّب وتولَّى - 16

  :  2و  1)، آيات 107، ماعون(23گروه 
1 -  تأَيينِأَربِالد كَذِّبي يالَّذ.  

2 - يمتالْي عدي يالَّذ كگران قيامت) (معرفي تكذيب .فَذَل  

  : 8و  7و  6و  1)، آيات 70، معارج(24گروه 
   .سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ - 1

  .إِنهم يرونه بعيدا - 6

  .ونراه قَرِيبا - 7

   .يوم تكُونُ السماء كَالْمهلِ - 8
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  (پرسش از وقوع عذاب) (بعد زماني و مقارنه كيهاني)

  :  11)، آيه 91، شمس(25گروه 
11 -  ودثَم تاكَذَّباهوگري پيشينيان) (باز هم تكذيب...  .بِطَغ 

حالت مختلط دارد. بيشتر آيات متوجه شخص  ،مخاطب گروه لحاظ بهسوره 
ي كه روگردان از ممرد .شود ميصيغه غايب از مردم معاصر صحبت  هبوده ب پيغمبر

آنها شده مستقيماً  خود بهگاه عنايت  كننده پيام و خبرها هستند. گاه دعوت و تكذيب
ند. از نظر ادبى و صنايع بديعى چنين تغيير مخاطب گير مورد خطاب و كالم قرار مي

آيد كه در جلب توجه  مى نظر بهبالغت و نفوذ كالم  لحاظ بهگويند و  مي »التفات«را 
نوع پيوند و ارتباط ناخودآگاه، بين خدا و خلق  شنوندگان خالى از تأثير نبوده يك

گونى با پيغمبر شوندگان كم و بيش احساس هماهنگى يا هم ايجاد نموده و دعوت
شنود كه او را مخاطب قرار داده با زبان فصيح و گيرا  اند. وقتى شخصى مي پيدا كرده

. طبيعى كند ميخواه احساس حضور و وجود براى خود پيدا اكنند خواه ن صدايش مي
با  بايستي ميخداست قهراً  سوي بهيا بندگان  ها انساناست كه اگر عمل قرآن دعوت 

 ميان آيد. هالمقدور كمتر ب حتى ند و واسطه و رسولخود مردم صحبت ك
رفته  ى زير ديده بوديم كه رفتهها گروهخطاب مستقيم يا مكالمه با مردم را قبالً در 

 تر گرديده و پذيرش مردم بيشتر شده است: طوالنى
  : 2و  1)، آيات 102، تكاثر(4گروه 

  .هاكُم التكَاثُرأَلْ - 1

2 - قَابِرالْم مترى زت(بدون سوگند) .ح  

  :  6و  5)، آيات 51، ذاريات(6گروه 
5 - قادونَ لَصدوعا تمإِن.  

6 - عاقلَو ينإِنَّ الد(بعد از سوگند) .و  

  : 26تا  22)، آيات 81، تكوير(16گروه 
  .وما صاحبكُم بِمجنون مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ - 22

  .ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِنيِ - 23
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  .وما هو علَى الْغيبِ بِضنِنيٍ - 24

  .وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ - 25

  قسم) 4(بعد از  .فَأَين تذْهبونَ - 26

  :  21و  15تا  4)، آيات 92، ليل(22گروه 
  .إِنَّ سعيكُم لَشتى - 4

  .ىفَأَما من أَعطَى واتقَ - 5

  .وصدق بِالْحسنى - 6

  .فَسنيسره للْيسرى - 7

  .وأَما من بخلَ واستغنى - 8

  .ذَّب بِالْحسنىوكَ - 9

  .فَسنيسره للْعسرى - 10

  .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى - 11

  .إِنَّ علَينا لَلْهدى - 12

  .وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى - 13

  .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى - 14

  ...لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى - 15

  قسم) 3(بعد از  .ولَسوف يرضى - 21

رسيم  مي» .إِنَّما تُوعدونَ لَواقع« ي خطاب وعده قَسم به 6يا  5حاضر بعد از گروه در
بند  ، ترجيعشخص پيغمبر هب »اَدريك ما يوم الْفَصلِماو«نشانه زمانى و گفتن  4و بعد از 
بندها پيامبر است ولى  شود. مخاطب ترجيع شروع مي» .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«انذارى 
. پس از آن در آيه 19تا  16اند. همچنين است در آيات  نها مردم يا مكذّبينمرجع آ

20 - »اءن منَخْلُقكُّم م هِينٍ أَلَمكه با ضمير .» م»38آمده است تا آيات  »كُم- » موذَا يه
نَاكُمعملِ جينَ الْفَصلالْأَوونِ« - 39و  .»ويدفَك دكَي كه ضمير  ».فَإِن كَانَ لَكُم»به  »كُم

، جهت كالم .»ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ« - 40بند بعدى  آنها صراحت داده است و ترجيع
كردن  دعوت شوندگان، براى برگرداندن آنان از حالت تولّى و پشت سوي بهيكسره 



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 344

 

غايب آغاز شده  ي صيغه هكه ب 45تا  41نمودن رفته است. پنج آيه  به شنيدن و اقبال
 وضع و ه، اشاره بكند ميآيد و مجدداً حالت غايب پيدا  مخاطب در مى صورت به

دل و حسرت مكذّبين را تازه  بند آخرى داغ حال مطلوب متقّين دارد. در ترجيع
ر مكذّبين مورد خطاب مستقيم . در دو رديف كوتاه نهائى براى پنجمين باكند مي
. براى ششمين بار شود مييادشان آورده  هآنان ب مندى كوتاه دنيائىِ گرفته بهره قرار

فَبِأَي « - 50و سئوال توصيفى  ».هم اركَعوا لَا يرْكَعونَوإِذَا قيلَ لَ« - 48بعد از تذكر 
 .شود ميپيامبر گرامى طرف خطاب واقع  ».حديث بعده يؤْمنُونَ

آوردن باشد شيوه گفت و  آيد كه اگر قرار بر ايمان از تذكر آخرى چنين برمى
شنود فوق و تبادل و تنوع در بيان و منطقى كه شاهد آن بوديم، آخرين راه حل 

رو نياوردند و  بايد در پيش گيرد و اگر باز مشركين است. راه حلى كه رسول خدا
 اند. شده اثبات عدم استعداد و آمادگى كردهتحت تأثير قرار نگرفتند حجت تمام 

عالوه بر آنكه تعويض خطاب و تغيير لحن و كالم از عوامل مؤثر در جلب توجه 
ها و اشارات نيز از  و تنوع در استدالل اشنوندگان بوده است تحول در محتو

 .رود ميشمار  ههاى برجسته اين سوره ب ويژگي
پارچگى و معاصر بودن آيات آن قابل تقسيم به  با وجود يك )77(سوره مرسالت

ورد تفسير آيات بايد م - والى الف تا ل است كه در بخش دومرديف متمايز مت 13
موجب  هكلى انذار است كه ب محور كالم و برنامه ،حالبررسى مجدد قرار گيرد. درهر

مورد تعقيب گروه  و هدف شود مياصلى پيامبر گرامى محسوب  رسالت، 2گروه 
باورنكردنى،  و نامأنوس عظيم و عجيب خبر اين قبوالندن و .»لَواقع  تُوعدونَ إِنَّما« اعالم

بستن آن ندارند. كار همردمى است كه كمترين آمادگى و عالقه براى شنيدن و ب هب
شوندگان را  است كه دعوت يل در اختيار پيغمبرنه و دلضمن آنكه نه وسيله و نشا

زور و اجبار و آزار يا تطميع و فريب و تبليغ  خواهد ميمعتقد و مجاب كند و نه خدا 
كردن جلب توجه  راهى براى آسان تواند ميكار برده شود. توسل به معجزه هم كه  هب

سبك علوم  هامده است. تجربه و آزمون بني عمل بهحال  هتاب ،و اقناع مردم  باشد
پذير نيست. چون پديده  تجربى نيز امكان دانشمندان و فالسفهي  به شيوهتحققى و 

ها و عالئم و  يا زنده شدن مردگان و از سر گرفتن حيات جاويدان، با ويژگي قيامت
مكان رخ نداده و قابل رؤيت و آزمايش در هيچ زمان و  دهد ميوقايعى كه قرآن 

هاى بشرى متداول در ميان  حل بينيم راه بكند؟ مى بايستي مينيست... پس قرآن چه 
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ها و  كارنبردنِ آن روش هرا نيز اتخاذ نكرده است. ب و مؤمنين و متكلمين فالسفه
بودن و  دليل قاطعى بر عدم صناعت و سنخيت بشرى اندتو ميپيرامون آنها نگشتن، 

 اكثراً كافرِ ها انسانچون «منشاء غيربشرى يا الهى داشتن باشد. مانند اين استدالل كه 
كار و ستمگر هستند و در برابر خدا طاغى و ياغى بوده در اين دنيا خوش  گناه
و مطيع غالباً مورد  مؤمن روند ولى بندگان خواب ابدى مي هگذرانند و بدون تنبيه ب مي

ها و  ها و عبادت برند و پاداش ثواب سر مي هظلم قرار گرفته در محروميت و سختى ب
 ي بينند، بنابر اين بر خداوند حكيم عادل واجب است كه نشئه ها را نمى خدمت

رساند و  ها را به كيفر كاران و ظالم آورده مردگان را زنده كند، گناه وجود بهديگرى 
اى، با  . صحراى بزرگ محكمه»به ايمان آوردگان مظلوم و عابد جزاى سرشار برساند

اعمال هر كس دقيقاً  ي نامه هنمايند كه ب ترازو و مأموران را تصور و تصوير مي
رسيدگى شده مقبولين از محاكمه را پاداش و منزلت و مكان عالى بدهند و مردود 

 اب و عقاب شديد به جهنم بفرستند.شدگان يا محكومين را براى عذ
قيامت را برخالف آنچه تلقى و تصور ما است و  خواهد ميكلى قرآن طور به

 و مبلغين اسالم و متشرعين هائى كه حتّى متكلمين ها و استنباط برخالف استدالل
كاران يا  لهى بپذيريم كه براى تنبيه و كيفر گنهيك حكم ا صورت بهنمايند، نه  مي

در اين جهت  خواهد ميفرمانبردار اتخاذ شده است. قرآن ن تشويق و پاداش مؤمنين
نمايد كه چون خدا صاحب اقتدار و اختيار  و آخرت قبول قيامت هنيز ما را وادار ب

 و متكلمين فرمان او را بپذيرند. يا منطق ظاهراً معقول فالسفهشما است بايد وجود و 
 و نبوت را بر پايه توحيد قول آنها معاد هيا ب كاربرده بناى قيامت و آخرت هرا ب

لزوم  ،خدا، از جمله عدالت و لطف را نموده ثبوتيهگذاشته اول اثبات صانع و صفات 
مسئله كيفر و پاداش بندگان و  هت را استنتاج كند و سپس بو اصل نبو پيغمبران بعثت

كه منطق و روش  دهد مينشان  پاى وحى هاعتقاد به آخرت بپردازد. تدبر در قرآن، پاب
و روش بشرى مأخوذ از عوالم زندگى و روابط دنيائى  با منطق قرآن، زمين تا آسمان

يك  عنوان بهت خدا، يا ربوبي فرق دارد. قرآن قيامت را مستقل از وجود و الوهيت
تحول ناگهانى  صورت بهكه  دهد ميعى و جريان فراگير جهانى نشان پديده طبي

كه در  يطور بهنيز  فيزيكى شديد و وسيع رخ خواهد داد. عذاب و ثواب آخرت
دستمزد يا انفاق است كه به  صورت بهتر خداهد شد، نه  هاى بعدى روشن تنزيل

كه شاگردان مدرسه در ذيل اوراق امتحانىِ  اى و نمره شود ميگزاران داده  خدمت
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كنند بلكه مكتَب و محصولى خواهد بود كه هر كس در اثر فعل و  خود دريافت مي
هاى ارادى، در نسوج و اعصاب پيكر جسمانى خود و در ساختار و حافظه  انفعال
و  ميراث گذارده با حدوث قيامت هها و ذرات بينهايت كوچك خويش ب سلول

 ...نمايد ميعمومى رشد و بروز  رستاخيز

*    *    * 

هائى است كه در  ها و آگاهي هاى بارز اين گروه تعداد و تنوع استدالل از ويژگي
 بندى دارد. زمينه قيامت ارائه شده است و كم و بيش جنبه جمع

ا شنوندگان خود حال قرآن براى جلب توجه و اقناع دعوت شوندگان ي هتاب
 هاى ذيل شده است: ها يا شيوه متوسل به راه

شاهد و گواه گرفتن از سوگندهائى كه غالب آنها، مأخوذ از مظاهر و عوامل  - 1
اى كه مانند  . گوئى اصرار دارد قيامت را يك واقعهباشد ميو آثار مشهود طبيعت 

دارد معرفى نمايد. نه هاى خلقت وقوع خواهد يافت و واقعيت  ها و جريان همه پديده
 آنكه مبتنى و مستنبط از دالئل فلسفى، عاطفى يا كالمى الهى و توحيدى باشد.

دادن خبر  قاطعيت در كالم و اتخاذ حالت يقين و اطمينان، همراه با جدى نشان - 2
ن تنبودن گوينده و آگاهى نداش نفع طرف و ذي ، از يكو گفتار يعنى قرآن و وحى

 او، از طرف ديگر.قبلى 
دنيا، اعم از دوزخيان و  آن حاالت توصيف و واقعه ارائه اطالعات براى معرفى - 3

منظور هشدار و تهديد روگردانندگان  هتوصيف و هم ب و تعريف منظور هب هم بهشتيان،
 كنندگان. و تكذيب

و زمينى آن براى و مقارنات آسمانى  گوئى و تعيين زمان حدوث قيامت پيش - 4
اساس نبوده همراه با  پايه و بى بى ،گوئى يك خبر اينكه معلوم شود هشدار و پيش

 .باشد ميآگاهى و آشنائى نسبت به زمان و مكان و چگونگى آن 
گذشته و در  ها و بالهائى كه در زمان پيامبران توسل به تاريخ و تذكر هالكت - 5

ت حاضر نيز تكرار  اى تكذيبه همين دنيا بر امتگر آمده و ممكن است در مورد ام
 گردد.
هاى  هاى مشابه و شواهد محسوس از جهان فيزيكى فعلى و جريان ارائه نمونه - 6

 باال. 1طبيعى موجود، در تأييد سوگندها و شاهدهاى مورد اشاره بند 
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اثبات امكان  منظور هاشاره به نظائر قابل رؤيت و بررسى در جهان آفرينش، ب - 7
 احياى مردگان براى رفع انكار يا اشكالى كه از نظر انسان در قبول پديده قيامت

 وجود دارد، چه در وجود و زندگى خودمان و چه در آثار و حوادث جهان.
هاى آينده توضيح و تفصيل داده خواهد شد و در اين  كه در تنزيل يطور به - 8

 آمده است، پيوند دادنِ ارگانيك عذاب و ثواب آخرت عمل بههى گروه اشاره كوتا
 و حال و وضع اشخاص در آن عالم، به اعمال و زندگى اين دنيا.

 پرسش و خطاب مستقيم با مردم. - 9
هاى  ها و شيوه ذيل با راه شرح بهبينيم  هاى متوالى گروه حاضر مى آنچه در رديف

 دارد: فوق ارتباط
 1در رابطه با بند ، رديف الف) سوگندهائى است

 2مندرج در بند ، هاى زمانى رديف ب) نشانه
 5رديف ج) وقايع تاريخى گذشتگان، طبق بند 

 7طبق بند  هاى موجود در آفرينش خودمان، رديف د) نظائر و نمونه
 7بند بر طبق  ) شواهد خالقيت و مديريت در زمين و مهد زندگى انسان،  رديف ه

 3بر طبق بند ، رديف و) انذار و تهديد توصيفى جهنم
 3بر طبق بند ، رديف ز) توصيفى از حالت مكذبين در قيامت

 3بر طبق بند  ،فصل روزِ رديف ح) معرفى و هشدارِ
 3بر طبق بند ، رديف ط) توصيفى از حالت متقين در آخرت
 5بر طبق بند ، ائى آنانرديف ى) هشدار به مكذبين و تمتع موقت دني
 5بر طبق بند  ،رديف ك) توصيفى از اعراض مكذبين در دنيا

 . 9بر طبق بند ، رديف ل) پرسش ايمانى
خطاب  ،شود ميويژگى قابل توجهى كه ديده  ،متكلم يا گوينده آيات لحاظ به

ى) در  -ط -ح -و -  ه - هاى د خدا با مردم است (در رديف نِزد مستقيم و حرف
خفيف)، متكلم خدا  طور به »ل«و  »ك«هاى آخر  (و همچنين در رديفرديف ح 

 .باشد مياست ولى مخاطب پيامبر(ص) 
مردم را ديده بوديم ولى در  هى گذشته ذيل نيز خطاب مستقيم خدا بها گروهدر 

ضمير نَحنُ يا اَنّا نام خود را ذكر نكرده  صورت بهآنها خداوند نه تصريحاً و نه تلويحاً 
 :گردد ميندائى است يا اعالم اصلى است كه ابراز و فقط 
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   : 2و  1آيات  ،)102، تكاثر(4روه گ
1 - كَاثُرالت اكُمأَلْه.  

2 - قَابِرالْم مترى زتح.  

  :  6و  5)، آيات 51يات(، ذار6گروه 
5 - قادونَ لَصدوعا تمإِن.  

6 - عاقلَو ينإِنَّ الدو.  

  : 26تا  22)، آيات 81، تكوير(16گروه 
  .وما صاحبكُم بِمجنون مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ - 22

  .ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِنيِ - 23

  .وما هو علَى الْغيبِ بِضنِنيٍ - 24

  .وما هو بِقَولِ شيطَان رجِيمٍ - 25

  .فَأَين تذْهبونَ - 26

  :  14تا  4)، آيات 92، ليل(22گروه 
  .إِنَّ سعيكُم لَشتى - 4

  .فَأَما من أَعطَى واتقَى - 5

  .وصدق بِالْحسنى - 6

  .فَسنيسره للْيسرى - 7

8 - خن با مأَمىونغتاسلَ و.  

  .وكَذَّب بِالْحسنى - 9

  .فَسنيسره للْعسرى - 10

  .وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى - 11

  .إِنَّ علَينا لَلْهدى - 12

  .وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى - 13
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 الغير) (با ضمير متلكم مع .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى - 14
برجستگى عمده و تازگى ديگر اين گروه توجه مكرر منظم به تكذيب است و 

» .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«بند  ترجيع صورت بهگر كه ده بار  تهديد منكرين تكذيب
رفته  ، ولى رفتهشود ميآغاز  »ب«فوق از آخر رديف يا بند بند  ترجيع 1آمده است

آيه  5بند بيشتر شده فواصل از سه آيه و چهار آيه و كمتر از آن كه تا  ترجيع وفورِ
 بندهائي ترجيع .شود مي آيه دو اواخر در  كه يطور به ،گذارد مي نقصان به رو رسد مي هم

هاى اقرارى  هالكت پيشينيان، پرسش خبرهاى وقوع قيامت، زمان واقعه، دنبال بهكه 
، كه در آيد و باز هم خبرهاى سختى و شدت عذاب يا راحتى و تنعم اهل بهشت مى

 طور بهوار بر ذهن و فكر مكذّبين و  هاى فكرى است و چكش حكم تذكرها و ضربه
ه يا تَنَب كه شود ميها باعث  شدنِ فاصله. كم و زيادشود ميكلى شنوندگان، وارد 

گردد و نامنظم بودن فواصل محرك بيدارى حساس وحشت و خطر در شنونده بيشترا
يك  هها بوده است. تجربه نشان داده است كه افراد ب ها و بازكردن چشم و سينه دل

صداى بلند و شديد، مثل ريزش آب آبشار و طوفان باد اگر ممتد يا منظم باشد زود 
كه  است آن صدا را احساس و استماع نكنند. ولى همينكنند و حتّى ممكن  عادت مي

شوند. يكى از  منقطع و تكرارى نامنظم درآيد ناراحت و حتّى عصبانى مي صورت به
ها براى آزار دستگيرشدگان و زندانيان يا اقرارگيرى  هائى كه چينى ترفندها و شكنجه

اند، بستن چشم زندانى و  هاى پليسى جديد اقتباسش نموده اند و دستگاه برده كار مي هب
 ىِ نامنظم بوده است.رتكرا صورت بهچكاندن قطرات آب بر او 

، اثر آزاردهنده ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ« ناموزون و نيز ضربات شتابدار در اين سوره
 -50، حتماً داشته است. در آخرين بندنداشته ولى اثر بيداركننده و هشدار دهنده

  گرديده بند خاموش كه مالمت ايمان نياوردن است ترجيع».فَبِأَي حديث بعده يؤْمنُونَ«
                                                

... (فعل شود ميكار برده  هشدگان ب اولين بار است كه عنوان مكذّبين درباره مقاومت كنندگان از دعوت. 1
، ».الَّذي كَذَّب وتَولَّى .وكَذَّب بِالْحسنَى: « 16و  9)، آيات 92، ليل(22تكذيب نيز اولين بار در گروه 
، 25و ») .ب بِالدينِأَرأَيت الَّذي يكَذِّ: « 1)، آيه 107، ماعون(23هاي:  آمده بود و پس از آن در گروه

ديده نشده  و مشركين به آن برخورديم. اسم و عنوان مشرك.» بِطَغْواهاكَذَّبت ثَمود : «11)، آيه 91شمس(
است نه توحيد و ضّد آن كه شرك  مسئله قيامت است اوالً از اين جهت كه مطلب و خبر آغازين رسالت

: در شود مياولين عنوانى است كه روى منكرين و مخالفين دعوت گذارده  ولى عنوان كافرين ،باشد
در ساير جاها براى اشاره و  .)70، معارج(24، و باالخره گروه )74، مدثر(21، گروه )86، طارق(10روه گ

اكتفا گرديده است.  »اَلَّذى« و» منْ«هاى از قبيل  ذكر منكرين و مخالفين به ضميرهاى مخاطب يا موصول
 ها را ندارد. الت مخاصمه و درگيريلحن مكالمات و گفتارها هنوز ح ،در هر حال
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 و تكرار نشده است و در اولين بند هم وجود نداشته است.
سبك » .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«رِ مالمت بارِ مردم و تكرا هخطاب مستقيم خدا ب

). اگر وحى بودنِ خدا (يا فرشته خاصى است متناسب با حضور عينى و متكلّم
مردمِ معاصرِ  هد، حاال معطوف ببو هاى آيات كه قبالً و بيشتر خود پيغمبر مخاطب

پيغمبر و اصالت وحى و قرآن را قبول نداشته باشند. خدا كه  مكذّب است كه نبوت
، و اهل كالم اش و فالسفه كه فرستاده كند ميخود و كالمش را قبول دارد، صبر ن

ظهار يا اثبات كرده پس از آن وارد صحنه شود. داستان و صفات او را ا وجود وحى
 .شود ميتداعى  »آفتاب آمد دليل آفتاب«

 صورت به برجستگى عمده اين گروه توجه مكرر به تكذيب انذار پيامبر(ص)
شروع گشته و جمعاً  )ب(است كه در آخر رديف » .ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«بند  ترجيع

خطابىِ قرآن براى يك تدبير  عنوان بهبند  بردن ترجيعكار هده بار تكرار شده است. ب
شوندگان است، كه براى نخستين بار با آن  شوندگان يا دعوتجلب توجه انذار

است كه تكذيب بند و تكرار يك شعار نشانگر اثر و اهميتى  شويم. ترجيع مواجه مي
و صداقت آورنده آن داشته و در حقيقت اولين سنگى بوده  آيات قرآن و نبوت

برداشته شود. قبالً  بايستي مياند و  شوندگان بر سرِ راه دعوت انداخته است كه دعوت
ى متعدد ذيل برخورده ها گروهتعبيرات در و اشارات صورت بهاين مسئله و مانع،  ههم ب
م و بعداً هم خواهيم ديد. در اين گروه شاهد حداكثرِ تأكيد و تمركز جمله روى بودي

آمده است كه در » .إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ« - 5 دنبال بهبندها  آن هستيم. تمام ترجيع
به آن ) .وإِنَّ الدينَ لَواقع .إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ:  6و  5)، آيات 51ذاريات(( 6گروه 

  بود: ى ذيل مسئله تكذيب مطرح شدهها گروهبرخورديم. پس از آن در 
  :  19)، آيه 85، بروج(15گروه 

  .بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ - 19

  :  16و  15، 10تا  8)، آيات 92، ليل(22گروه 
  .وأَما من بخلَ واستغنى - 8

  .وكَذَّب بِالْحسنى - 9

   .فَسنيسره للْعسرى - 10

  .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى - 15
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  .الَّذي كَذَّب وتولَّى - 16

  :  1)، آيه 107، ماعون(23گروه 
  .أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ - 1

  :  11)، آيه 91، شمس(25گروه 
11 -  ودثَم تاكَذَّباهوبِطَغ.  

نكردى و ايمان نياوردى  تصديق اگر گويد مين كه قرآن اين است نكته قابل تذكر
دليل، اصرار و لجاج در تكذيب  جهت و بي بى گويد ميآوريم.  پدرت را در مي

دهم نورزد و راه بحث و تعقل و  كردن آنچه خبرش را مي كردن و دروغ اعالم
و ضد  . دعوت قرآن حالت اجبار و ضد آزادىروى خود و ديگران نبند هايت را بهد

مردم وعده زيان و اشكال و  هاختيار آدمى را ندارد. آنچه قرآن مخالف است و ب
كه در  طور همانتكذيب و تولّى است. اما از اقبال و سئوال و استماع،  دهد ميعذاب 
 27آمده بود و در گروه  ).سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ:  1ه )، آي70(معارج( 24گروه 
 .نمايد مي) خواهد آمد، استقبال .عم يتَساءلُونَ:  1)، آيه 78(نباء(
 

 تفسير آيات -دوم بخش

  :  7تا  1آيات ، رديف الف) سوگندها و جواب قسم
  .والْمرسلَات عرفًا - 1

  .فَالْعاصفَات عصفًا - 2

  .والناشرات نشرا - 3

  .ارِقَات فَرقًافَالْفَ - 4

  .فَالْملْقيات ذكْرا - 5

  .عذْرا أَو نذْرا - 6

7 - عاقونَ لَودوعا تمإِن.«  

گيرى  و دست آخر يك نتيجه ،گند داريم، يك توضيح و توصيفسه يا پنج سو
است. ضمن آنكه  يافتن قيامت موعود داشتن و وقوع عينى يا جواب قسم، كه واقعيت
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آيات نيز دارد كه به  )79(سوره نازعات، 20گانه گروه  مشابهت با سوگندهاى پنج
6 - »فجرت مواجِفَةُ ي14... تا » .الر- »ةراهم بِالسختم شده قسمتى از  ».فَإِذَا ه

 را هم در خطاب به پيغمبر كرد و حديث موسى هاى مربوط به قيامت را بيان مي وعده
 داشت. دنبال بهو انذار 

اند.  اشكال و اختالف نشان ندادهچندان  ،ها در ترجمه و توصيف قسم مفسرين
ماليم و مطبوع و پسنديده  معناي به »عرْف«و  »عرْفَا«ها،  مرسالت يعنى فرستاده شده

يال  معناي بهرا  »رْفع«رساند.  ضد آن بوده سختى و تندى را مي »اتفَاصع«است و 
يال اسب  تعاقب و پشت سر هم واقع بشود به طور بهكه  و هر امرى«اند.  اسب نيز گرفته

 .1»كنند تشبيه مي
فرق گذارنده و  »اتقَارِفَ«كننده يا گُشاينده است... ، نشردهنده و منتشر»اترَاشنَ«
 »نُذْر«و  »ذرع«يك خاطره و ذكر.  ي كنندهالقاكننده، القاء »اتيملق«كننده است. جدا

دادن و اخطار خواهد بود  آوردن) و انذار يا بيم اعذار (بهانه معناي بهاگر مصدر باشند 
 رساند. ذكر را مي له گرفته شوند حالت و كيفيت دو نوع القاء و اگر مفعولٌ

 اختالف نظر وجود دارد: ما بين مفسرينتعبير و منظور  لحاظ بهاما 
، چهار آيه اول به چهار نوع و ابوالفتوح و تبيان ، در تفسير كبيررهنما قرآن گفته به
 هستند، فرشتگانمؤنث  و كه اسم فاعلرا تا ديگر هر پنج است و مفسرين شده تعبير باد

 شود ميعواملى خورده  دها باشد و چه فرشتگان، سوگند بهچه با ،حالاند. درهر گرفته
احساس است.  و قابل و مشهود باشد ميدر طبيعت و زمين  آنها آثار و كه بروز و ظهور
خالى از مختصر ظهورى در بادهاى «در عين آنكه دو آيه اول را  عالمه طباطبائى

فَالْملْقيات «اينكه تعبير آخر يعنى  دليل بهداند ولى  مي »هم سخت و تند و پشت سر
اى است كه  تقريباً صريح در اين است كه مراد به آن مالئكه ».عذْرا أَو نُذْرا .ذكْرًا

شوند... و بقيه صفات  و رسل نازل مي تعالى بودند و بر انبياء خداي حامل وحى
چنين  ،نيست كه قابل حمل بر معنائى مناسب با اين معنى نباشد طور آنپنجگانه هم 

و در دو آيه اول  »منظورند در همه صفات پنجگانه مالئكه وحى«كه  گيرد مينتيجه 
 .شود ميخورده  »آيند كه پشت سرهم مى روانه شده در حالي انفرشتگ هسوگند ب«

 )77(مرسالت سوره پنجگانه آيات تفسير در مفسرين گويد مي التفاسيرةصفو تفسير
اند و برخى  ها حمل كردهاند. بعضى هر پنج آيه را بر باد اختالف نظر زياد نشان داده

                                                
 . 392 صفحه، 39جلد  ،الميزان .1
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اند  گفته التسهيل و صاحب جرير اند. ابنِ ، كسانى هم مختلط دانستهديگر بر فرشتگان
ظاهر آن است كه منظور از مرسالت و عاصفات بادهاى ماليم و سخت باشند اولى 

ى بادهاى عذاب براى هالكت ظالمين كه باعث قطع براى رساندن رحمت و دوم
و مقصود از ناشرات و فارقات فرشتگان مأمور و  گردد مياشجار و ويرانى ديار 

 موكل بر ابرها و كارها است كه رساننده باران رحمت بر بندگان و بالد يا وحى الهى
   :كه نمايد ميگردند. سپس اضافه  مي براى اعذار و انذار بر پيامبران

 سوگند خوردن خدا به پنج چيز براى اعالم جاللت قدر مقسم به تعظيم«
 عليه است. بادها حامل رحمت و عذاب و رساندن خير و شر ن مقسمأش 

اى اعذار و خدا را بر نيك كردار وحى شوند و فرشتگان به بندگان مي
نمايند تا نشان دهند كه امر قيامت حق است و شك و  انذار نازل مي

 بر مكذبين  و از ساعت و ثواب ترديد در آن راه ندارد و آنچه از عذاب
 .»گفته شده است ناگزير واقع خواهد گرديد

*    *    * 

كه درباره سوگندهاى طور همانو  گويد ميتباً همين را هم مر ما كه طالقانى نظر به
مقام و  هشان يا بخود به ايم اوالً قسم خداوند يا قرآن و پيغمبر هاى گذشته گفته تنزيل

كه منكر وجود يا حقانيت و صداقت  و كساني قداستشان براى اقناع مشركين معاصر
ها كه  آيد. اين تصور و اصرار بعضى يچ عقل و منطقى جور درنمىآنان هستند، با ه

مقدسات آسمانى يا الهى و  هب ها انسانسوگندخوردن خدا بايد مثل سوگند خوردن ما 
هاى  نفس بشرى است. قسم هزمينى باشد، فاقد كمترين محمل بوده ناشى از قياس ب

لت شاهد و گواه گرفتن از كه غالباً مشهود و روشن بوده حا يطور بهقرآن يا خدا، 
هاى مشابه و قابل قياس در طبيعت است، تا خبرها و  دادن جريان واقعيات و ارائه

تا حدود ممكن قابل فهم و قابل قبول دعوت شوندگان  شود ميخطرهائى كه اعالم 
قرار گيرد. چه در زمان نزول آيات و چه بعداً در اثر پيشرفت علوم و افكار. بنابر اين 

وگندهاى پنجگانه يا ششگانه را بايد مانند اولى و دومى از نوع بادها و عواملى كليه س
هاى مشهود در طبيعت بوده  ها و حركات و پديده بگيريم كه عامل يا حامل جريان

 . تعبير فرشتهشود ميرسانند و آثار و تبعاتى به عمل آنها مترتب  ما مي هسود و زيانى ب
خداوند متعال يا  هنيز اشكال ندارد ولى نه از جهت قداست و قُرب آنها ب و فرشتگان

  قرينه  همناسبت و ب هعظمت و حقانيت پيام با عذاب و ثوابى كه حامل آن هستند بلكه ب
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 1آورند. مى وجود بههائى است كه  آثار و جريان

*    *    * 

و تجديدنظر شده در  1343(منتشر شده در سال  2»باد و باران در قرآن«در كتاب 
 هاى جوى باد و ابر و باران و طوفان، ابتدا از نظر علم هواشناسى ) كه پديده1353سال

مورد بررسى و توضيح قرار گرفته و سپس استنادها و اشارات قرآن كه غالباً انطباق 
هاى مربوط به  هاى جوى براى ارائه و استدالل دارد و از پديده سيستماتيك با آنها

آمده، نشان داده شده است كه منظور  عمل بهو خالقيت خدا استفاده  پيدايش قيامت
بادها  همان )79(و نازعات )51(هاى ذاريات از سوگندهاى فوق و نظائر آنها در سوره

 از جمله چنين آمده است: 157و  156باشند. در بخش دوم كتاب در صفحات  مي
) با نوع مورد نظر از ارتباط و انطباق اين آيات (در سوره مرسالت«

اى كه از  هاى درياهاى حاره، از روال آيات و استنتاج و استفاده كوالك
 .»أَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرْصرٍ عاتيةٍو«ظاهر است و مانند آيه  ،آنها شده

مراتب و توالى حاالت خاص است. در اينجا  همان ي انعكاس دهنده
تحول سريع و شديد نشان  ، يك»ذّاريات« ي برخالف آيات قسم سوره

ه بعد از آيه اول كه صحبت بادهاى ماليم عادى : بالفاصلشود ميداده 
، پس از آن بادهاى رود ميمرتبه قسم روى بادهاى كوبنده  يك ،است

انگيز كه  خاطرات عبرت ي و باالخره يادآورنده ؛شكننده ي پخش كننده
  اند.  دهنده و اخطار كننده يا بيم ،شوند موجب عذر و مانع مي

ولى  ؛باد است ،و لغت آورده شدهكه در تفاسير  طور همانهمه اينها 
منظم و متوالى و ماليم است (يا  »نفس زدن اسب«بادهائى كه اولى مانند 

                                                
1. يك ايراد ادبى يا صرف و نحوى گرفته توضيح  جاى بادها، قاموس قرآن هب فرضيه فرشتگان در رد

كنند اشكالى ندارد ولى  د و مشيت خدا را روان ميان همبادها با با اين  اگر بگوئيم مالئكه«كه  دهد مي
ها كه با الف و تاء جمع بسته شده مالئك مراد است زيرا جمعى كه با  گفت كه از اين فاعل شود مين

الف و تاء باشد يا براى مؤنّث حقيقى است مثل مؤمنات، و يا صفت مذكّر غير عاقل است مثل مرجوعات 
دانند در قرآن  كه مالئكه را دختران خدا مي صراحت قرآن مؤنّث نيستند و آنان هئكه بمنصوبات. مالو 

ترى « ،»عبادالمكرمون«اند و خدا مالئكه را با جمع مذكر اولوالعقل ذكر كرده مانند  تكذيب شده
 »المالئكه حافين من حول العرش

با نام  1379ي آثار است كه در سال  اكنون بخشي از جلد هفتم مجموعه »باد و باران در قرآن«كتاب  .2
چاپ و منتشر شده است. متن مورد اشاره در  توسط شركت سهامي انتشار» مباحث علمي، اسالمي«

 (ب.ف.ب).) قرار دارد 7جلد هفتم مجموعه آثار( 380و  379صفحات 
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يا بادهاي » اليزه«بادهاى  همانرا  توانيم آن به تعبيرى باال رونده) و مي
تند و  ،ها پشت سر هم آرام درياهاى حاره بدانيم. ولى بعديو ثابت 

 ،شكافند كوه مي ، درياها را چونريزند ميرگبار  و كوبنده شدهشكننده و
شكنند. تا  ها را مي ها و خانه كنند، كشتي هاى بلند از آن جدا مي و موج

 ،ماند ها باقى مي ها و نوشته ى سال در خاطرهها سالآنجاكه ذكر و يادش 
دهنده يا زنگ خطر  بهترين بيم و آورد مى خاطر بهيا وقايع گذشته را 

  . باشد ميبراى قيامت 
 ي حادثه ،هاى دنياى فعلى هاى طبيعى و صحنه شايد در تمام پديده

تر از اين كيفيت  التحول نيرومندتر و سريع ي كنندهزبرانقالبىِ زير و 
طبيعت  ي العاده اى از امكانات خارق نمونه عنوان بهوجود نداشته باشد تا 

اَ اهللاُو شاهدى براى وقوع ناگهانى قيامت، انتخاب شود. ولَعم 
 »ورماالُ قِايِقَحبِ

*    *    * 

 »جرّى«هاى  استفاده شده بود در ذيل واژه 6كه در گروه  يطور به قاموس قرآن
، سوگندهاى ابتداى »باد و باران در قرآن«هاى كتاب  و با تأييد استنباط »رسلَ«

ها  ترتيب به بادهاى مهاجر كه از اقيانوس را به )77(و مرسالت )51(هاى ذاريات سوره
 صورت به و يافته شدت كه ها قاره طرف هب شده روان بادهاى و وزند مي ها خشكي سوي به

 نمايد يمكردند، تشبيه و تعبير نموده اضافه  آيند، يا از قطبين سرازير مي طوفان در مى
ه همه نزديك ب )79(و نازعات )77(و مرسالت )51(هاى ذاريات آيات سوره«كه 
 »د و مصداق آنها يكى و از همه وقوع قيامت نتيجه گرفته شده استان هم

*    *    * 

 باشد ميهاى ماقبل  كه جواب يا جزاى قسم ».إِنَّما تُوعدونَ لَواقع«اما آيه آخرىِ 
و يك امر و جريان  براى تكرار و تأكيد و توضيح واقعيت داشتن و واقع شدن قيامت

 - ا ضرورت كيفر و پاداش آخرتخدا و دين ي همستقل از ايمان ب - طبيعى بودن آن
 است:ى ذيل نازل گرديده ها گروه دنبال بهمنطقى  طور بهآمده است و 

  : 8و  7)، آيات 52، طور(5 گروه
7 - عاقلَو كبر ذَابإِنَّ ع.  
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  (در خطاب به پيغمبر) .ما لَه من دافعٍ - 8

  :  6و  5)، آيات 51، ذاريات(6روه گ
5 - قادونَ لَصدوعا تمإِن.  

16 - عاقلَو ينإِنَّ الد(در خطاب به مردم) .و  

  :  2و  1)، آيات 70، معارج(24گروه 
  .سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ - 1

2 - عافد لَه سلَي رين(در خطاب به پيغمبر) .لِّلْكَاف  

  خواهد آمد: 40و  دنباله در گروه 
  :  2و  1)، آيات 56عه(، واق40گروه 

  .إِذَا وقَعت الْواقعةُ - 1

 (در خطاب به مردم) .لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ - 2

  :  15تا  8آيات ، الفصل هاى زمانى يوم رديف ب) نشانه
8 - تسطُم ومجفَإِذَا الن.  

9 - تاء فُرِجمإِذَا السو.  

10 - ِسفَتالُ نإِذَا الْجِبو.  

11 - تلُ أُقِّتسإِذَا الرو.  

12 - لَتمٍ أُجوي أَيل.  

  .ليومِ الْفَصلِ - 13

  .وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ - 14

  .لْمكَذِّبِنيويلٌ يومئذ لِّ - 15

گانه خبر قطعى از واقع شدن روز  هاى پنج شهادت قسم هب )ب(حال كه در رديف 
حاب يا استفسار شنوندگان از زمان عاست دنبال بهموعود داده شده بود طبيعى است كه 

شده از روى حدس و خيال   اعالم ك خبرِوع آن، و براى اثبات يا ارائه يو كيفيت وق
زمان با  هائى داشته همراه و هم ، بلكه موقع و مقارنهباشد ميپايه ن و جهل نيست و بى
ها  هائى از زمان وقوع آن در ارتباط با پديده رخ خواهد داد، نشانه وقايع ديگر كيهان
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در كادر خود قرار گرفته تا واقعه قيامت  شود ميهاى موجودات ديگر داده  و جريان
. ها انسانبراى محاكمه و جزاى و اى است جهانى و نه اختصاصى،  و معلوم شود واقعه

يا رسوالن نيز داده و از وقت و ميعادى سخن  و چون اين خبر را ساير پيامبران
 عمل بهه رسيد يا اجل اشار. ضمن آنكه به سرشود مياند از آنان نيز نام برده  گفته
آيد تا معلوم شود وقوع قيامت بدون تدارك و مقدمات با آمادگى الزم نبوده در  مى

د و موجودات صورت روز و زمان و دوران خاصى خواهد بود كه جدائى كلّىِ موا
) غيرقابل ى فعلى (و از جمله شخص پيغمبرها انسانكه براى  حاليخواهد گرفت. در

بار و  مصيبت ي ن واقعهگرا قدر هست كه براى تكذيب . هميناشدب ميدرك و تصور 
 ،غيرقابل جبران خواهد بود. بنابراين جا دارد احتياطاً هم كه شده باشدو آور  پشيمانى

 فكر آينده بوده و حسابى براى آن روز بكنند! هب
محو آثار چيزى است و كار رفته است: طَمس زوال و  هكه ب كلمات و تعبيرهائىاما

. فعل مجهول كند ميشدن آنها را بيان از ديدگان و سرد محو شدن ستارگانبى نور و 
 »فُرجه«و  »فَرَج«رساند و  پاره شدنِ آسمان را مي آمده پاره 9كه در آيه  »فُرِجت«
ها است و  هشدن كو كن ريشه »نُسفَت«پيدا شدن شكاف بين دو چيز است.  معناي به

 »تَتاُقِّ«را پراكنده و منتشر شدن در فضا معنى كرده است.  آن »التفاسيرةصفو«تفسير 
اند جدا  گفته تعيين وقت شدن و قرار ميعاد است. بعضى از مفسرين »تَاْقيت«از مصدر 

هاى مربوطه است، يا شهادت دادن  از امت شدن و حساب جدا پيدا كردن پيغمبران
ها  اند منظور وقت و موعد معين شدن براى تحقق گفته درباره آنها است و بعضى گفته

فعل  »لَتاُج«آيد.  مي نظر بهتر  و اثبات صداقت رسوالن خدا است كه دومى صحيح
سررسيد و مدت  معناي بهاست  »تَاْجيل«و مصدر آن  »اَجلَ«مجهول متعدى از كلمه 

همزمانى حضور يا عمل  12و  11قرار دادن براى وقوع يك امر يا اَداى دين. آيات 
و  هاى كيهانى مقارن با قيامت گوئى پيغمبران است يا تحقّقِ دگرگوني يا تحقق پيش
را  در روز جزا ران. مفسرين، هم حضور و شهادت دادن پيامبالفصل برپا شدن يوم
اند و هم وقوع و تحقق خبرهائى كه قبالً راجع به قيامت و تبعات آن  استنباط كرده

 .باشد مي ».إِنَّما تُوعدونَ لَواقع«اينها در توضيح و تأييد آيه  ي اند. و همه داده
روز در عجب باشند. كسانى  گفته است مردم از هول و هراس آن رازى فخر

 .شود ميگردند و جدائى و فصل حاصل  تعذيب و كسان ديگرى تعظيم مي
   ها با امت وكافر فاصله افتادن و جدا شدن مؤمن الفصل ما اگر مقصود از يوم نظر به
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 .»الْفَصلِ وماأَدراك ما يوم«اش  كه خداوند درباره و پيامبرانشان باشد اين چيزى نيست
مقياس بينهايت بزرگ جهانى و  هالعاده ب احتمال قوى بيشتر يك تحول فوق هبگويد. ب

رساند كه جداكننده كليه عناصر و تشكيالت و  ياى را م بينهايت كوچك ذره
 آورنده يك صورت و سيرت تازه در خلقت. وجود بهتركيبات است و 

  : گويد ميس عبا روايت از ابن هو ب »خصال«از كتاب  نقل به »الميزان«تفسير 
محاسنت  اهللا عرضه داشت يا رسول رسول خدا(ص) هب روزى ابوبكر«

و سوره  )56(و سوره واقعه )11(زود سفيد شد. فرمود سوره هود
   ».مرا پير كرد) 1) / 78(نباء( .»يتَساءلُونَ عم«و  )77(مرسالت

آور از واقعيت  است كه در آنها با قاطعيت خبر وحشت همانسه سوره آخر 
هاى  آور امت هاى دنيائى وحشت از هالكت )11(و در سوره هود شود ميقيامت داده 

 .شود ميشده است كه اتفاقاً در رديف بعدى به آنها اشاره  صحبت پيامبران گذشته

  :  19تا  16آيات ، الكت پيشينيانه رديف ج) استنادهاى انذارى به
16 - نيلالْأَو كلهن أَلَم.  

17 - رِينالْآخ مهبِعتن ثُم.  

18 - نيرِمجلُ بِالْمفْعن ككَذَل.  

19 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

و  كه به تكذيب يا انكار پيامبران شود ميهائى داده  خبر از هالكت بعضى از امت
ى ذيل قبالً به آنها اشاره شده ها گروهعدم توجه به اخطار آنان پرداخته بودند و در 

 بود:
  : 20و  18، 17)، آيات 85، بروج(15 گروه

17 - ودنيثُ الْجدح اكلْ أَته.  

18 - فودثَمنَ ووعر. ..  

  .واللَّه من ورائهِم محيط - 20

  :  25و  15)، آيات 79، نازعات(20گروه 
   .هلْ أتاك حديثُ موسى - 15
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  .فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخرة والْأُولَى - 25

  :  15و  11)، آيات 91، شمس(25گروه 
11 -  ودثَم تابِكَذَّباهوطَغ...   

  .فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها - 15

و شبيه و نظير داشتن عذاب و سنت  در اينجا استفاده استدالل امكانى براى آخرت
آمده است. آيه اول حالت اخبار از  عمل بهالهى در مورد مجرمين و مكذبين 

 عمل بههاى تاريخى را دارد ولى در آيه بعدى و با تأييدى كه از وقوع قيامت  گذشته
آيه  شود ميمنتهى  ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«آيد حالت انذار پيدا كرده به تهديد  مى
، چون حالت پرسش و گرفتن تصديق از يك خبر مورد »؟ أَلَم نُهلك الْأَولينَ« - 16

كه خبر از هالكت اقوام عاد و  شود ميقبول را دارد، مسبوق و معطوف به آياتى 
رساند كه شما هم ممكن است مانند گذشتگان  چنين مي و داد ميرا  و فرعونيان ثمود

 عذاب مكذّبين از قيامت وعده ترتيب اين به مشمول سرنوشت و عذاب مشابهى بشويد.
دنيا كشيده شده است و با توجه به بعد زمانى ضعيف آدمى و حساسيت  هب و آخرت

نتيجتاً درجه تأثير انذار افزايش پيدا كرده است.  ،دور آنان نسبت به وقايع و خبرهاى
ها  آن بوده كه انذارها و استدالل دليل بهمسلّماً  ،اگر در عمل چنين قضيه اتفاق نيفتاده

با ه اين نكته شده است كه در اين سور متعرض »التفاسيرةصفو«مؤثر واقع شده است. 
پرداخته شده  بيشتر به تذكر و تربيت كافرها .»لِّلْمكَذِّبِينَومئذ يويلٌ «ده بار  تكرار

و وصف  شود ميبعضى از احوال كفار ذكر  (يا دهر) )76(است ولى در سوره انسان
 نظر بهانجامد. بدون آنكه دليل و توجيهى بيان نمايد.  به درازا مى احوال مؤمنين

مسئله  ،مسئله مهم براى دعوت و رسالت، آيد علتش اين باشد كه در اين سال مى
بوده است نه تمجيد و تشويق مؤمنين و متقيان خالص. واقعاً هم اگر  تكذيب كفار

 ها انسانهائى كه بعد از مرگ  ط و تركيب يا تداخل و تفرقهقرار باشد اين همه اختال
هر  ،اند در اجزاء و جوارح و اعصاب آنها رخ داده است و دگرگون و مخلوط شده

ضرورت خواهد داشت كه همه عناصر و  ،اش برسد حالت و استقالل اوليه هكس ب
الحاقات  ،تفكيك و تجزيه درآمده ترين ترين و وسيع اجزاء و احشام موجود به عميق

ريزترين قطعات و آخرين ذرات  صورت بهها و تركيبات  و اتصاالت يا آميختگي
اليتجزى و منفرد درآيند و هر ذره با ذره همجنس و همريشه خود مجتمع و متصل 
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گردد. حال چنين ويرانگرى و انفكاك و سپس اجتماع و اتصال براى احياى آنها 
 داند و بس. دير و تدبر الزم خواهد داشت. خود خدا ميچقدر انرژى و تق

گروه  دنبال به »مجرمين«اى كه در اين رديف برداشته شده نام بردن از  گام تازه
است .) منْ عذَابِ يومئذ بِبنيه يبصرُونَهم يود الْمجرِم لَو يفْتَدي:  11/  )70، (معارج(24

هاى دنيائى پاى مجرمين در  زبان حال مشمولين عذاب صورت بهكه براى اولين بار 
آيد و گفته شده باشد كه آيا  عمل بهآيد. بدون آنكه فعالً تعريف و توضيحى  بين مى
 گر.هاى دي خالف مرتكبمكذّب است يا  همانمجرم 

 رديف د) استناد به آفرينش تدريجى انسان براى ارائه توانائى خردمندانه خداوند
  :  24تا  20آيات 

  .أَلَم نخلُقكُّم من ماء مهِنيٍ - 20

  .فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ - 21

  .إِلَى قَدرٍ معلُومٍ - 22

  .فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ - 23

24 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

است و  »ماء مهِينٍ«اى كه در اين رديف داريم يكى  اطالعات تازهكلمات يا 
كه  »نارقَد«با تكرار و تكيه بر  ترتيب اين به» .إِلَى قَدرٍ معلُومٍ. قَرَارٍ مكينٍ«ديگر 
آنها آمده.  دنبال بهمندى همراه با تعيين مدت و اجل است  گذارى و قانون اندازه

اى باال پديده و عمل آفرينش را در موجزترين كالم خالصه كرده  مجموعه سه آيه
 دارد. را اعالم مي .»فَنعم الْقَادرونَ«گيرى نهائىِ  نتيجه
»مهاى  بالترديد مايع مخصوص توليد مثل حيوانات و منى حامل سلول »ينٍهِاء م

با وزن و ابعاد و محتويات و امكاناتى كه كميت و كيفيت،  لحاظ بهنرينه است كه 
، زمين تا شود مينام انسان از آن حاصل يا خارج  هدارد در مقايسه با موجودى كه ب

حتى خود اين موجود با همه دانش و توانى كه پس از  -فرق دارد و احدى آسمان
قديم و  نيست. مفسرين قادر به انجام يا درك آن - هزاران سال پيدا كرده است

منى يا نطفه  شدنِ ارزش و پست شناخته بودن و بىمتفكرين جديد بيشتر توجه به خوار
منزله يك نوع تحقير آدميزاد و پستى منشاء مادى او تلقى  هاند و آيه را ب كرده
 تواند ميخودش ن«اينكه  هبماءمهين اشاره  بودنِعالوه بر خوار »الميزان«اند.  نموده
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منى (يا نطفه)  بودنِ نيز كرده است. بديهى است كه سبك و ساده »خود را نگاه دارد
 -را تواند قدرت و مديريت خالق آن ميو اختالف بينهايت داشتن آن با نوزاد بهتر 

احترام  ارزش و بى برساند تا بى -كه مسئله مورد استناد و احتياج بحث حاضر است
است قرآن از  توانسته ميبالغت و فصاحت  لحاظ بهن. چه نتيجه و خاصيتى بودن آ

ها و سواحل درياى زادگاه حيات ببرد!؟...  بودن نطفه يا لجن مرداب پست و بدبو
كه محل پرورش و  نمايد ميقرار مكين نيز بالاشكال، اشاره به رحم و تخمدان مادر 

سريع انعقاد نطفه و تقسيم و تكثير  نگاهدارى امن و آباد براى طى مراحل طوالنى و
  . باشد ميسازى، يا تشكيل و تسويه تمام اعضاء  ها و جنين سلول
»رر و اندازه معناي به »انَقَدسوره  14گيرى يا قانونمندى را قبالً در گروه  قَد)

از آن و در تسويه نفس ديده بوديم كه اينك  ).والَّذي قَدر فَهدى/ :  )87اعلي(
چيزى كه سبب اعجاب و انكار دعوت  همانآيد، يعنى  مى عمل بهاستنتاج قدرت 

 .شود ميشوندگان و آيندگان 
اند كه  هاى خداوند سبحان را نموده قديم از اين مجموعه اثبات قدرت مفسرين

رخ مكذبين و منكرين كشانده بر هيبت انذار  هود را بخواسته است عظمت و مشيت خ
گران جديد در آن آيات استدالل براى اثبات قيامت ديده  بيفزايد. بعضى از تحليل

كردن مردگان و آفريدن  چنين كارى را دارد، از زنده اند خدائى كه قدرت گفته
را درباره مجدد آنها عاجز نيست و حتماً خواهد كرد. نظير اين توضيح و تحليل 

آيد. ولى  منطقى مى نظر بهئى كه ديديم و باز هم خواهيم ديد و در بادى امر ها گروه
آن بلكه براى ردكردن اعجاب و  دادنِ و حتمى نشان نه براى اثبات رستاخيز قيامت

آورى مجدد و احياى اموات  جمع بودنِ انكار شوندگان و مشركين كه مشكل و محال
بودن داعيه قيامت  پايه پوسيده و متالشى و متفرق شده را دليل بر بى استخوان

م وجود اند. اما بعيد نيست كه عالوه بر نظر فوق نكته و منظور ديگرى ه هگرفت مي
و حتّى در ، )87، سوره اعلي(14كه در گروه  طور همان -داشته و قرآن خواسته باشد

تدريجى  - شده اجماالً آمده است 1.»خَلَقَ الْإِنسانَ منْ علَقٍ«كه اشاره به اولين تنزيل 
هاى تكوين و تسويه دستگاه آفرينش را  پديده بودن و جريان تحول و تكاملى داشتنِ

درباره چگونگى رد و انكار، آگاهى و آشنائى هم  اشكالِ رفع عالوه بر تا كند ميبيان 
 خود بهپيدايش و پديده رستاخيز به دعوت شوندگان و گروندگان (و در مرحله اول 

                                                
 .  1) / 96علق(. 1
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دادن و تعليم خلقت  ) داده شود. تذكر قرآن يادآورى كردن واقعيات و آگاهىپيغمبر
كه جريان كلى طبيعت و  شود مينشان داده  23تا  20آيه  4و طبيعت است. در اين 

ها و آثار عظيمى است كه در آغاز كار  واقعيت همنتهى شدنِ ب جارى خلقت برنامه
 آن نيست و نبايد واقعه قيامت را امر اشتباه و غيرعادى دانست. زدنِ امكان حدس

نشان خود و مطرح ساختن  و نام خداوند بدون ذكر ،در اين رديف و رديف بعدى
لغير، مردم منكر و مكذّب را مخاطب قرار داده ا مع متكلم صورت بهايمان و عبادت، 

 1اى در احتجاج براى قيامت است. آمد تازه و اين يك پيش گيرد مياز آنها اقرار 

  :  28تا  25آيات ، آورى از زمين پايگاه زندگى و مرگ آدمى ) نمونه رديف ه
  .أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا - 25

  .أَحياء وأَمواتا - 26

27 - اتخامش ياسوا ريها فلْنعجا  واتاء فُراكُم منقَيأَسو  

28 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئملٌ يويو.  

رديف قبلى راجع به مراحل آفرينش انسان در رحمِ مادر بود. در اين رديف كه 
رحم  عنوان بهشدن در آن  از زندگى در زمين و دفن ،حالت پرسش اقرارگيرى دارد

ما دارد كه مايه  هرسانى ب ها و آب . اشاره به تشكيل كوهكند ميانسان صحبت  دومِ
رساند  ما مي هاست. رحمِ مادر پايگاه امن براى ما بود و غذاى الزم باصلى حيات 

حال سطح و درون زمين كه محل تجمع و نشو و نما و فعاليت است و پس از مرگ 
 .شود ميو يك نوع رحمِ ديگر محسوب  كند ميو نگاهدارى  گيرد مينيز ما را دربر 

، از پيدايش و قيامت سوي هبچون اولين بار است كه براى ارائه مسير و حركت 
گفتار به اختصار و با اشاره  شود ميو زندگى و مرگ او صحبت  آفرينش آدمى

اجمال سرپرستى و  طور به خواهد ميمراحل اصلى برگزار شده است. در مجموع  هب
                                                

  كار رفته بود: هب در مورد خود پيغمبر ،8تا  6)، آيات 93، ضحي(17 قبالً هم اين شيوه اقرارگيرى در گروه .1
   .أَلَم يجِدك يتيما فĤَوى -6 

   .ووجدك ضَالا فَهدى -7
   .ووجدك عائلًا فَأَغْنَى -8

   آمده بود: 5و  3)، آيات 93، ضحي(17در همين گروه  ىوعده اله هب براى اطمينان يافتن رسول مكرم
   .ما ودعك ربك وما قَلَى -3
  .ولَسوف يعطيك ربك فَتَرْضَى -5
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اورد تا ما چنين استنباط كنيم كه با يا واليت آفريدگار را براى ما شاهد بي ربوبيت
ايم بلكه ديگرى است كه ما را در جهتى  اختيار علم و قدرت خود به اين دنيا نيامده

، ايم حال شاهد دو مرحله آن بوده هب . تانمايد ميكه خود انتخاب كرده است رهبرى 
محال  مان مجهول و مشكل يانظر بهجا دارد انتظار يا مراحل ديگرى را هم اگر چه 

 داشته باشيم و نفهميده و نسنجيده به تكذيب آن نپردازيم. ،بيايد
»فات«و  »كَفَتكردن هم  كردن و ضميمه ساختن است. نهان جمع معناي به »ك
گرفتن را اضافه  كردن و در بر اى احاطه اند. مرحوم حاجى ميرزا خليل كمره گفته
 دهد ميزنده و مرده انسان انجام  نمود. همه اين تعبيرها با اعمالى كه زمين روى مي

. يا با خانه و دهد ميو محتواى خود قرار  »منْضَم«تطبيق دارد. از قبيل اينكه ما را 
هائى كه دارد ما را از طوفان و باران و از  سازيم و با غارها و رده ديوارهائى كه مي

اك و الى خ هآفتاب سوزان حفاظت نموده پس از مردن هم در درون خود يا الب
 .دهد ميها جا  خاشاك

»روجمع  »ىاس»ركوهى كه  همانكوه پا بر جا و استوار است.  معناي بهو  »هيِاس
 »خامشَ«صحبت شده بود.  شدنش در روز قيامت افتادن و غبار شدن و راه قبالً از روان

است  توانسته مي روز رساند. آنچه در ديد و دانش آن هم صفت است و بلندى را مي
هاى بلند  وجود صخره ،را بيان كند استحكام و بقاى زمين و قدرت استحفاظى آن

ترين  گير مهم درونى آب مخازن و گير هاى برف كه از قله سخت بوده است كوهستانىِ
:  4)، آيه 87، اعلي(14 مايه حياتى انسان و ساير جانداران و گياهان را (كه در گروه

 .نمايد مياشاره ابتدائى شده بود) در تمام سال تأمين  ».والَّذي أَخْرَج الْمرْعى«
رغم تذكر و توجه  براى كسانى است كه علي ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«، 28آيه 

 باز اصرار به تكذيب داشته باشند. باشد ميكه مشهودشان  ».أَلَم نَجعلِ الْأَرض كفَاتًا«

  : 34تا  29آيات ، رديف و) انذار آخرين تكذيب كنندگان
  .انطَلقُوا إِلَى ما كُنتم بِه تكَذِّبونَ - 29

30 - ي ثَلَاثلٍّ ذقُوا إِلَى ظبٍ انطَلعش.  

  .لَا ظَليلٍ ولَا يغنِي من اللَّهبِ - 31

  .إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ - 32

33 - فْرص الَتجِم هكَأَن.  
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34 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

است كه  گر راجع به جايگاهشان در آخرت تكذيب يخطاب مستقيم به كافرها
و عدم تصديق و تسليم  هاى مذكور در رديف فوق يعى و پس از پرسشطب طور به

، 11 - )88، غاشيه(9: ىها گروهخاصى كه با  صورت به. شود ميگرفته آنان ازسر
 -10/  )74، (مدثر(21 -14و 8/  )79، نازعات(20 -)81، (تكوير(15 -5/  )82انفطار(

مشابهت چندان ندارد و براى حركت ، 10تا  8/  )70معارج(، 24 -14/  )92، ليل(22
ها  مؤثّر باشد و بعضى تواند مياى جز تمكين ندارند! بنابراين  آتش كه چاره سوي به

ها و  پس از آن ارائه طريق ،حالفكر فرو روند. درهر هكه سرسخت لجوج هستند ب
ها  استفسارهاى انكارى، آمادگى بيشترى در شنوندگان براى پذيرش اين وعده

 .شود ميحاصل 
»نْاشدن است. در واقع آغاز آخرت سوئى روانه هراه افتادن بدون معطلى و ب »قالَط 

ناگهانى و آگاهى  ن گام انتقال از قيامت به آخرت. پس از خودآگاهىِاست و اولي
هاى نخستين برخورد مجرمين و  ها نسبت به اوضاع و عذاب و اصرارجوئي يافتن

ن گرا خبر داده شده بود اينك تكذيب 24 - 21 -16 -11ى ها گروهمكذبين كه در 
  چه وحشت و ندامتى از اين باالتر!  بينند! چشم و حواس خود آنجا را مى هب

التفصيل است قاعدتاً داللت از سايه سياه  كه افعل »ليلظَ«سايه است و  همان »لظَ«
كه زير درختان متراكم مانند نارون يا ليل (در  نمايد مياى  و تاريك و مهلك كننده

آتش  حرارتهنده از لهيب و د كننده و نه پناه هالكآيد.  مى دست به) جزيره خارك
پارچه  اند. مثالً ساده و يك معانى و تعبيرهاى مختلف عنوان كرده دوزخ. مفسرين
هاى برخاسته از جهنم، ناظر بر سه  هاى متعدد داشتن شعله ها و زبانه نبودن و شاخه

و  ) مانند مكذبينآقاى مهندس تاج گفته بهگروه از مشمولين عذاب بودن است (
يا از سه طرف راست و چپ و باال (احاطه داشتن بر دوزخيان و  و فاسقين منافقين

تر است بايد  تر و دور از تكلّف و سرراست ما تعبير اول را كه ساده نظر بهامثال اينها). 
الفاظ و عبارات را ندارد و معما و بيست سئوالى انتخاب كرد. قرآن قصد بازى با 

هايش بدويم. بايد معانى و تعبيرهائى را بگيريم  جواب دنبال بهكه ما  نمايد ميمطرح ن
 مقصود باشد. هتر و رساتر ب تكلف تر و بى كه سرراست

 مسلماً به آتش محذوف يا خود جهنم »ها«ضمير  .»إِنَّها تَرْمي بِشَرَرٍ كَالْقَصرِ«در 
كه در طور آناندازى و حفاظت و حمايت از مكذّبين ( جاى سايه هكه ب گردد ميبر
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ها از آن  ها و شراره رحم مادر و در دشت و كوهسارهاى زمين وجود داشت) زبانه
قطعه زغال نيست كه شعله  سوز يا بريده چوب و خيزد. مثل شمع و فتيله پيه برمي

كوره گداخته  خاموش شود. همچون ،باريك لرزان كوتاه داشته باشد و با يك فوت
هاى آتشفشان و قصرهاى چند طبقه در حال  سنگ يا دانه از خرمن هيزم و زغال

تا ارتفاعات زياد جرقه و شراره پرتاب  ق از تخته و فرش است كه از هر سوحري
 صفت يا اشراف فرعون مى داشته باشد بگوئيم كاخ پادشاهان. بدون آنكه لزوكند مي

اين صورت درآمده وبال گردنشان  هكه در آن دنيا ب است گر پيامبران پرثروت تكذيب
همه جانبه و جانسوز آتش جهنمى  شدت و عظمت و داغىِ خواهد ميشده است. آيه 

 را برساند.
تشبيه ديگرى است مأخوذ از چيزهائى كه مشهود و مأنوس  ».كَأَنَّه جِمالَت صفْرٌ«

به بهترين وجه رسا و گويا باشد. جماله  ، بايدخوانندگان قرآن يا شنوندگان پيام بوده
تر و  ى هيكلقو ،گويند و قاعدتاً زردرنگ كه جمع جملْ است شتر نر را مي

 و قصر و كاخ و كوه نديده بوده است. نشين در نزد اعراب باديه ،تر وحشتناك
ويلٌ يومئذ «رسد مانند بندهاى ديگر، نوبت پرسشِ اقرارىِ  كالم به اينجا كه مي

با آنكه  خوانيم ميرا  انذارها و آيات اين كه  . ما بعد از چهارده قرنشود مي ».لِّلْمكَذِّبِينَ
خيال و  كنيم و بى نمي تكان احساس تأثير وچندان در خودمان  ،آنها داريم هايمان ب

ايم  گفته شده است و صدبار و بيشتر خوانده گزارش از آنچه عنوان بهگذريم.  ساده مي
و تأثير ديگرى  تلقى ،و مكان زمان آن براى مردم كه ليحادر كنيم. مي تلقى ايم و شنيده
جلو  ها گروه  نزول و وحى پاى هپاب كه نيست كافى قرآن در تدبر براى است. داشته وجود

 كالم بگذاريم. كنندگان پيام و شنوندگانِ برويم، الزم است خود را هم جاى دريافت
 ،اند خطرناك بوده و احياناً پرخاشگر تميز بى و ها زمخت امگيرنده اين پي ىها عرب

اى  وحشى بيابانى و قبيله ولى هنوز به تمدن و تصنعات آن درنيامده در زندگى نيمه
زبان  هكه ب طور آناند. كالم يا پيام را  شنيدن نداشته گفتن و دروغ خود عادت به دروغ

سرشان  هاى اشرافى لماسى و ظرافتاند. نه ديپ هگرفت ميآمد تحويل  و در بيان مى
ها و دانشمندان  خوانده و نه چون درس ندهاى شاعرانه را بلد بود گوئي نه اغراق شد مي
هاى با ايمان و  اند. مسلمان شده كرده ميمردم و مسائل نگاه  هديده تحقير و تحقيق ب هب

را گرفته باشند.  1»ا لَيس لَك بِه علْموَال تَقْف م«مترقى نيز نبودند كه از قرآن درسِ 
                                                

 رو آنچه بدان علم و آگاهي نداري مباش، ...: پي 36) / 17. اسراء(1
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كه طور همانيك چيز حساسيت داشتند.  هبلكه در آستانه عوالم ادب و تمدن نسبت ب
سنج بودند.  سخن ،دهد مينشان  هاى سيره و جاهليت روايات صدر اسالم و داستان

العاده نسبت به موزونى يا گيرائى كالم و فصاحت و  اسيت و درك و تأثّر فوقحس
سنجِ  خنكارشناسىِ س و )74(مدثر، 28گروه  اند. در شأن نزول هداد ميبالغت آن نشان 

 مفسرين گفته بهقرآن،  برگزيده قريش خواهيم ديدكه در اعجاب و اظهارنظر نسبت به
ها و خبرها نداشته تركيب و طنين آيات او  و مضمون انويسان، كارى به محتو و سيره

ها در  گونه همگامى براى آنها در اشعار و حماسه و هيچ كرده ميرا مفتون و متحير 
ه است اقرار به خدائى بودن آن بكند. اما خواست ميها نيافته و ن نظم و نثرها و داستان

   :اى نديده جز آنكه بگويد هاسير و مسحور گشته و چار
»ثَرؤي رحذَا إِلَّا س1».إِنْ ه 

 هاى ادبى كه مفسرين كاري كالم قرآن عالوه بر مسئله فصاحت و بالغت و ريزه
نظر به سادگى و  ،كنند تكيه ميبر آن اين اندازه  معجزه نبوت عنوان به و كالميون

خدا را  دهپر واسطه و بى قاطعيت و صراحتى كه داشته است و وقتى گفتار مستقيم بى
 ،نظرى او داشتند شنيدند كه آشنائى كامل به امانت و صداقت و بى از زبان كسى مي

ند. گرفت مي قرار تأثير حتت و كردند مي باور را كالم بودنِ جدى ،ناخودآگاه و خودآگاه
 ،مغرور و لجوج يا دلبستگانى نبودند كه مقام و منفعت همه آنها از دماغ فيل افتادگانِ
هاى وارسته  طرف و ساده ضمير بودند يا الاقل كنجكاو كور و كرشان كرده باشد. بي

را از  بازارهاى مكه نواز آيات وقتى كوچه . موج گوششد ميدر ميانشان پيدا 
آورده يا صحراهاى خالى آزاد و فضاهاى باز و  نواختى و سكوت بيرون مى يك

از اين  ،اگر چه معدود و موقت ،هائى ها و دل پيموده است گوش را مى صاف حجاز
رو  ،رفتنجاى رو برگرداندن و در هاند. ب آمده وحشت و لرزه درمى هخبرهاى عذاب ب

پرسيدند  مي يكديگر از ،نباشد پيغمبر از اگر بسا چه كردند. مي جو و پرس و آوردند مى
 لحاظ به ،بندى كه دارد كه چه خبر است. گروه حاضر، با تركيب و ترتيب و ترجيع

هاى نافذ و بيداركننده بوده است كه  مسلماً يكى از سوره ،وحشت افزائى خبرهايش
 بينيم.را ب بايد بعداً اثر آن

نبوده  شگرد و شيوه خود پيغمبر ،ناگفته نماند كه اين جريان دعوت و تبليغضمناً 
تر و مكرر  ايم و در آينده واضح ى گذشته كم و بيش برخوردهها گروهاست. در 

                                                
 : ... اين [قرآن] جز جادوئي نقل شده [از پيشينيان] نيست. 24) / 74. مدثر(1
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انديشى  مندى و مصلحت هخواهيم ديد كه قرآن او را از خطى كه از روى عالق
هائى  يا يأس و تأسف ،ه است تعقيب كنداستخو مياقتضاى منطق و معمول بشرى  هب

. نمايد ميسازد و گاه مالمتش  دارد، اميدوارش مي است، باز مي كرده ميكه پيدا 
 خوبى آشكار است. هثمر رساندن آن ب هو ب دست غير يا دست غيب در پيشبرد رسالت

  : 37تا  35آيات ، رديف ز) زبان بستگى دوزخيان
35 - ذَا يقُونَهنطلَا ي مو.  

  .ولَا يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ - 36

37 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

خواهى  براى معذرت نداشتن اجازه و بستگى زبان از كه است يا رديف ترين بند كوتاه
، واقعاً چه مصيبتى كه شخص نه امكان درد دل و شكايت دهد ميگرفتاران خبر 

خواستن و ترميم و تسلى تقصيرات  داشته باشد و نه اجازه فرصتى براى معذرت
اخراج گذشته. مثل يك شاگرد مدرسه كه بايد گفته شود اگر در امتحان رد شدى 

است است و محروميت ابدى، بدون تجديدى و تغيير رشته... ضمنًا چقدر اختالف 
والِ قبا آنچه در عقايد و ا ،هاى قرآن از عذاب و احوال جهنم مابين تهديد و توصيف
 .شود ميما از عقرب و مار گفته 

  :  40تا  38آيات ، بستگى مكذبين و دست »لصفَالْ موي«رديف ح) تذكر 
38 - هنيلالْأَوو اكُمنعملِ جالْفَص موذَا ي.  

39 - ونيدفَك دكَي فَإِن كَانَ لَكُم.  

40 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

تهديــد بعــد از دو آيــه توصــيف تكــرار شــده اســت و  بنــد ماننــد رديــف ز ترجيــع
اند ولى نه مردم حاضر و معاصر بلكـه واردشـدگان در محشـر. فصـل و      مخاطب، مردم

اند. جدائى و تفرق افراد و اشخاص يا اشكال يـا بـه تعبيـر بهتـر،      هم آمده دنبال بهجمع 
 صـورت  بـه دهنـده موجـودات يـا مخلوقـات و      كليه اجزاء تشكيل شدنِاو مجز متالشى

آخرين يا اولين ذره در آمدنِ عناصرِ موجود در زمين و فضا و آسمان، براى اولين بـار  
رسـد و پـس از آن بـه     ، مـي تا قيام قيامت ) از ابتداى آفرينش19(اطالع مردم، گروه  هب
 مع شدگانِ در محشر.ج
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اگـر نقشـه و كيـدى عليـه      شـود  مـي گفته  )،.فَإِذَا هم بِالساهرة:  14/  )79(نازعات(
، 10 نقشـه و برنامــه خلقـت داريــد اجــرا كنيـد... كيــد كفــار و خـدا را قــبالً در گــروه    

  :  ديديم 17تا  15و  13)، آيات 86طارق(
   .إِنه لَقَولٌ فَصلٌ - 13

   .إِنهم يكيدونَ كَيدا - 15

  .وأَكيد كَيدا - 16

  .كَافرِين أَمهِلْهم رويدافَمهلِ الْ - 17

اعالم  )ب(الفصل و اشكال يا عدم امكان درك آن در رديف  عنوان يا خبر يوم 
 .شود ميگفته  ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«شده بود و اينك مجدداً 

آورترين خبرهائى است  در اين اخطارها و خبرها كه شديدترين اخطارها و ترس
لرزه درآوردن پشت  هحداكثر قدرت و اثر براى ب ،كه در دنيا گفته يا داده شده باشد

ذلك مقاومت و بى حسى  حركت درآوردن اراده و ايمان وجود دارد. مع هآدمى و ب
گيرند،  ميند و قرارگرفت ميعداد بسيار اندكى تحت تأثير قرارت كه تانسان طورى اس

منظور نرسيده  هو شخصيت انسانى ب ضمن آنكه اگر خواسته باشيم با حفظ آزادى
 راه حلى بهتر از اين و غير از اين وجود نداشته است. ،باشيم

  :  45تا  41آيات ، ط) وصف حال متقّين و محسنين رديف
41 - ونيعلَالٍ وي ظف نيقتإِنَّ الْم.  

  .وفَواكه مما يشتهونَ - 42

43 - ما كُنتنِيئًا بِموا هبراشلُونَ كُلُوا ومعت.  

44 - ِسننيحزِي الْمجن كا كَذَلإِن.  

45 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

بود وصف و  ج) كه وصف حال و بحث با مكذبين و ز) ،هاى و) در برابر رديف
ذلك به  و احسان اختصاص يافته است و مع ابحث چهار آيه حاضر به اهل تقو

. انذار ويلٌ از جهت حسرت و سوز شود ميمنتهى  ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«بند  ترجيع
كه بجاى  با مشاهده و مقايسه حال خودشان با كساني نگرا دلى است كه تكذيب

خلق را در پيش  هايمان آورده و راه پرواى خدا و خدمت بو تصديق نمودند  ،تكذيب
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خداوند براى اولين بار اوصافى  )88(غاشيه، 9روه گ. در1شوند اند، دچار آن مي گرفته
ى ها گروهبيان كرده بود كه در  براى رسول اكرم بهشتيان حال دوزخيان وو از وضع 

ترين اشاره  هاى بيشترى خواهد آمد. در اينجا ضمن فشرده بعدى توضيح و تفصيل
آيد دو توصيف  مى عمل بهوضع مسكن و خوردن و آشاميدن بهشتيان  هاجمالى كه ب

هاى آنان است و  بودن برخورداري گوارا  . يكى گوارا گفتن وگردد ميتازه اعالم 
هاى دنيائى نيكان و خودساخته  ها با كرده ديگر ارتباط مستقيم داشتن برخورداري

است موصول كذلك كه  .»بِما كُنْتُم تَعملُونَ«ها، كه قابل استنباط از تعبير  بودن پاداش
، شود ميت ديده صادره از درگاه ربوبي» .جزِي الْمحسنينَإِنَّا كَذَلك نَ« -44در آيه 

هاى متقين باشد و هم به آيه آخرىِ  مندي بهره 42و  41هم اشاره به دو آيه  تواند مي
 مندى و دريافت پاداش آنان برگردد. و كيفيت بهره 43

ى گذشته و يا در ها گروهها و نظائرى كه در  خبر اين كيفر و پاداش ،حالدرهر
گانه  داشتن آن با پشتوانه سوگندهاى سه اى كه واقعيت و وعده ،آينده خواهيم ديد

و يك گفتار  است از ناحيه پيغمبر توانسته مين ،آغازِ سوره ادعا و اعالم شده بود
و معاصرين او نه چنين توصيف و اطالعاتى در آن بشرى باشد. براى شخص پيغمبر 

كشف يا  هاند ب توانسته ميدوران و دنيا وجود داشته است و نه از راه دانش و آزمايش 
ب ديده يا كتا ندرت در نزد اهل ههم كه آن زمان ب و انجيل حدس آنها برسند. تورات

اى كم و بيش به آنها  گونه هب فرض آنكه حضرت محمد(ص) هو ب ،شد ميخوانده 
شرح و تفصيل  دانيم كه در آنها راجع به قيامت و آخرت مي ،دسترسى داشته است

بودن خواسته باشد از پيش  فرض مفترى هب چندانى داده نشده است. مگر آنكه پيامبر
اى نداشته جز آنكه از روى  صورت چاره ئى بيابد و بسازد كه در اينخود چيزها

بافان  سرايان و خيال تخيل و وهم و هوس مناظر و موضوعاتى مانند شاعرها و قصه
سرِ هم بكند. چيزهائى كه از هيچ بابت كمترين  ،و جادو شده ماليخوليائى و جن

 شباهت با اوصاف و اخبار قرآن ندارد.

                                                
   :گذارد كه بگوئيم در زبان ما مي دعاى كميل موالى متقيان در .1

و  ؟صبرْت علَى عذَابِك فَكَيف أَصبِرُ علَى فرَاقك و موالَي و ربيهِي و سيدي فَهبني يا إِلَ«
    ». هبني صبرْت علَى حرِّ نَارِك فَكَيف أَصبِرُ عنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامتك

رسد و شخص از آن محروم است، خود حسرت و  ديگران مي هديدن كرامت و نعمت و موهبت كه ب
 شديدتر از قرار گرفتن درد و عذاب باشد. تواند ميكه  شود ميسوزدلى 
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  :  47و  46آيات ، ى) برگشت مجدد كالم به تكذيبگران ديفر
  .كُلُوا وتمتعوا قَليلًا إِنكُم مجرِمونَ - 46

47 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

هائى جهانى كه در زمان وقوع و  دار، نشانه پس از آن وعده و وعيد واقعيت
هاى دنيائى قابل قياسى كه آورده  ها و نمونه نشانه شود ميجداكنندگى آن روز داده 

اى كه از طرز پذيرائى مجرم و متقّى  هاى تكان دهنده و باالخره توصيف ،شود مي
، با گردد ميتكرار  ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«بند  تهديد و ترجيع عنوان گرديد. منظماً

مندى موقت  چنين پشتكار و اصرار كالم و خطاب متوجه زندگى دنيائى و بهره
مدت  وتاهشيد ولى بدانيد كه موقتى و ك: بخوريد و بچريد و خوش باشود ميمكذّبين 

 بوده باالخره مجرم هستيد و مشمول پيامدهاى فوق خواهيد بود!
اى از جاده  هاى متوالى و مكرر كه ذره واقعاً همين پشتكار و اصرار در سوره

نه  ،انديشانه خارج نگرديده آزادمنشانه معقول و منطقى و دلسوزانه و مصلحت
گرايد و سودجوئى  دشنام مي و نه زبان به نفرين و ،شود ميخستگى و شكاليت ابراز 

، آيا كمترين مشابهت و سنخيت با شود ميو خالصى از بند و آزار هم در آن ديده ن
از يك مقام و مقصد  تواند ميپندار و گفتار و كردارهاى معمول بشرى دارد؟ آيا 

 غايب ولى واال باالى ما نباشد؟...

  : 50ا ت 48آيات ، ل) تذكّر اصلى و گام آيندهرديف ك و  رديف
  .وإِذَا قيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ - 48

49 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

  .فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ - 50

شوندگان از صحنه خارج  اينك دعوت ،ها بعد از آن ادعا و انذار و داللت
. پيش از شود ميو گوئى درددلى عنوان  گردد ميگرديده خطاب خدا به رسول بر

ده خبر از انكار و اشكال كار دا ،اعالم گردد آنكه دستور و بيانيه بعدى رسالت
درگاه خالق و  هرا براى گام آينده كه ركوع و خضوع مردم ب تا رسول خدا شود مي

هم رديف  دنبال بهى تنزيل وقتى ها گروهآماده سازد.  ،خدا است هآوردن ب ايمان
يعنى رسالت و  ،ريزى و فرماندهى و مديريت شوند نمونه بارزى از برنامه مي

. در گردد ميكه از باال يا پيشاپيش رسول تنظيم و ابالغ  ندده ميمأموريت را نشان 
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سياق عبارات،  »الميزان«قول  هها و آيات قرآن عالوه بر آنكه لحن كالم، يا ب سوره
ها نيز داللت بر صدور آيات از خارج  و متن جمله امحتو ،شيوه ابالغ و دستور را دارد
 .كند ميرا  و از غير بشر يا غير پيغمبر

ركوع و يا ايمان و عبادت  هشوندگان صحبت ب هنوز براى مردم معاصر و دعوت
نشده است بلكه خبر از  كسى تكليف ركوع و سجود و نماز هميان نيامده و ب هخدا ب

كه اگر به آنها چنين تكليفى  شود ميبينى  . پيشدهد مياستنكاف آنها از ركوع 
 از انجام آن خوددارى خواهند كرد. ،بشود

كه اگر مردم به اين نوع داستان و اخبار و با  شود ميپرسش اعجابى  50در آيه 
شان برآيد  چه گفتار و بيانى خواهد توانست از عهده ،چنين منطق و بيان ايمان نياورند

ها و الگوهاى ديگر و  ها و داستان و مؤمن و معتقدشان كند؟ يعنى حديث
 كار برده شود. هبايست ب هاى ديگر هم نخواهد توانست موفق باشد يا نمي اللاستد

و اشكال يا عدم امكان درك فوق در رديف ب اعالم  الفصل عنوان يا خبر يوم
. در اخطارها و شود ميگفته  ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«شده بود و اينك مجدداً 

آورترين خبرهايى است كه در دنيا گفته يا  ه شديدترين اخطارها و ترسك خبرهائي
 داده شده باشد.

  
  پايان گروه بيست و ششم
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 بيست و هفتمين  گروه تنزيل

 (الف))78(سوره نباء 36تا  1آيات 
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  پرسند(صحبت از چيست)؟ از چه مي  .عم يتَساءلُونَ  1
  كنند). از آن خبر بزرگ؟ (يا از خبر بزرگ پرسش مي  .عنِ النَّبإِ الْعظيمِ  2
3  ف مي هفُونَالَّذخْتَلم (خبرى) كه در آن (با تو يا با يكديگر) اختالف دارند.  .يه  

زودى آگاه هب نه چنين است (كه در پى اطالعى و اختالف باقى بمانند، بلكه)  .كَلَّا سيعلَمونَ  4
  خواهند شد.

5  ونَ ثُملَمعيزودى خواهند دانست (يا هم اكنون آگاهشان خواهيم ساخت). هبلى، ب  .كَلَّا س  
  در نياورديم؟ صورت بستر (يا گاهواره) آيا ما زمين را (براى زندگى) به  .أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا  6
  هائى قرار داديم؟ صورت ميخ ها را به و (ما نبوديم كه) كوه  .والْجِبالَ أَوتَادا  7
  ) آفريديم؟گروه (نر و ماده يا گروه ها صورت جفت به ها) را (انسان و شما  .وخَلَقْنَاكُم أَزواجا  8
  و خواب شما را (وسيله) آسايشتان قرار داديم؟  .وجعلْنَا نَومكُم سباتًا  9
  و شب را پوشش قرار داديم؟  .وجعلْنَا اللَّيلَ لباسا  10
  و روز را (زمان مناسب) براى معاش (و تأمين زندگى) قرار داديم؟  .ر معاشًاوجعلْنَا النَّها  11
  و باال سر شما هفت (سقف يا حفاظ) محكم بنا نهاديم؟  .وبنَينَا فَوقَكُم سبعا شدادا  12
  و چراغ داغ پر نور (در آنجا) قرار داديم.  .وجعلْنَا سرَاجا وهاجا  13
  زمين ريختيم. هقطره (يا باران) ب م) آب قطرهو از (ابرهاى) فشرده (يا متراك .ثَجاجاالْمعصرَات ماءوأَنزَلْنَا منَ  14
  وسيله (از خاك) دانه و گياه بيرون بياوريم، تا بدان  .لنُخْرِج بِه حبا ونَباتًا  15
  هاى (با درختان) انبوه (برويانيم)؟ و (همچنين) باغ و بستان  .وجنَّات أَلْفَافًا  16
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

سررسيد و ميعاد نهائى  همانا كه روز فصل (يا روز جدائى و تفرق وتشخيص)  .إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتًا  17
  ها و آفرينش و قرارها) است.(اين جريان

18  مويينفَخُ فورِفَتَأْتُونَالياصاجبيائيد. فوج (به آنجا) فوج دميده شود و شما »صور«روزى كه در  .أَفْو  
هاى مختلف) باشد. ورودي ها(يا صورت دروازه فته و بازگرديده بهو آسمان شكا  .وفُتحت السماء فَكَانَت أَبوابا  19

خشكى) چون سراب  حركت و سيالن درآمده (در اثر هموارى وهها بو كوه  .وسيرَت الْجِبالُ فَكَانَت سرَابا  20
  جلوه كنند.

  (و در انتظار) است. در كمين كه (در چنان زمان و اوضاع) جهنم درستي هب  .نَت مرْصاداإِنَّ جهنَّم كَا  21
  ها. گاهى) براى منزلگاه سركشي (كمين  .للْطَّاغينَ مĤبا  22
  (كه در آنجا) مدتهاى دراز درنگ و سكونت خواهند كرد.  .حقَابالَابِثينَ فيها أَ  23
) خنكى و آشاميدنى را نمي  .لَّا يذُوقُونَ فيها برْدا ولَا شَرَابا  24 چشند. در آنجا (آسايش و لذّت  
  مگر آب داغ و مايع چركين.  .إِلَّا حميما وغَساقًا  25
  خودشان).رفتار ها يا چگونگى  (با گروه تناسبكيفرى و جزائى م  .جزَاء وِفَاقًا  26
  اينها كسانى بودند كه اميد و انتظار محاسبه را نداشتند.  .ِإنَّهم كَانُوا لَا يرْجونَ حسابا  27

تكذيب  ،قصد ردكردنه(ب كردندهاى ما را شديداً تكذيب ميو آيات و نشانه  .وكَذَّبوا بĤِياتنَا كذَّابا  28
  و استدالل به اين نتيجه رسيده باشند). ه آنكه روى عقيدهنمودند نمي

  .وكُلَّ شَيء أَحصينَاه كتَابا  29
كنيم شماره مي آمارگيرى و كه ما همه چيز را ثبت شده و مكتوب،حاليدر

كنند  انگارند و تصور مي دروغ مى رسى را حسابو  رغم آنكه آنها رستاخيز (علي
  شود، از هر چيزى ضبط و شمارش داريم).كه اعمالشان محو و فراموش مي

  كنيم. پس بچشيد! كه جز بر شكنجه و عذاب شما افزون نمي  .فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدكُم إِلَّا عذَابا  30
  ها) وجود دارد. خواسته هپيشگان موفقيت (و نيل ب ا يقين براى تقو ه(در مقابل) ب  .إِنَّ للْمتَّقينَ مفَازا  31
  ها. ها و تاكستان (از قبيل) بستان  .حدائقَ وأَعنَابا  32
33  اوأَتْرَاب باعو دختران نارپستان همسن و سال (يا دوستدارشوهر).  .كَو  
  هاى لبريز (از شراب و شربت). و جام  .وكَأْسا دهاقًا  34

(هر چه گفته و  شنوند و نه دروغ و تكذيبدر آنجا نه سخن بيهوده و پوچ مي  .لَّا يسمعونَ فيها لَغْوا ولَا كذَّابا  35
  شود جدى و راست است).شنيده مي

  ندگار تو.وسوى خداپاداش و عطائى حساب شده، از   .جزَاء من ربك عطَاء حسابا  36
 

 تدبر در آيات - بخش اول
 

كالم حالت  ي كننده يا گوينده خطاب و همچنين خطاب نوع لحاظ به گروه حاضر
در  »فَتَاْتُؤن«و فعل  12، 9، 8در آيات  »كُم«ضمير  دليل به 20تا  6مختلط دارد. آيات 
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محسوب  3نوع مجموعه از ،كنندگان بوده ، مخاطب آنها مردم معاصر و پرسش18آيه
كننده يا از  صيغه غايب از مردمِ پرسش هرا كه ب 36تا  21و  5تا  1. اما آيات شود مي

 »ربك«، با خطابِ 36آيه  و به شود ميصحبت  مشمولِ جهنم و بهشت و متقّينِ طاغين
 ).2/1ف بدانيم (ردي 1ختم شده است. بايد از نوع 

الغير كه در  افعال و ضمائر متكلّم مع دليل به 30تا  6گوينده كالم، آيات  لحاظ به
كه مستقيماً با مردم  باشد ميخود خدا  ،آمده است 30تا  28و  15تا  8 و 6آيات 

و اين چهارمين بار است كه قرآن از دهد ميصحبت كرده جواب پرسش كنندگان را 
خدا باشد. يا  تواند مي، گوينده 36تا  31. در آيات دنماي ميقول خدا ابالغ كالم 

گوئى مستقيم را در گروه  . اين گونه سخن5تا  1، و همچنين است در آيات جبرئيل
ديده  ،) كه پيام مقدم مشابهى با گروه حاضر دارد27تا  16 / )77((مرسالت 26قبلى 

) نيز خداوند مستقيماً با مردم 18تا  4 / )92((ليل 22از آن در گروه بوديم. پيش 
بيان كرده  اه انسانمواضع و برنامه كلى خود را در زمينه دنيا و آخرت و حرف زده 

 15 / )81((تكوير 16). جلوتر از آن در گروه 14، 13، 12، 10، 7 آيات دليل بهبود (
، خداوند براى شود ميصيغه غايب ياد  هكننده آن ب ) كه از آورنده قرآن و ابالغ28تا 

و آياتى  ها گروه. اينها غير از نمايد ميمردم خطاب  همعرفى رسوالن خود مستقيماً ب
 .دده ميرسول خود مستقيماً تعليم و تذكراتى  هاست كه خدا ب

، حدوث ى سه سال ابتدائى بعثتها گروهموضوع و محتواى گروه، مانند اكثر 
حال خدا  ه. با اين تفاوت كه تاباست و خبر از دوگونه زندگى مردم در آخرت قيامت

كالم  افتتاح و داد مي آخرت و قيامت زا خبر مردم هب ساكن هب ابتداء طور به كهبود پيغمبر يا
 .گردد مينمود ولى اين بار در پاسخ به پرسش مردم است كه اطالعاتى اعالم  مي

آيات  ي بر بقيهو پرسشى است كه در صدر سوره آمده  ،برجستگى عمده گروه
، 24را در گروه  سايه افكنده است. نخستين پرسش راجع به قيامت و عذاب آخرت

ديده بوديم. در آنجا فرد استثنائى » .سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ« -1 / )70(معارج سوره
گردانى از دعوت رسول، هاى عمومى و رو گري رغم تكذيب واحدى بود كه علي

 كرده بود. -نظر موافق يا مخالفبا  -طرح سئوالى
را جدى و بزرگ گرفته به طرح پرسش  در اينجا جمعى هستند كه خبر رستاخيز

تذكر و  صورت بهطلبند. پس از يك سال انذار و هشدارِ پيامبر  پردازند و پاسخ مي مي
ن توجه و اعتنائى و تكذيب و لجاج مردم، چني شدن با بى تكرار و اصرار و مواجه
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 جمعى را بايد يك موفقيت مهم و پيروزى اميدواركننده براى پيغمبر پرسش دسته
 بدانيم. بگيريم و تأييدى بر روش رسالت

 هماندر ميان افراد متعدد، اگر چه با اظهارنظرهاى مختلف،  طرح مسئله قيامت
ها، انتظار داشته است و  خدا و آورنده ذكر و سوگند و نشانه چيزى است كه فرستاده

آيد، براى پاسخ و توضيح  برمى 5و  4كه از آيات  طور آنمانند هر مشتاق منتظرى، 
 .دهد ميتعجيل و سرعت  ي وعده

خبر (چيزى كه مسئله اصلى و وظيفه  معناي به »نَباء«حاضر كه تعمداً نام  ي سوره
روى زائرين  هاى است كه ب در حكم دروازه ،است) روى آن گذارده شده است انبياء

ها  ها و ديده دل شهرِ هخدا ب سفير رسالت ترتيب اين بهو  شود مي باز ،شهر يك يا فاتحين
 د.كن راه پيدا مي
سئوال از نباء  ،گونه تلقى كرده ، لحن سوره را كالم منفى و توبيخ»الميزان«تفسير 

كَلَّا «  -4هاى  عظيم را يك پرسش انكارى و نشانه گستاخى گرفته است. براى اعالم
 و» .الْأَرض مهادا أَلَم نَجعلِ« - 6هاى  ، استدالل ».ثُم كَلَّا سيعلَمونَ« - 5و » .سيعلَمونَ

مت و انذار منتهى شده حالت مال .»إِنَّ جهنَّم كَانَت مرْصادا« -21غيره نيز كه به آيه 
نگاه كنيم مالمت و طرفانه  كه در اين مجموعه اگر بي حاليقائل گرديده است. در

سهولت  هب تواند ميتماماً  و در آنها آمده است حتى آيات بهشت ،بينيم نمى يتهديد
سأَلَ « - 1پرسش  »الميزان«براى توضيح و جواب مساعد به پرسش اول تلقى شود. 

و آيات پشت سر آن در سه گروه قبل را  )70(عارجمآغاز سوره  ».سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ
نيز، كم و  نيز پرسش انكارى و تهديدهاى انذارى تلقى كرده بود. مرحوم طالقانى

ترى، نظر منفى ابراز كرده و پرسش را همراه با  بيش، ولى باشدت و خصومت ماليم
دترى نسبت به ديگر عقيده مساع آيد مفسرين نمى نظر بهكرده است.  استهزاء تلقى

گيرى  چنين موضع .)شد ميمتذكر  طباطبائىنه (وگر كرده باشندكنندگان ابراز پرسش
ميراث از حيوانات،  همنفى از ناحيه مفسرين امر طبيعى كامالً بشرى است. افراد بشر، ب

 ،حوادث و افراد، برخورد اوليه و برداشتشان با نگرانى و احتياط توأم بودهدر برابر 
نمايند و كمتر جانب اعتماد و محبت را  عادتاً جانب خصومت و خشونت اتخاذ مي

 گيرند. مي
و  شوندگان در مورد رستاخيز ر همين اختالف پيدا كردنِ دعوتاما در واقع ام

و جلب توجه مردم بوده  نشانه از پيشرفت عمده در امر رسالتعظيم شمردن خبر، 
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رف مطرح شدن فرض كه حاكى از ايمان قطعى و تصديق كامل نباشد باز هم ص هب
م، چيزى است توضيح و بينه، عالوه بر تشويق رسول مكرّ ي مسئله در جامعه و مطالبه

اعتنائى و پشت كردن مردم و تكذيب كردنِ با  . قرآن با بىباشد ميكه خواسته قرآن 
تصميم قبلىِ آنان مخالف است. با مالحظه آيات افتتاح و ابتداى سوره و مقايسه آن 

از خلقت و شاهدگيرى  مأخوذ مكرر سوگندهاى هم از كه بينيم مى گذشته هاى با سوره
وإِنَّ  .إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ«ظير ايم و هم ابالغ و اصرارهاى اوليه ن از طبيعت دور شده

عاقينَ لَوغَرْقًا«بينيم. از سوگندها و انذارهاىِ  را نمى 6در گروه  1.»الد اتالنَّازِع2».و، 
»افَالْمرأَم اترباجِفَةُ .دالر فجرت مو3».ي، »ةرافي الْحونَ فوددرا لَمنقُولُونَ أَئا« ،4».يمفَإِن 

نيز خبرى نيست. خود مردم هستندكه در زمينه چگونگى  20گروه» .هي زجرةٌ واحدةٌ
 .شود ميكنند و به آنها توضيح داده  طرح سئوال مي ،انتقال به آخرت

و تنذير و تعقّل و خوددارى از  به تذكر كردن رسالت كه بسنده شود ميمعلوم 
اى  تويبخ يا تندى و خشونت، مثمرثمر و باعث پيشرفت گرديده است و در نزد عده

 ل شده است.هتولى و تكذيب مبدل به توجه و تسا
گرفت و هم  )70(معارج، 24توان، هم در ارتباط و ادامه گروه  گروه حاضر را مي

سوره  14تا  11آيات  دنبال بهمين و مقاصد آيات كه مشابهت مضا دليل به
كننده  آن، تعقيب بودنِ و ميقات الفصل بردن از يوم ، آمده و مخصوصاً نام)70(معارج

 محسوب نمود: 26گروه  ي دهنده و توضيح

  :  39و  38و  14تا  11، آيات )77مرسالت( 26گروه 
11 - تلُ أُقِّتسإِذَا الرو.  

12 - لَتمٍ أُجوي أَيل.  

  .ليومِ الْفَصلِ - 13

  .وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ - 14

38 - اكُمنعملِ جالْفَص موذَا يه نيلالْأَوو.  

39 - ونيدفَك دكَي فَإِن كَانَ لَكُم.  

                                                
  . 6و  5) / 79. نازعات(3      . 1) / 79. نازعات(2        .  6و  5) / 51ذاريات(. 1
 .  13) / 79. نازعات(5          . 10) / 79. نازعات(4
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 : 19تا  17)، آيات 78(نباء، 27گروه 
  .إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتا - 17

  .يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا - 18

19 - الس تحفُتاوابوأَب تاء فَكَانم.«  

*    *    * 

نيز كه  )77رسالت(سوره م ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«بند  احتمال قوى ترجيع هب
بار تكرار شده است تأثير  9آمده و » يوم الْفَصلِ«اشارات مربوط به  بالفاصله بعد از

باعث توجه و طرح پرسش  ،اى در برانگيختن وحشت و حركت مردم داشته كوبنده
 بايد باشد. »يوم الْفَصلِ« هماناز خبر بزرگ گرديده است و خبر بزرگ 

هاى قرآن و از عوامل تأثير و  در تفسير گروه گذشته گفته بوديم كه از ويژگي
 براى اولين بار ديده شد. 26بندها است كه در گروه  تحريك مردم همين ترجيع

أَلَم « - 6اى كه با  هو توضيحات اقرارگيرند )1) / 78(نباء(.»عم يتَساءلُونَ«اما پاسخ 
 دنبال بهختم شده و  ».إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتًا« -17آغاز و به   ».نَجعلِ الْأَرض مهادا

يز در نوع خود تازگى دارد. مانند غالب گروه ماقبل آمده است، ن 27تا  21آيات 
هاى جارى زندگى  استمداد از طبيعت مشهود و پديده ،سوگندهاى استشهاد گذشته

، بدون آنكه كمترين اشاره به ماوراءالطبيعه و روح و غيره شده باشد. كند مي ها انسان
 ،بديهى است كه براى تفهيم يك مطلب و رفع اشكال و تعجب مردم از يك خبر

كه در دسترس مردم  باشد ميچيزهائى  هتوسل جستن و استناد ب ،ترين راه رراستس
 .باشد مياست و مشهود و معلوم آنها 

ها  چيدن او كبر ادر آنچه از درك و ديدارشان دور يا پنهان بوده، محتاج به صغر
جدال نمايد بايد نوبه خود ايجاد ابهام و اختالف و  هباشد كه ب هاى، فلسفى و لفّاظي

 1احترازجست.

                                                
آن  بشرِ هاى بعد از آن، بديهىِ يا قرن ها سالبديهى و طبيعى نيز چنين است. ولى تا قبل از نزول قرآن و  .1

فكر افتاده  هميالدى ب 17و  16وقت گذارده و در قرون  ها سال ،پيروى عقل و علمبه  زمان نبوده است. بشر
، از مشاهده و تجربه كمك فلسفى -هاى عقلى هاى ذهنى و استدالل گذاردن استنباطاست كه با كنار

و تربيت  ظهور اسالم ها بعد از هاى طبيعى قضاوت كند. حتى قرن بگيرد و بر مبناى واقعيات و پديده
 دنبال بهقرآن و توجه به طبيعت،  هجاى تأسى ب هدانشمندان دين و خردمندان اسالم ب بينيم مى مسلمانان

 روند. مي و تصوير و توجهات عرفان فلسفه يونان
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دارد و در گروه  برمي قيامت و آخرت هاى كه گروه حاضر براى رسيدن ب گام تازه
پديده ناگهانى  با اجمال و اختصار آغاز شده بود، پيونددادنِ ،)77(مرسالت، 26قبلى 

ريزى  هاى تدريجى طبيعى دنيا و برنامه به جرياناست  و عظيم قيامت و آخرت
، تا ميعادگاه سمانآدمى، از والدت تا هالكت، در مهد و محيط زمين و آ ي شده
(مرسالت) پس از سوگندهائى كه به بادهاى ماليم و تندباران 26گروه الفصل. در يوم

سررسيد و  هاى حدوث قيامت نهريز خورده شده بود و پس از ذكر مقارنات يا نشا
 28تا  16دنيا آيات  هاعالم شده بود و براى اتصال دادن آن ب ».يوم الْفَصلِ«اَجل آنها 
 آمده بود.

و تفصيل و  گردد ميآغاز  »اَلَم يجعلْ«پرسش اقرارى  هماندر گروه حاضر كه با 
 37تا  31در مورد طاغين و  30تا  18 و 17ا ت 6به آيات  شود ميتوضيح بيشتر داده 

ى گذشته صحبت از اين مقوله ها گروهكه در  حاليخوريم. در در مورد متقين برمي
آمد كه  مى عمل بهيم و صحبت از روزى شد مي باره وارد رستاخيز نبوده يك

 . روزى كه آسمان و زمين1تو خوراك و سكنايشان دو گونه اس هاى آدميان چهره
هاى شديد جهان را لرزان و  فروپاشى و كوبندگي چنين و چنان گشته خاموشى و

آيد،  شوند، بهشت پيش مى سازد و در آن روز وحوش محشور مي دگرگون مي
 2.شود مياش  گذشته هو هر كس آگاه ب گردد ميور  دوزخ شعله
باشد جمعاً  )77(كه مرسالت 26و  24، 20، 16، 12، 11، 9 هگذشتهاي  در گروه

كه تماماً متوقف  »يومئذ«و  »يوم«بار كلمات  20را داشتيم و  »اذا«بار حرف رابط  27
 وقوع يا حدوث آن بود. ، وبر زمان قيامت

ى جوى، ها ت و شباهت با پديدههاى زمانىِ روزِ قيام ها و مقارنه همراه با اين نشانه
 بودن فاصله زمانى تا رستاخيز طوالنى به) 71(معارج، 24 روهاشاره كوتاهى هم در گ

دادن و اتصال طبيعى و تدريجى  را مقدمه براى ربط توان آن كه مي 3آمده بود عمل به
 دانست. آخرت دنيا به

كلى  طور بهو  ين و آسمانى گذشته به زمان و زمها گروهاز سوگندهائى كه در 
ها و تحوالت طبيعت خورده شده بود و قرآن آنها را شاهد  به آثار خلقت و پديده

                                                
 .)88( غاشيه، 9روه گ .1
 )74(مدثر، 21روه و گ )81(تكوير، 16روه ، گ)82(انفطار، 11روه گ .2
 » .ونَرَاه قَرِيبا .يرَونَه بعيدا إِنَّهم .فَاصبِرْ صبرًا جميلًا: « 7تا  5) / 70معارج( .3
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كرديم كه منظور بيان مشابهت حادثه و  چنين استنباط مي ،گرفت ميمدعاى خود 
از  هاى فيزيكى خلقت است. هاى مشهود در طبيعت و جريان واقعه قيامت با پديده

جمله وزش بادها و تشكيل ابر و ريزش باران. اينك گروه حاضر با شاهد گرفتن 
ختار زمين و جو آن، كه سا دهد ميخود مردم و پرسش اقرارى از آنها توضيح 

، خواب و معاش شب و روز، روشنائى و گرماى ها انسانازدواج و توليدمثل 
و تغذيه و تفنّن از مزرعه و بوستان، تماماً سير  ، ريزش باران و رويش گياهانخورشيد

د كه درك آن از حاال حتّى براى خو »لصَفالْ موي«و مسيرى است براى رسيدن به 
كه همه حركات و اعمال شما در اين دنيا ثبت  حاليناممكن و دشوار است! در پيامبر

تان برخواهد گشت. يعنى خود بهروى آمار و حساب  و ضبط گرديده نتايجش
ن و دگيرى شده جريانات اين دنيا، رسي كه دنباله طبيعى و اندازهطور همان
دنباله  شود ميشدن قيامت است. آنچه هم كه از بد و خوب تحويلمان داده  شكفته

دوران زندگى دنيا است. در گروه قبلى نيز با تفصيل كمترى  ي ثبت و ضبط شده
او  ي ريزى شده وجه به خلقت انسان از ماء مهين و رشد تدريجى و مرگ برنامهت
رساند كه بيدار شدن ما در قيامت و حال و  آمده بود. احتماالً اين نكته را مي عمل به

رشد تدريجى و  دنبال بهريزى شده  اى است برنامه نيز پديده وضع ما در آخرت
 اه انسانرسد. نه آنكه عذاب و ثواب  ظهور و ثمر مي هتحوالت وجودى ما كه ب

ها و  ى دنيا يا دولتها و ارباب همچون كيفر يا مزد و پاداشى باشد كه پادشاهان
اى و جداى از خود اشخاص و اعمال آنها تحويلشان  عارضه صورت بهها  دادگاه

 6كه متصل و محصول آيات  17نمايند. ضمناً از آيه  شان اجرا مي يا درباره دهند مي
 »الْفَصلِ يوم«و رسيدن به  دار رستاخيز مدت ي آيد كه پديده چنين برمى باشد مي 16تا 

تعلق به همه زمين و زمان و انسان و موجودات دارد و يك نوع هماهنگى و همكارى 
 آنها برقرار است.مابين 

*    *    * 

هائى كه از  آمده است توصيف »الْفَصلِ يوم«كه بعد از ميقات  36تا  18در آيات 
الى آنها  هى گذشته است كه در البها گروهتذكار  شود مي زندگى در جهنم و بهشت
اه يا به جهنم و بهشت فوج به ميعادگ پاى خودمان و فوج هاشاراتى به نفخه صور پاب

رفتن و اقامت طوالنى داشتن در آنجا، شده است. عنوان طاغين هم تازه است. قبالً 
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 2».علمت نَفْس ما أَحضَرَت«، 1».وأَخَّرَت علمت نَفْس ما قَدمت«ها و اخبار به  توصيف
گرديد و از مشمولين عذاب با نام كافرين و  ختم مي 3».فَإِذَا هم بِالساهرة«يا به 

 .شد ميمخصوصاً مكذّبين ياد 
ها از خصوصيات بارز قرآن  ها و دانسته هتكرار و بازگوكردن چندين باره گفت

آور و  مالمت ها كه در كتاب و كالم آدميان است. اما همين تكرار و تجديد مطلع
كننده است در زندگانى روزمرّه و در طبيعت و محيط پرورش ما جريان عادى و  دفع

هزار بار جويدن و هاى تكرارى صبح و ظهر و شام يا  دائمى دارد. ما نه از خوردن
كنيم. هر روز طلوع و غروب  شويم و نه از خفتن شب شكايت مي بلعيدن ناراحت مي

نيز باعث  دور خورشيد هآفتاب و هر سال تجديد بهار، در گردش تكرارى زمين ب
. از هر چيز كند مي، هيچ، شاد و شادابمان هم شود مياعجاب و اعتراضمان كه ن

ممد حيات است و چون برون آيد  رود ميچون فرو «زدن است.  فستر ن تكرارى
آيد قرار خلقت بر  ميان مى ههر جا كه پاى تغذيه و تربيت يا توليد ب »مفرح ذات...

پا يا در سايه همين گردش ماه و مهر، تناوب تاريكى و  ه. پابرود ميتكرار و تداوم 
كه قرآن در سوگندهاى خود  -ها قروشنائى، گرما و سرما، باران و باد، و جفت و طا

از  و است كه سبزه و گل و بستان دامن كوه و بيابان را پوشانده - كند ميبر آنها تكيه 
 گردد ميمردان و زنان رشيد  هآورد، نطفه ناچيز تبديل ب مردگى زمستان بيرونشان مى

 ...شود ميهاى سرسبد خلقت درست  و گل
هاى  آور آيات تكرارى خلقت و جريانتكرار آيات و تجديد مطالب قرآن ياد

 برد. ذره جلو مي نوى طبيعت است كه در هر گام مخلوقات را ذره هب موجى و نو
حافظه بسپارند، نه  هقرآن نه داستان است كه براى سرگرمى يك بار بخوانند و ب

وار (مثل قرآن خواندن و نمازهاى ما) پس بدهند،  درس است كه از بر كنند و طوطي
درد جدال با مدعى و مريدسازى بخورد  هيا علم و كمال است كه ب لسفه و عرفاننه ف

است، تزكيه و  4.»علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم«يا تسخير طبيعت و قصد شهرت كنند. تفهيم 
است و مخصوصاً دگرگونى و تربيت آدمى در  5.»الدنياتؤثرونَ الْحياةَ «رهائى از 

سعادت جاودانى. اينها كار ساده و سريعى نيست كه  هراستاى خدائى براى رسيدن ب
بدون حوصله و تدريج عملى باشد يا احتياج به القاى تدريجى و به تكرار و تمرين 

                                                
  . 14)/79، نازعات(20. گروه 3   .  14) / 81، تكوير(16. گروه2      . 5) / 82، انفطار(11گروه  .1
 . 16) / 87، اعلي(4. گروه 5        . 5) / 96، علق(1. گروه 4
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گونه است كه تغيير و تربيت جانداران، چه آدم و چه حيوان، با  انهمنداشته باشد. 
هاى قرآن،  . ضمناً تجديد مطلعگردد ميممارست و در اثر تكرار و تمرين انجام 

ار عينى و خشك نبوده هر بار تفصيل و رايم تك حال ديده هتاب ها گروهكه در  يطور به
 كند. تكميل ميرا  اى آن تازه

توانسته است بدون آنكه ماللت بار و مردود شود، با صبر  قرآن با چنين شيوه
اش ديوارهاى تولّى و تكذيب را شكافته سئوال برانگيز  جميل و خُلقِ عظيمِ آورنده

ها و  ديده ه،تدريج بر تهمت و توهين و بر خصومت و كارشكنى چيره شد هگردد و ب
اندك  انده شود. اندكدم خو هدست بگردد و دم ب به ها را جلب كند. آياتش دست دل

سال كه كمترين مدت  23در ظرف  مؤمنان آگاه بيدار و عاشقان فداكار بسازد و
كه  يطور بهها است و  رساالت و تعليم در مقايسه با ساير رسوالن خدا و تعداد امت

درجه از راه  180خواهيم ديد دعوت شوندگان  اهللاشاء ى تنزيل آينده انها گروهدر 
 سويش روآورند: هافواجى از ايمان و اقتدار بنخستين برگشته 

  :  29 / )48فتح(
»هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم  ماهرت مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش

دجا سكَّعر نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبا ي

 جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِجنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس

رالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش يظَ بِهِمغيل اع

الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا 

  1».عظيما

هاى جمعه  هاى سفارش شده براى شب يكى از سوره )78(دانيم كه سوره نباء مي
 - اى آمرزش پدر و مادر و درگذشتگانبر ن و تشيعتسن اهلاست كه از قديم برادران 

                                                
، سرسخت و با يكديگر ]و همراهانش، در برابر كفارِ [جنگ طلب محمد رسول خدا:  29) / 48فتح( .1

بخشى و خشنودى  كه افزون حالى كنى، در حالت فروتنى و خضوع مشاهده مىرا در نناآمهربانند؛ همواره 
شان است در  هاشان از اثر فروتنى پيداست؛ اين توصيف نان در چهرهآ جويند؛ نشان [شايستگى] خدا را مى

ن را مايه آورد و آبر ا [به فراوانى]اش ر ى است كه جوانها همانند كشت نان در انجيلآ؛ و توصيف تورات
شگفتى كشاورزان گردد، در اى كه موجب  گونه ، بههاى خود استوار بايستد داده تا ستبر گردد و بر ساقه

نان، انكارورزان را به خشم دراندازد؛ خدا به مؤمنان نيكوكارشان وعده آ از [رشد سريع] ]نتيجه [خدا
 . مرزش و پاداشى بزرگ داده استآ
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هاى  مقدم بر سوره ،تنزيل لحاظ بهاند و  خوانده مي -براى تذكّر و توبه خودشانو 
، )36(، يس)55(هاى رحمن هاى جمعه است. مانند سوره ديگر شب ي سفارش شده

 لحاظ بهزند. يعنى  ميدور ماً بر حول محور بهشت و جهنم، و غيره. كه تما)87(اعلى
و دعوت  چيزى كه رسالت هماندارد.  و آخرت تنبه و توبه تكيه بر مسئله قيامت

بستگى و بندگى زندگى يا  د، براى دور كردن انسان از دلبا آن آغاز گردي پيغمبر
ترين كار و مؤثرترين وسيله  خدا و آخرت: ضروري سوي بهدنياپرستى و راندنمان 

 بوده است.
 

 تفسير آيات -بخش دوم
  

دسته  4را به  توان آيات آن براى تفسير سوره كه حالت منسجم و معاصر دارد مي
 ذيل تقسيم كرد:

 5تا  1آيات ، پاسخ ي مردم و وعده) پرسش 1دسته 
 17تا  6آيات ، زمين و زندگى دنيا بهقيامت  اتصال) ارتباط و 2دسته 
 27تا  18آيات ، از نفخه صور تا مزيد عذاب سركشان )3دسته 
 36تا  28آيات ، ) سرگذشت پرهيزكاران4دسته 

  :  5تا  1آيات ، ) پرسش مردم و وعده پاسخ1دسته 
  .ونَعم يتساءلُ - 1

  .عنِ النبإِ الْعظيمِ - 2

  .الَّذي هم فيه مختلفُونَ - 3

  .كَلَّا سيعلَمونَ - 4

  .مونَثُم كَلَّا سيعلَ - 5

وجود  اشكال و اختالفى ميان مفسرين ،رفته اين دستهكار هها و لغات ب در جمله
پرسش  تسائل، دارد. استفهام حالت و چيز، چه از يعنى است، »ما عن« جاى هب »عم« ندارد.

. پرسش داخلى و از دهد ميا نشان كنندگان ر جمعى يا تعداد قابل مالحظه از پرسش
ت و قيام چيزى جز انذارِ و خبرِ ،چيزى جز خبر »نَباء«. يكديگر يا جمعى و از پيغمبر

باشد. معناى عظيم هم كه معلوم است، اعم از  تواند ميبه دنياى ديگر، ن ها انسانانتقال 
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جهان ديگر باشد كه مردگان زنده خواهند شد يا بينى يك  آنكه خود خبر و پيش
را غالباً جمله اثباتى و  2 ي و كيفيت آن برگردد. آيه صفت عظيم به جهان آخرت

آيد چون بالفاصله بعد از   مى نظر بهكه  حالي اند در توضيحى از طرف قرآن گرفته
كنندگان و توضيحى باشد  موضوع سؤال پرسش تواند ميمده است آ» .عم يتَساءلُونَ«

اند يا پرسشى از ناحيه قرآن در خطاب به  كه آنها در تعقيب سؤالشان ذكر كرده
آياتى كه  دليل بههم  ،پرسند؟ خبر بزرگ بر بزرگ ميخرسول بزرگوار باشد: آيا از 

ختم شده است و  ».كَانَ ميقَاتًا إِنَّ يوم الْفَصلِ - 17«آيه در جواب پرسش آمده و به 
مطرح  اينكه در آن ايام و احوال مطلب مهمى غير از قيامت و آخرت دليل به هم
است و  ه و مورد انكار و اعجاب و استفهام نبوده است، يا كلّ مسئله رستاخيزشد مين

 و الفصلى كه در گروه قبلى عنوان گرديد . يومباشد مي »يوم الْفَصلِ«احتمال قوى  هيا ب
اضافه شده بود. آيات پرسش و پاسخ اين  1».وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ«اش  درباره

 رساند. مي 2.»وم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتًاي انَّ«روه نيز خواننده و شنونده را بهگ
كنندگان كه در آيه سوم آمده  كردن پرسشنظر پيدا داشتن يا اختالف اختالف

ها و توضيحاتى كه تا  و نشانه است جز راجع به محتواى خبر، يعنى قيامت و آخرت
حال در  ههائى كه تاب و توصيف بودن مسئله قيامت و غامض ،گروه حاضر داده

اى كه وجود دارد، كامالً  ى گذشته آمده است و با امكان تعبيرها و توسعهها گروه
 100و  صددر 50آيد. اختالف نظرهائى از انكار صفر تا احتمال  مى نظر بهطبيعى 
 گرائى. طرفى، تا انصاف و حق گرائى يا رشد و بي ، برحسب درجه عناد و كجدرصد

كه نظر بعضى از طور آن، تواند مي 5و  4در دو آيه متوالى  »سيعلَمون«تكرار 
تعظيم خبر باشد، يا حكايت از دو  ي وعده باب تأكيد من تواند ، مياست مفسرين

و  17تا  6و آگهى دادن. يكى بالفاصله در آيات بعدى همين سوره (از مرحله علم 
هاى بيشترى خواهند  ى بعدى كه با توضيح و تفصيلها گروهپس از آن) و ديگر در 

 كه در نزد خدا نزديك است. آمد. يا در قيامت و آخرت
 را موكول به روز قيامت ت آنانجام وعده پاسخ و درياف اينكه بعضى از مفسرين

كنندگان جواب سئوال و اعجاب خود را  آيد. پرسش قابل قبول نمى نظر بهاند  كرده
اند، نه در زمان دور و دراز آن دنيا كه درباره وقوع آن ترديد يا  هخواست ميفورى 

   :عقيده دارد كه اند. طالقانى انكار داشته
                                                

 . 17) / 78، نباء(27. گروه 2        .  14) / 77، مرسالت(26گروه  .1
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اعالم  توانست ميگونه ن يچه به در آغاز رسالت اينكه عرّب هتوجه ب با«
بقاء و معاد را تصور و درك كند، در كيفيت آن متحير بود، بقاء انسان، 

از تصور آنان دور بود... همه  و قيامت و عقاب ، ثواببازگشت انسان
را تصور و درك كرده و سپس  مردم تاحدى آن همانتدريج بيشتر  هب

زيادى از آنان بدان ايمان آوردند و معتقد شدند... اين عقيده در  ي  عده
 »گرديد. اذهان آنان نفوذ يافت كه مانند معلومات بديهى

آمده و  »ونَملَعيس«وعده كه دو بار بر سر فعل يا  »كالّ«يا نفى  »ردع«اما كلمه 
منظور نَفى تصور و توجه و انتظار گذشته  هو ب 1خوريم كه بدان برمي دومين دفعه است

. در قرآن گاهى اوقات با شود ميكار برده  هاثبات يا تأكيد مطلب بعدى ب اشخاص و
آيد و غالباً بدون ذكر موضوع  ردع و رد كند مى خواهد ميذكر تصور و توجهى كه 

را استنباط كرد.  وده از سياق عبارت و زبان حال و اقتضاى كالم يا اوضاع بايد آنب
و نگرانى  كنندگان از مسئله قيامت اطالعى پرسش آيد منظور بى مى نظر بهدر اينجا 

آنان از ماندن در جهل و ابهام و ترديد است و يا احتمال و انكار چنين خبرِ غيرقابل 
بگويد چنين نيست كه در  خواهد ميقبول، واهى و ساختگى باشد. قرآن  درك و

زودى (با  هاطالعى و در حالت ترديد و تمايل و در انكار باقى بمانند بلكه ب جهل و بى
با اكتشافات و علومى كه بشر  قول طالقانى هيا ب خواهيم داد توضيحاتى كه ذيالً يا بعداً

 ) آگاهى و دانائى كافى نسبت به قضيه پيدا خواهند كرد.پيدا خواهد كرد
استنباط  ».كَلَّا سيعلَمونَ - 4«هاى منفى  كه از جمله نظر بعضى از مفسرين ي  درباره

 ذاب آخرتو چشيدن ع را در قيامت طعن و تهديد و توبيخ كرده و موقع حصول آن
 صحيح باشد. همه جا تا تواند ميالزم است مجدداً توضيح دهيم كه ن ،2اند دانسته

                                                
... » .تدعو من أَدبر وتولَّى .ىنزاعةً لِّلشو .كَلَّا إِنها لَظَى« : 17تا  15 ) /70(معارج 24اولين دفعه در گروه  .1

يارى  هكرد كه انتظار داشتند فرزندان و همسر و خويشاوندان ب انگيز توقع مجرمين را مي بود كه نفى طعنه
 آمده جانشان را فداى آنان بكنند.

يابى فعل  . آنجا كه در ريشهشود ميترى نظير چنين تعبير ديده  نيز با لحن ضعيف »ى از قرآنپرتو«در . 2
   :گفته است »يتَساءلُونَ«مضارع 

تدريج و از  هپيوسته و ب ؛آيد از باب تفاعل براى مشاركت، تدريج، مطاوعه و تظاهر مى«
   »فهم ندارند).پرسند (قصد  روى استهزاء از يكديگر مي

  :نويسد  هم مي.» كَلَّا سيعلَمونَ«در مورد 
 »امكان دارد براى نفى انكار و استهزاء باشد.«
هاى امتناع و اشكال و اختالف و حتى استقامت و  ها چهره يكى از ده انت به رسول خداهالبته استهزاء و ا
  ←  بوده است. ب، و مؤمنينكتا و اهل و معاصرين عرب، اعم از مشركين شدگان قريش تخصومت دعو
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، از شد ميگفته  »ينَبِذِّكَملْل لٌيو«صحبت و مالمت از تولّى و تكذيب بود و  حال هب
 ند و بفهمند و نسنجيده آنرا بشنو و قيامت هاى قرآن كه حاضر نبودند حرف كساني

نمودند. حال كه ده قدم جلو گذاشته درباره خبر  را واهى و دروغ تلقى و تلقين مي
پرس و جوهاى گوناگون و طلب حل اختالف  از يكديگر و از پيغمبر رستاخيز

 خى موقوف! وقتىگستاو طرد شوند؟! گفته شود فضولى و نمايند، آيا بايد مالمت مي

 هاى بازي كنجكاوى يا مسخره در آتش و عذاب شديد جهنم افتاديد جواب پرسش و
 خودتان را خواهيد گرفت؟!

 : 17تا  6آيات ، ) ارتباط و اتصال قيامت به زمين و زندگى دنيا2دسته 
  .أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا - 6

  .والْجِبالَ أَوتادا - 7

  .وخلَقْناكُم أَزواجا - 8

  .وجعلْنا نومكُم سباتا - 9

  .وجعلْنا اللَّيلَ لباسا - 10

  .وجعلْنا النهار معاشا - 11

  .وبنينا فَوقَكُم سبعا شدادا - 12

  .وجعلْنا سراجا وهاجا - 13

  .وأَنزلْنا من الْمعصرات ماء ثَجاجا - 14

   .لنخرِج بِه حبا ونباتا - 15

   .وجنات أَلْفَافًا - 16

 .إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتا - 17
ساير  هب و عطف حرف دليل به اول آمده است كه در آيه »اَلَّم«اوالً استفهام تقريرى 

وم، با دكه در بخش تدبر گفته شد اين دسته  طور همانآيات نيز تسرى دارد. ثانياً 
   26گروه  28تا  20تفصيل و توضيح بيشتر و مختصر اختالف، تشابه و تبعيت از آيات 

                                                                                                              
ها حالت تدريجى تشديدى داشته قبالً قرآن را مورد تكذيب قرار  ولى همه اين برخوردها و واكنش →

ا تسخير و تخاصم بعداً خواهد رسيد. و از كجا معلوم كه متسائلينِ اين اند و نوبت تمسخر و توهين ي داده
 آهنگان مصدقين و صديقين نباشند؟ سوره پيش
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 نمائيم: منظور مقايسه ذيالً تكرار مي هب كه معكوس، ترتيب هدارد، منتها ب )77(مرسالت
  :  28تا  8، آيات )77(مرسالت، 26گروه 

8 - جفَإِذَا النتسطُم وم.  

9 - تاء فُرِجمإِذَا السو.  

10 - ِسفَتالُ نإِذَا الْجِبو.  

11 - تلُ أُقِّتسإِذَا الرو.  

12 - لَتمٍ أُجوي أَيل.  

  .ليومِ الْفَصلِ - 13

  .وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ - 14

15 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

16 - نيلالْأَو كلهن أَلَم.  

17 - رِينالْآخ مهبِعتن ثُم.  

18 - نيرِمجلُ بِالْمفْعن ككَذَل.  

19 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

  .أَلَم نخلُقكُّم من ماء مهِنيٍ - 20

  .فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ - 21

  .إِلَى قَدرٍ معلُومٍ - 22

  .فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ - 23

24 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو.  

  .أَلَم نجعلِ الْأَرض كفَاتا - 25

  .أَحياء وأَمواتا - 26

27 - اتخامش ياسوا ريها فلْنعجاء فُ واكُم منقَيأَساواتر.  

28 - كَذِّبِنيلِّلْم ذئملٌ يويو. 
كه در آفرينش  طور همانبگويد كه كار ما (يعنى خدا)  خواهد مياين نوع آيات 
ها و  دادن به زندهايد و از ساختمان زمين و جا ديدهج از رحم مادر خودتان و خرو
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ان و باالخره تباال سر روز، طبقات جو و خورشيديا از توالى شب و  ،آيد ها برمى مرده
گونه  همانتوانيد نمونه بگيريد،  گياهان و باغات سرسبز، مي ريزش باران براى روئيدن

»يالفَ مِولص«، »يمِو القو »هيام »يمِو ّهائى  گذاري اندازه و تقديرها و ها اجل روى هم »ينالد
دار بيرون خواهد آمد. با  هاى هدف از بطن زمين و انسان و از تكرار همين جريان

تن از خودمان توضيحى درباره نباء عظيم و آگاهى توجه دادن و پرسيدن و اقرار گرف
 .دهد مي ما هو دانشى ب
 :ها اما واژه

گاهواره يا فرش و بستر پرورش  معناي بهاند و  از يك ريشه »مهد«كه با  »مهادا«
تر و فراگيرتر  گسترده صورت بهكه  دهد ميحالت زمين را هم نشان  باشد ميكودك 

دنيا بيايند، بزرگ شوند، بخورند  هه داده است روى آن بها را اجاز همه نژادها و نسل
 و بخوابند.

صدد توضيح  در مختلف با ديدهاى مفسرين است. ميخ معناي به »وتَد«جمع  »ادوتَاُ«
ى گذشته براى نگارش تابلوى روز ها گروهاند. در  و تطبيق تشبيه كوه به ميخ برآمده

و حوادث عظيم و عجيب آن در بيان عوارض و مناظر زمين، صحبت از روان  قيامت
آيد  مى عمل بهرغم استحكام و استقرارى كه دارند،  شدن و ريزريز شدن جبال، علي

. بعيد شود ميگرفتن درياها داده  خبر از آتش ،هاى استوار و سخت و در كنار كوه
ها وجود دارد  شنوندگان قرآن از كوهكه در اذهان  اى نيست كه در اينجا هم با خاطره
ها و فرو رفتن در زمين، اشاره شده  كوه  داشتنِ حالت ميخ فقط خواسته شده باشدكه به

 بشود. معانى تداعى هم آن خواص و آثار و ها چهره تا شود مي برده كوه نام فقط البته باشد.
اند كه شرط توليدمثل و  را مرد و زن يا نر و ماده معنى كرده »اجاًوزاَ« ،8در آيه 

ها و تكاپوهاى  ها و گرفتاري تشكيل خانواده و مظاهر ديگر حيات و اجتماع، با لذّت
  اند.  ها هم گرفته و فرقه ها گروه معناي بهمربوطه است. 

آرامش و استراحتى است كه از خوابيدن در  معناي به »اتبس«در آيه بعدى، كلمه 
و مجموعه آنها يا جفت آنها  گردد مي ها انسانب هاى روز نصي شب و تعطيل فعاليت

كه تكرار آن كودك بيرون  دهد مياى يا سيكلى از زنجيره زندگى را تشكيل  حلقه
 .دهد ميآمده از رحم را به رشد و بلوغ و برومندى و پيرى رسانده تحويل قبرش 

كننده پرتوهاى حيات است  يك رويه زندگى آدمى را كه دريافت 9و  8آيات 
ده به رويه ديگر حيات كه ظروف زندگى يا فرستن 16تا  10و آيات  داد مينشان 
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آنها را نديده و نشناخته  تواند ميكه كسى ن حاليلوازم حيات است توجه دارد، در
اند  بوده باشد و وجود و نقششان را قبول نداشته باشد. مخاطب كالم كه مردمان مكه

خدا است كه به  نسان و جهان است نيز قبول داشتند و وقتى خودخدا را كه خالق ا
رفته،  ضمنى و رفته طور به، نمايد ميو به آنها مستقيماً خطاب  دهد ميپرسششان پاسخ 
 ت را.، يعنى نبوآور بودن پيغمبر پذيرفتند و هم پيام هم كالم را مى

ل و نهار در رابطه با انسان است كه شب و روز صحبت از لي 11و  10در آيات 
كه خانه و كوه و بيابان  فراگير آن و لباس پوشش است. چه از جهت تاريكىِ باشد مي

و زير لحاف و مالفه رفتن  ها انسانبرد و چه از جهت خواب  را زير استتار خود مي
را داريم كه  آنها. در برابر استراحت و استتار شبانه، روشنائى و تالش معاش روز

كنند. عامى و عالم و عرب و عجم  مونس انسان است و هر كدام نقش خود را ادا مي
 ،كرده سرك خودشان عظمت و دخالت آنها را در زندگى حدانش و دهم در حد 

 ى ديگر.ها انساندانند كه نه خودشان آفريننده و گرداننده آنها هستند و نه  و مي
جاى كلمه آسمان كه محذوف  هآمده است و ب 12را  كه در آيه  »سبعاً شداداً«
ترجمه  آسمان هفت است، آمده داشتن، استحكام و شدت يعنى »شداد« صفت ،باشد مي

اند و از هفت آسمان تصور افالك هفتگانه قُدما را داشتند كه دربرگيرنده كليه  كرده
 هچرخند. ولى با توجه ب دور زمين مي هجهان بوده مستمراً ب كرّات سماوى و ستارگان

ى ها گروهبرخالف خيلى از و »الْفَصل يوم«رسيدن به  تا دسته، اين كه در آيات اين نكته 
و عنايت معطوف به انسان و محل سكونت و  شود ميذكر از آسمان ن ،مشابه ديگر

برده نشده  اسم هم از آسمان و باشد مي ما ىدنيائ نما يا زندگى و تنفس و تغذيه و نشو
خواند) كه منظور  آيد (و با نظريات و اكتشافات علمى نيز مي مى نظر بهاست، چنين 

قشرهاى فضائى تشكيل دهنده جو زمين باشد. قشرها يا طبقاتى از هوا كه با وجود 
ايز و جداى متم و شدن يا يونيزه داشتن گازى مولكولى و اتمى و حتى الكترونى حالت

هاى موجود داراى پيوستگى محكمى هستند و با جلوگيرى  از هم بودن، در اثر جاذبه
حيات موجودات، نقش اساسى  مضر به و مزاحم اشعه و تركيبات از عبور و نفوذ بعضى

 1نمايند. را ايفا مي در حفاظت ساكنين زمين و ممكن ساختن زندگى روى آن
                                                

) شرح الزم در 87تا  79، در صفحات 1347و  1346ى ها سال (چاپ تهران »هاى جوى پديده«در كتاب  .1
ما قشر ده بيست كيلومترى تشكيل شده از اكسيژن  هها ب ترين اين آسمان ه شده است. نزديكاين باب داد

و ازت است كه وسيله تنفس انسان و حيوانات، نمو نباتات، پرواز طيور و طيارات، تشكيل ابر و تقطير 
  ←       . مافوق و شود ميناميده  جو يا زيرين )Troposphre( و تروپسفر باشد ميباران و ساير احتياجات 
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ها گفته شده چراغ با پرتوهاى  كه در قاموس طور آن »سراجاً وهاجاً«منظور از 
ناشى از داغى و  دانيم كه روشنائى و امواج نورانى خورشيد . مي1نورانى و داغ است

 (Rayonementالعاده توده يا جسم آن است كه تشعشع حرارتى  حرارت فوق درجه
(themique  فهم و  تر از اين كه عوام ند توصيفى سادهخواست مي. اگر شود ميناميده

 .شد ميتر از آنچه آمده است پيدا ن ها باشد شايد بيانى مناسب اندورفهم در همه  عالم
با نورافكنى و  خورشيد ،دانيم و علوم قرون اخير نشان داده است كه مي طور همان

سطح زمين و تصفيه و تنظيمى كه طبقات هفتگانه فضاى دور  هفكنى خود بگرماا
هاى  خانه و بدن هغير از روشن كردن و گرمارساندن ب دهند ميزمين روى آنها انجام 

كه تأثير اساسى در ايجاد و  شود ميما منشاء يك سلسله توليدات و عمليات نيز 
ترين آنها يعنى پيدايش و گردش  همروى زمين دارد. سه آيه بعد به م هامكان حيات ب

و پس از آب از پيدايش و گسترش اولين موجودات زنده يعنى  نمايد ميآب اشاره 
و اين  كند ميصحبت  ها انسانگياهان و توليد خوراك و خانه براى حيوانات و 

ده است به آن توجه كر ترتيب اتخاذىِ آيات بر روال آفرينش موجودات كه طالقانى
در  9و  8معنى و مفاهيم خاص باشد و اينكه آيات  ي كننده طبيعى و افاده تواند مي

طرف پرسش و  ها انسانشايد از اين جهت بوده باشد كه چون  ،آخر نيامده است
شان پيش از هر چيز توجه دارند بالفاصله بعد از ذكر زمين و خود به واقرار هستند 
 واج و خواب و معاششان شده است.دو به از هاى آن عنايت به آنها برجستگي

                                                                                                              
 گويند بسيار رقيق است و با هواپيماهاى جت جو ) يا برّينStratosphre( دورتادور آن را كه ستراتوسفر →

كيلومترى  80كيلومترى تا 30طور متوسط از ارتفاع  بهجو كه  برينكرد. توان در طبقات پايين آن پرواز مي
كه در اولى  شود مي، از سه قشر مختلف تشكيل باشد ميهواى جو  درصد 25ادامه دارد و فقط حاوى 

كلى داراى طور بهيابد و  و در سومى كاهش مى رود ميدرجه حرارت ثابت است، در دومى رو به افزايش 
و ج تابان ،جو . باالتر از برينگيرد ميجلوى اشعه فوق بنفش را  ،و ازت و ازن بوده هاى اكسيژن مولكول

)Yonosphéreحالت اتمى و  هالعاده رقيقِ گاز ب ) است كه جوالنگاه تشعشعات كيهانى بوده ذرات فوق
اش تا كرات آسمانى  ) را داريم كه دامنهExosphre( جو بعد برون هاند. از آن ب اتم متالشى شده درآمده

  .شود ميكشيده 
ي آثار است. كه در سال  اكنون آخرين اثر مندرج در جلد چهارم مجموعه »هاي جوي پديده«كتاب 
چاپ و منتشر شده است و بحث مورد نظر مؤلف فقيد در صفحات  توسط شركت سهامي انتشار 1387

 آن قرار دارد (ب.ف.ب). 214تا  206
  : آمده است» پرتوى از قرآن«در  .1

وهج، در گرفتن آتش، تأللو و انتشار نور و حرارت است. يعنى  زوهاج صيغه مبالغه ا«
 ».باشد ميائى و گرما، فروزنده و انتشار دهنده آنها نيز عالوه بر روشن
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را  را كه با عصاره و عصر از يك ماده لغوى است و عموماً آن »اتمعصرَ«
است، فشارنده ترجمه  »اَعصرَ«اند و اسم فاعل از  ريز گرفته مترادف با ابرهاى باران

شده است كه ورود در مرحله  بدين منظور وارد باب افعال گويد مي اند. طالقانى كرده
تراكم ابر و تيرگى  .»وارد مرحله تراكم و فشردگى شد«و زمان فعل را برساند. يعنى 

آسمان در اثر تقطير است، تبديل بخار آب گازى شكل به ذرات يا قطرات ريز آب. 
ب است. اتفاقاً ريزش باران آبرابر حجم خود بخار 70ل تقريباً يك قطره آب محصو

. هر گيرد ميآن از توده ابر در اثر تقطير و تبديل بخار به آب صورت  شدنِو جدا
يا تأخير  1نيست فقط ابرى كه از حالت تعادل ناپايدار مافوق اشباع »اترَصعم«ابرى 

. كند ميصفت يا حالت معصرات را پيدا  ريز شده باشد تقطير خارج شده و باران
 آن است.يعنى ريختن آب و روان شدن  »ااججثَ«

هاى غذائى و  بحث زيادى نداريم. قبالً ديديم كه دانه 16تا  15راجع به آيات 
 ،شود ميهائى كه از مزارع و باغات چيده  اى و پختنى يا ميوه سبزيجات پاسفره

اند و در مجموع همكارى  و مصنوع باران چگونه محصول زمين، مديون خورشيد
 .دهند ميطبيعت و انسان را نشان 

بودن  باغات آمده است انبوه معناي به »اتنَّج«كه براى  »افاَلْفَ«كلمه يا صفت 
 .كند ميدرختان و پر شاخ و برگ يا پر سايه بودن آنها را بيان 

عطف يا حالت  »واو«و  .»إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ ميقَاتًا - 17 «بالفاصله آمدنِ آيه 
قرارگاه موعود،  معناي بهصفت حال و  هب .»ميقَاتًا«شدن به  وقف نداشتن آن و منتهى

آن مقدمات و مقررات براى رسيدن به  ي باشد كه همه تواند مياين مطلب  ي گوينده
روزگار و  از چنين است. يا به بيان ديگر، در آوردنِ كائنات »يوم الْفَصلِ«

 جايگاه جاودان، جلوتر از آفرينش آدمى و بهشت ريزى قيامت خصوصيات و برنامه
و محيط و بستر زندگى او طراحى شده است. درك اين خبر يا حقيقت و چگونگى 

عليمات خدا، ناممكن و و گيرنده ت كننده وحى حصول آن، وقتى براى دريافت
چه انتظارى ز خودمان اباشد بديهى است كه ما  2».وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ«مشمول 

كه براى » يوم الْفَصلِ«آيه فوق. عنوان  12توانيم داشته باشيم و چه انتظارى از فهم  مي
رساند كه  معناى روز جدائى را مي همانجارى شده است  زبان وحى هبار چهارم ب

                                                
 . Sursaturation  فوق اشباع يا .1
  . 14) / 77مرسالت( 26گروه  .2
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قّين عذاب مستح شدنِاند. مانند جدا ختلفى از آن كردهپذيرفته و تعبيرهاى م مفسرين
، از رانيافتن حقانيت اديان پيغمب حق از باطل و قطعيت شدنِاز يكديگر، جدا و ثواب

عالم ملكوت و امثال  هشدن آدمى از بند تن و پرواز او بشير گرفتن نوزادان، آزاد
مفهوم مادى و فيزيكى قضيه رفته مانند همه توصيف و  دنبال بهاينها. كمتر كسى شايد 

)، هدكرد(و خوا است كرده قيامت پديده و قرآن از پيدايش كه هائى معرّفي و ها تشريح
 ي دهنده شدن و تجزيه و تالش همه مواد و عناصر تشكيلگفته باشد كه منظور جدا

و تا آخرين  باشد ميو انسان، با تركيبات و موجودات بيجان و جاندار  زمين و آسمان
 .رود ميصفات و مشخصات يا خصوصيات آنها پيش  قطعات و ذرات حاملِ

 خواهند مؤمنين و مي دهند مييا معلمينى كه درس اصول دين  و متكلمين فالسفه
را به والدت كودك  نمايند ارتحال از دنيا به آخرت را متقاعد و معتقد به رستاخيز

كه طور همانگويند  ت. ميزندگى حاضر اس هكنند كه انتقال از رحمِ مادر ب تشبيه مي
مناظر و موجودات يا رويدادهاى اين دنيا از هيچ بابت قابل قياس با فضاى تنگ و 

كمترين تصورى  تواند ميرو و با هيچ بيان و تعليم ن يچه تاريك شكم مادر نيست و به
حال را  همانمردگان هم  شدنِ مثَل معاد و زنده ،از آنچه در پيش رو دارد بنمايد

تقريب اول بد نيست. اما با توجه به  عنوان بهاين تشبيه براى تفهيم مطلب و دارد. 
در  هاى قيامت و از جهت كليه قرائن و نشانه» يوم الْفَصلِ«هائى كه از  برداشت
يك اختالف اساسى وجود دارد و آن اينكه والدت يا ورود جنين  شود مي، ها گروه
كه وقوع قيامت و حلول آخرت  صورتيو انسانى دارد درا حالت انفرادى به دني

حالت  1ناگهانى و همگانى است. ناگهانى از اين جهت كه بنا به آيات و اخبار گذشته
تدريج و تداركات نه ماهه قبل از  انفجارى عظيم غيرعادى و همزمان را داشته بدون

اد براى خودش اين كه هر نوز . انفرادى و انسانى است از اينگيرد ميوالدت صورت 
ها در افراد مختلف با يكديگر معاصر و مشترك نيست.  گذراند و دوران دوران را مي

بينى حادثه، در يك حركت  ن از جهت دربرگيرىِ جهاندبو اما همگانى يا اجتماعى
واحد با مشاركت زمين و زمان و مكان و انسان و ساير موجودات و مخلوقات اعالم 

از  ،گانه فوق و تداركى در كار بوده باشد برطبق آيات دوازدهشده است. اگر تدريج 
آغاز تشكيل زمين و در برگيرنده همه حركات و حاالت و توليدات بوده است. روز 

شده از  حاصل فصل روزى خواهد بود كه همه اين تدارك و توليد و تركيبات
                                                

 كه خواهد آمد). 28(و  26 -21 -20 -16ى ها گروهخصوصاً در . 1
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شد. حال چگونه هاى گذشته به انفصال و انقطاع و استقالل بك ها و همزادي همكاري
ها و چه قواعدى اى و تحت چه نيرو چنان مدت لحظه چه صورت اين عمل در هو ب

تَنزِيلٌ «و توضيح  ».وما أَدراك ما يوم الْفَصلِ«رمز  همانسراغ  ه، بايد بگردد ميانجام 
د و توان آدمى رَدانسته است كه خ كالم مي ي رفت!... فرستنده 1.»من رب الْعالَمينَ

از درك چنين رويداد عاجز است. مابين محتواى ها انساند و آگاهى اكمل رَحتى خ ،
. گوئى كل جهان (يا »خوانند مي«خبر و ظاهر گفتار هماهنگى وجود دارد و با هم 

و وارد  دهد ميو قسمتى از كهكشان) است كه تغيير حالت و حيات  ىمنظومه شمس
 كه هم جنين است، هم مادر و هم مهد و بستر. حاليشود. در ميقيامت 

كه در گروه ماقبل آمده و جدائى و  2».هذَا يوم الْفَصلِ جمعنَاكُم والْأَولينَ«آيه 
رساند. در هر  جا آورده بود در كالم كوتاهى همين ويژگى را مي شدن را يك جمع

كه در  3».وما هو بِالْهزْلِ .إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ«حال هر چه باشد خبر عظيم است و داعيه 
 گروه دهم اشاره شده بود نادرست نيست...

بدون  در پرتوى از قرآن اند. طالقانى قديم ظاهراً متعرض اين نكات نشده مفسرين
 11تا  6اى بر تشبيه با رحم بنمايد، آنجا كه به تفسير آيات  آنكه تصريح و تكيه

ها و نسوج و  كه در دوران رحم كارهائى روى سلول طور همان :گويد ميپردازد  مي
كه مورد نياز زندگى جنين نيست و توليد و تدارك براى  شود مياعضاء انسان انجام 

قرينه بايد گفت كه  هپس ب ،باشد ميهاى دنيائى  زندگى پس از والدت و فعاليت
جهانى برتر است. غير از عالمى كه اكنون در آن اعضاء و حواس فعلى ما نيز متناسب 

 بريم. سر مي هب

  : 27تا  18آيات ، الفصل آيات خبر دهنده از رويدادهاى يوم )3 دسته
  .يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا - 18

19 - الس تحفُتاوابوأَب تاء فَكَانم.  

  .وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سرابا - 20

  .إِنَّ جهنم كَانت مرصادا - 21

                                                
 اختيار جهانيان. اي است از جانب صاحب : نازل شده 80) / 56. واقعه(1
 .  38) / 77مرسالت( 26. گروه 2
 .  14و  13) / 86طارق( 10. گروه 3
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  .للْطَّاغني مآبا - 22

  .لَابِثني فيها أَحقَابا - 23

  .لَّا يذُوقُونَ فيها بردا ولَا شرابا - 24

  .ما وغَساقًاإِلَّا حمي - 25

  .جزاء وِفَاقًا - 26

  .إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حسابا - 27

كرد اين  الصه ميرا خ »يوم الْفَصلِ«مقدمات و مراحل قبلى  17تا  6اگر آيات 
پاسخ به  ي شمارد و ادامه را برمي و آغاز آخرت »يوم الْفَصلِ«آيات وقايع مقارن 

ى ها گروهبندى از تكرارى و جمع اين آيات زا بعضى است. »ونلُائَستَي مع -1«پرسش 
ل صدر سوره، تكرارى نبوده و كسانى كنندگان سؤا پيشين است كه شايد براى طرح

هاى گذشته را توجه نكرده و جواب نشنيده بودند. بعضى از نكات و مطالب هم  گفته
يكديگر  هى آينده تكرار خواهد شد. براى درك ارتباط و انسجام آنها بها گروهدر 

 گشائيم. وار جدول يا تابلوى آن وقايع را جلوى چشممان مي ذيالً فهرست
، 21روه در گ را» .يوم ينفَخُ في الصورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجا« - 18 به آيهمضمون مشا

:  13/  )69، حاقه(46وديم. و در گروه ديده ب» .فَإِذَا نُقرَ في النَّاقُورِ: « 8/  )74مدثر(
  خواهد آمد.» .فَإِذَا نفخ في الصورِ نفْخةٌ واحدةٌ«

/ ) 82، انفطار(11روه در گ ».وفُتحت السماء فَكَانَت أَبوابا« - 19مضمون مشابه آيه  
1 » :اء انَفطَرَتماء : « 16 / )69، حاقه(46روه و در گ آمده بود» .إِذَا السمالس قَّتانشو

 ذئموي ةٌفَهِيياهخواهد آمد.» .و 
ابا« - 20مضمون مشابه آيه   )81، تكوير(16روه گرا در .»وسيرَت الْجِبالُ فَكَانَت سرَ

 /2 » :ترانكَد ومإِذَا النُّجودآمده ب ».و 
 خواهد آمد. ».وتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ: « 9/  )70، معارج(24روه و در گ

:  12/  )81، تكوير(16روه در گ» .إِنَّ جهنَّم كَانَت مرْصادا« - 21مضمون مشابه آيه 
»رَتعس يمحإِذَا الْجآمده بود. ».و 

:  39تا  37/  )79، نازعات(44روه در گ ».للْطَّاغينَ مĤبا« - 22مضمون مشابه آيه 
 خواهد آمد. ».فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى .وآثَر الْحياةَ الدنيا .فَأَما من طَغى«

  » .لَّا يذُوقُونَ فيها برْدا ولَا شَرَابا« -24و ».أَحقَابالَابِثينَ فيها « - 23اتمضمون مشابه آي
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 خواهد آمد. ».لَّا بارِد ولَا كَرِيمٍ« : 44) / 56، واقعه(40روه گ در
تسقَى من : «5/  )88، غاشيه(9روهگدر  ».إِلَّا حميما وغَساقًا« - 25مضمون مشابه آيه 

ةنٍ آنِيين ضَرِيعٍ: « 6/  )88، غاشيه(36 روهگو در  آمده بود. ».عإِلَّا م امطَع ملَه سلَّي«. 
فَشَارِبونَ علَيه منَ : « 92و 55و  54/ )56، واقعه(40روه گهمچنين در  خواهد آمد.

  ».فَنُزُلٌ منْ حميمٍ .فَشَارِبونَ شُرْب الْهِيمِ.الْحميمِ
جزَاء «  -36، آيه همين سوره 27روه گدر  ».جزَاء وِفَاقًا« - 26مضمون مشابه آيه 
 آمده است. ».من ربك عطَاء حسابا

) / 84انشقاق(، 31روه در گ ».إِنَّهم كَانُوا لَا يرْجونَ حسابا« -27مضمون مشابه آيه 
14 » :ورحظَنَّ أَن لَّن ي خواهد آمد. ».إِنَّه 

  :  36تا  28آيات ) سرگذشت پرهيزكاران، 4دسته 
  .وكَذَّبوا بِآياتنا كذَّابا - 28

  .وكُلَّ شيٍء أَحصيناه كتابا - 29

  .فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا - 30

  .إِنَّ للْمتقني مفَازا - 31

  .حدائق وأَعنابا - 32

  .وكَواعب أَترابا - 33

  .وكَأْسا دهاقًا - 34

  .لَّا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا كذَّابا - 35

  .جزاء من ربك عطَاء حسابا - 36

 است؛ الفصل و رويدادهاى يوم اعالم وقوع قيامت، 20 و 19 و 18در سه آيه 
 آمده است؛ و مكذّبين و وصف حال طاغيان اخبار جهنم، 30تا  21در ده آيه 

 گفته شده است. اخبار بهشت و وصف حال متقّين، 36تا  31آيه  6در 
بيشتر تكرار خبرهاى گذشته  )30تا  18(آيات  و جهنم آيه قيامت 13مندرجات 

 است و كمى تازه.
 آيه وضع و حال متقّين كمى تكرار گذشته است و بيشتر تازه. 6مندرجات 

كه از عواقب بعد از قيامت و فرجام  ئيها گروهحال در  هنكته قابل توجه اينكه تاب
قسمت اعظم آيات جنبه انذار داشته از وضع  ،شد ميحاضرشدگان در محشر صحبت 



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 396

 

كاران بود. (جز  مد و كمتر حاوى بشارت ثوابآ مى عمل بهو حال دوزخيان صحبت 
فرستاده خدا داشت و براى آگاهى  هكه خطاب مستقيم ب )88(غاشيه 8در گروه 

آيه  6. داد ميشخصى او براى اولين بار خبر از دوگونه برخورد و وضع و حال مردم 
 ه بهشتيان بود).آيه ديگر مربوط ب 9دوزخيان و  هآن بدون ذكر نام مربوط ب

ى گذشته ها گروهجدول مقايسه ذيل تعداد دوگونه آيات انذار و بشارت را در 
  :دهد ميرا داشته است نشان  كه ذكر قيامت و آخرت

 
  بشارتتعداد و شماره آيات   انذارتعداد و شماره آيات   سورهنام و شماره  گروه
  )13آيه ( 1  )12و  9، 8آيه ( 3  )81(تكوير 16
  -  )14تا  8آيه ( 7  )79(نازعات 20
  -  )10و  9آيه ( 2  )74(مدثر 21
  )21و  18، 17آيه ( 3  )16تا  14آيه ( 3  )92(ليل 22
  -  )18تا  11، 2آيه ( 9  )70(معارج 24
  )44تا  41آيه ( 4  )46و  33تا  29، 18، 15آيه ( 8  )77(مرسالت 26

  آيه 8  آيه 32  جمع
  

ساكن و  هطور ابتداء ب هاى گذشته كه قرآن به در گروه حاضر اوالً برخالف گروه
اين بار به پرسش  ،ادد مي كرد و خبر از عذاب و ثواب را مطرح مي رأساً مسئله قيامت

 4جاى  هدهد. ثانياً نسبت آيات انذار به بشارت ب اشخاص است كه پاسخ و توضيح مي
آمده  الزم ،تواند پيشرفت دعوت بوده . علت آن مي1يافته است بيشتري برابر تقليل

خبر قيامت ضمن پاسخ و توضيحاتى كه به  كنندگانِ باشد كه براى تشويق پرسش
كنندگان  و اجابت اها و لذّاتى كه نصيب اهل تقو روى نعمت شود ميآنان داده 

 شد ميآيد. تا قبل از اين سوره آنچه از مردم احساس  عمل بهدعوت خواهد شد تكيه 
گيرى آنان  عواقب موضع بايستي ميگرى بوده  اعتنائى و اعراض و تكذيب بى

طبيعى است  ،شود يمبعد چون اميد استماع و استقبال زياد  هگوشزدشان شود. از اين ب
 نيز نشان داده شود. كه روى ديگر سكّه قيامت و آخرت

                                                
مساوى  تعداد آيات بشارت بهشتيان ،هاى آينده خواهيم ديد كه از اين ميزان نيز كمتر شده در گروه .1

 كند. آيد و پس از آن فزونىِ محسوس پيدا مي آيات عذاب دوزخيان در مى
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 و آخرت »الْفَصل يوم«اى كه در دسته آيات خبردهنده از  نكات و اطالعات تازه
 آمده از قرار ذيل است:

اى از  افتادن مردم گزارش تازهفوج راه  شدنِ در صور و فوج دميده 18در آيه 
مشق «سربازان، به  باشِها براى بيدار ه مانند سربازخانهجريان وقوع قيامت است ك

رفتنِ فورى آنان يا براى اجراى عمليات ديگر، شيپورى يا طبلى نواخته  »جمع صف
. براى بسيج لشكر و احضار نيروها و مردم و همچنين اخطار يا اعالم خبرهاى شود مي
و فرمانهاى دولتى نيز وسيله معمول در اقوام متمدن و قبائل اوليه، شيپور كشيدن  مهم

 21ا بوده است. قبالً در گروه كلى ايجاد صداهاى بلند و رسطور بهو طبل نواختن و 
به طبل و  كار برده شده بود كه مفسرين هب .»نُقرَ في النَّاقُورِ«) اصطالح 8/  )74(مدثر(

نُفخَ في «آيد كه مراد از جمله مجهول  مى نظر بهاند. در اين آيه نيز  نقاره تشبيه كرده
حال  در يك فرشته وسيله بهدميدن با دهان در شيپور يا بوق و كرنا ، 18در آيه »الصورِ
، نباشد بلكه انجام عمل شود ميها نمايش داده  ها و داستان كه در نقاشيطور آنپرواز، 

شديد غير منتظره و بيداركننده يا حالت اعالم عام منظور بوده باشد كه همگانى و 
آغاز قيام محسوب  ،جائى است و باعث توجه و حركت ناگهانى عموم گرديده همه
شدن موجودات  و جدا كند مي معنى »حيات ي نفخه« را »صور ي نفخه« طالقانى .شود مي

 هاى مختلف. زمان و مكان محدود و با اهداف و صورت ي از پوسته
، قبالً به تعبيرهائى مانند انفطار آسمان راجع به مشاركت آسمان در واقعه قيامت
فلز ذوب شده بودن و شكاف برداشتن،  (شكافته شدن آسمان)، شبيه مس گداخته و

هاى متعدد درآمدن آسمان  دروازه صورت بهبرخورده بوديم. اينك از مفتوح شدن و 
 اينه كه منافات با تشبيه و تعبيرهاى قبل ندارد و عالوه بر آن اشاره ب شود ميصحبت 

 گردند. ئى وارد يا خارج ميها گروهكه از هر دروازه آسمان است 
باز  يا بهشتيان ديگر نيز صحبت از درهاى آسمان كه براى دوزخيان هاى در سوره

را كه در اينجا آمده است ابواب  »اابوباَ« عمل آمده بود. بعضى از مفسرين به، شود مي
 -38اعتبار آيه  هكه بايد مفهوم عام و كلى داشته باشد. ب اند، در صورتي بهشت دانسته

درگذشتگان، از  ي ، همه)77(مرسالت ي سوره ».هذَا يوم الْفَصلِ جمعنَاكُم والْأَولينَ«
شوند،  مي باره در يك ميدان جمع ابتداى پيدايش انسان تا امروز و بعد از اين يك

بلكه ضرورت دارد كه آسمان  ،گو باشد جواب تواند ميكه سطح كره زمين ن حاليدر
 20روه گ( ،».فَإِذَا هم بِالساهرة«سراسر دهان و دروازه گشته اين جمع كثير را راهىِ 
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العاده  نيز بايد ميدان گسترده فوق» ساهرة« كه خود اليح) بنمايد در14/  )79(نازعات
وسيع يا فضاى بسيار حجيم باشد. البته بستگى دارد كه افراد چه اندازه و اندامى داشته 

و آيات  قيامت ي كننده ى معرفىها گروههاى اين گروه و  باشند. آنچه از توصيف
نى و عضوى داشتن محشورشدگان و مادى يا آيد، حالت جسما مكررِ مربوطه برمى

حالت روحى مجرّد يا ملكوتى  مسلّم است. اگر رستاخيز فيزيكى بودنِ پديده قيامت
داشت (و حتّى كيفيت موجى و حالت انرژى را  يعنى غيرجسمانى و غيرفيزيكى مي

(مانند دميده شدن صدا، باز  شد ميكار برده  هكرد) نه چنين الفاظ و تعبيرها ب پيدا مي
 پشم حالجى يا سراب و سيالب درآمدنِ صورت بهها،  زير افتادن چشم هشده درها، ب

ها و امثال آنها) و نه  زدن بر بالش ها، تكيه ها، خوردن ميوه دل شدنِ ها، آگاه كوه
 آمد. ها پيش مى ها و ميدان ها و دروازه احتياج به چنان راه

تاحدودى رهنمون ما  تواند ميدر افعال و الفاظ و پيگيرى آيات و عبارات  دقّت
بشود. از جمله صفت فصل  از نظر فيزيكى و دنياى آخرت به چگونگى پديده قيامت

بار با عنايت خاصى در دو گروه اخير استعمال شده است  است كه سه »لصالفَ موي«در 
 صورت بهحاكى از مجزّا شدن اجرام و اجسام و افراد گذشته و  تواند ميفتيم كه و گ

كليه تركيبات و اشخاص و آثار آنها باشد كه در  آخرين ذره اليتجزّى درآمدنِ
اند. و پس از آن مجذوب شدن و  سراسر گيتى متفرق و ملحق به اجرام ديگر شده

در جهت نوسازى آن، با حفظ استقالل  يك فرد ذرات متعلق به ي كليه بهم درآميختن
 و شخصيت هر كدام.

ابا« -20 ي مضمون آيه ) 81((تكوير 16 :ىها گروهدر  .»وسيرَت الْجِبالُ فَكَانَت سرَ
/ 3 - رَتيالُ سإِذَا الْجِبنِ -9 / )70((معارج 24، ).وهالُ كَالْعتَكُونُ الْجِبقبلى  26و  ).و

آمده بود. در آنجاها به شكاف برداشتن و  ).وإِذَا الْجِبالُ نُسفَت -10 /) 77((مرسالت
ها كه سخت و  ور شدن درياها هم اشاره شده بود ولى چون دريا برخالف كوه شعله

، ذكر شود ميقطره و ريزريز  راحتى قطره هروان بوده ب خود بهخود شود ميصلب ديده 
 ى نداشته است.خاصيت »لصالفَ موي«آن براى ارائه 

ويژه صحراهاى سوزان  ي پديده باشد فارسى از مأخوذ اصالً كه شايد »سراب« كلمه
ها را بنمايد كه  كوه شدنِافاده مسطّح و هموار تواند ميهمچون كوير است، هم 

 اند و هم حساس و سوزان شدن و حالت فريبنده پيدا كرده آنها را. برجسته و منسجم
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را  الْفَصل اند رويدادهاى مقارن يوم مونه و اجمال آمدهن طور بهسه آيه فوق كه 
جهنم و جهنميان  هفكر و حواس ما را ب 30تا  21كنند. از اين ببعد آيات  بيان مي

كه با رصد  »ادرصم«و كلمه  .»إِنَّ جهنَّم كَانَت مرْصادا« - 21كشاند. از جمله آن  مي
خواهيم  ».إِنَّ ربك لَبِالْمرْصاد« - 14/)89(فجر 30ريشه بوده (و نظيرش را درگروه  هم

چنين و  دهد مي بانى و مراقبت سربازان دشمن را گاه و پست ديده كمين معناي بهديد) 
 ».وإِذَا الْجحيم سعرَت« -12مصداق  هروز و زمان ب هماندر  كه جهنم شود مياستنباط 
آماده  ،) و با دميده شدن بيدارباش يا حاضرباش صور اسرافيل16گروه  )،81((تكوير

مانند بهشت و  ،كشان شده است يا قبالً آماده بوده رفتن طاغيان و گردنگ براى تحويل
 ) پيش خواهد آمد.16گروه  )،81((تكوير ».وإِذَا الْجنةُ أُزلفَت« -13مصداق  هب

وصف حال آمده است  عنوان به .»للْطَّاغينَ مĤبا« -22كه در آيه  »Ĥبم«كلمه 
ها و  محل بازگشت و مراجعه است. اسم فاعل و جمع طاغين يعنى سركش معناي به

لوحانه و سوءاستفاده از  كلفتى و خودبينى ساده كه با گردن گرها يا كساني طغيان
اسر قدرت و جهان خلقت كه سر هاند نسبت ب و امكانات موقت زمانه خواسته آزادى

خرج  هو سركشى ب اعتنائى قوانين و نظامات قاهره آن بى به نسبت و عظمت و نظم است
داده خود را فعال مايشاء و صاحب اختيار ديگران بدانند و اينك در دام سوزان جهنم 

 :ىها گروهچنين اسم و صفت برنخورده بوديم. در  هى گذشته بها گروهاند. در  افتاده
علَى « - 10 /)74((مدثر 21، .»بلِ الَّذينَ كَفَرُوا في تَكْذيبٍ« - 19 /) 85((بروج 15

 »كفر«با واژه  )».لِّلْكَافرينَ لَيس لَه دافع« -2 /) 70((معارج 24و  ».الْكَافرِينَ غَيرُ يسيرٍ
را  »تكذيب«و  23و  22ى ها گروهرا در  »جرم«و  »اشقى«هاى  آشنا شده بوديم، واژه

كار  هآنها ب جاى همه هب »طاغين«ديديم. اينك صفت  26و 25 -23 -22هاى  گروهدر 
 برده شده است.

. اسم نمايد مي و آخرت اى از دوزخ توصيف تازه.» لَابِثينَ فيها أَحقَابا« -23آيه 
كردن و توقف است.  درنگ معناي به »لَبثْ«و مصدر  »لَبثَ« از فعل »البِثْ«فاعل 

دار تمام نشدنى  هاى مدت زمان طوالنى يا دوران معناي به »بحقُ«جمع  »اباَحق«
كار برده شود  هب »خالدين«و  »خُلُود«است. در آيه فوق پيش از آنكه تعبير يا اصطالح 

كه مفهوم جاودانى و زمان بينهايت را دارد و براى پيامبر گرامى و دعوت شوندگان 
ذهن بشرى بوده است، تركيبِ دو عنصرى درنگ و عرب ناشناخته و دور از تجربه و 

كنيم. چنين روش تدريجى تفهيم و تكلّم كه نظائر فراوان در  ها را مالحظه مي دوران
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كتاب، خود تعليم گيرنده مطالب و  ي كننده رساند كه عرضه خوبى مي هقرآن دارد ب
 كالم بوده است، نه سازنده آيات و كلمات. ي كننده دريافت

تن آن، توصيف مهمى شيا بينهايت بودن مدت و انتها ندا ودن آخرتجاودانى ب
اشخاص  حاالت و ها پديده كليهو زنده موجودات و انسانى عمرهاى با تام تضاد كه است

و اشياء اين دنيا را دارد و از مشكالت و معماهاى آخرت است. بشر اگر چه در علوم 
و  فلسفه در يا نجومى هاى حساب و مستقيم خط ويرتص در و اعداد شمارش در رياضى،
ذكر و بيان اين معنى رسيده است ولى موفق به احساس و ايجاد و امكان آن  هب عرفان

كه پايان هر پديده را فرسودگى (يا كهولت) فيزيكى و اصل آنتروپىنشده. تجربيات 
و مخصوصاً آخرين  . اگر پيغمبراننمايد ميرد، نفى بينهايت و ابديت را انگا و فنا مى

 تواند مياند خود اين مطلب  آنها اين اندازه تكيه بر تحقيق و حتميت آن نموده
 شاهدى بر غير بشرى بودن كتاب و مكتب و الهى بودن منشاء آن بنمايد.

، برخالف آيه قبلى پيام نوى در بر ندارد. ».رْدا ولَا شَرَابالَّا يذُوقُونَ فيها ب« -24آيه 
 ».ينٍ آنِيةتسقَى من ع .تصلَى نارا حاميةً« -5و  4 /) 88(غاشيه 9 روهاين معنى در گ

دوزخيان نيز در  محيط رسيده بود. از آتش سوزان و داغىِ اطالع رسول خدا هب
 ى ذيل صحبت شده بود:ها گروه

  ».وجعلْت لَه مالًا ممدودا«:  12)، آيه 74، مدثر(21گروه 

  ».نَزَّاعةً لِّلشَّوى .كَلَّا إِنَّها لَظَى« : 16و  15)، آيات 70، معارج(24گروه 

لَا  .انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شُعبٍ« : 32تا  30)، آيات 77، مرسالت(26گروه 
  ».قَصرِإِنَّها تَرْمي بِشَرَرٍ كَالْ .ظَليلٍ ولَا يغْني منَ اللَّهبِ

شدن و آب گوارا نوشيدن،  آشاميدنى و در برابر انتظار خنك عنوان بهو اينك  
 :شود ميگفته 

 ».إِلَّا حميما وغَساقًا .لَّا يذُوقُونَ فيها برْدا ولَا شَرَابا«:  25و  24آيات 
چشيدن آمده است. يعنى  معناي بهذائقه  و از ذوق »ال يذُوقُونَ«و مضارع  منفى فعل

چشيدن  حتى نائل به و آئين خدا، در جهنم اعتنايان و سركشان از قانونمندى خلقت بى
جاى خنكى و سرما آب داغ بر سر و رويشان  هشوند ب و رفع عطش نمي آب خنك

جاى آب گوارا و غذاى پاكيزه، فاضل آبى از چرك و خون  هو ب شود ميريخته 
  ترجمه  »سياه و تيره جوشان آب« از قرآن پرتوى را »حميم« واژه .شود مي داده تحويلشان
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 گفته است. »بدبو، چركين و سياه«م كه صفت است را ه »غَساق«كرده است. 
وضع  گويد ميتوصيف يا توضيح جديدى را اضافه كرده  .»وِفَاقًا جزَاء« -26آيه 

و  گيرد ميها و جزاء و كيفر آنها با انطباق كامل صورت  و حال دوزخيان يا دريافتي
بايد حدس بزنيم كه انطباق كامل با  ،دارد چون نگفته است با چه چيز انطباق كامل

ها يا استحقاقشان دارد، و منتظر بمانيم تا در  عملكرد و چگونگى افكار و انديشه
 آيد. عمل بهى تنزيل آينده رفع ابهام ها گروه

تا  12مشمولين آيات  ي گذشته هبه دنيا برگشته توجه ب از آخرت 29تا  27سه آيه 
ار و گفتارهاى آنان كرده است: اوالً انتظار و اعتقاد به دگرگونى جهان، و به پند 26

اند و ثانياً با اصرار و لجاج و بدون آنكه دليل  هاى دنيا نداشته با فقط حساب و كتاب
 كردند. هاى خدا را دروغ اعالم مي و برهانى ارائه دهند نشانه

ابا« - 28آيه  تذكار و تكرارى است از بدبختى و دردى كه از  ».وكَذَّبوا بĤِياتنَا كذَّ
تا حاال مورد گرفتارى و بحث بوده در گروه ماقبل به اوج خود رسيده بوده  14گروه 

از . ممكن است شود ميگذشته دارد گذارده  هاى كه نظر ب و حاال در زباِن حال آينده
 صورتياند، در يب دچار عذاب و جهنم شدهجرم تكذ هب چنين برداشت شود كهآيه 

دنباله دنيا و محروميت آنها از هدايت و  تواند ميآنها  كه سرنوشت جهنم و عذاب 
تكذيب و عدم ايمان مرتكب  ي كردارهاى نيك و از آثار و اعمالى باشدكه در نتيجه

و حال آنكه هر « گويد مي ».يء أَحصينَاه كتَاباوكُلَّ شَ« -29اند. ولى خدا در آيه  شده
و هر حركت و وضع موجودات و  ها انسانچيزى، يعنى هر كردار و گفتار و پندار 

طرفى  گيرى، يعنى با دقت و بي مخلوقات را دستگاه خلقت با شمارش و اندازه
 .»است كرده ميگانى شده ثبت و ضبط رياضى و آمار باي

»حاكردن است و  شمارش »اص»حاكار  هجاى اداره يا دفتر آمار ب هكه سابقاً ب »هائيِّص
، حال است و كتابت و ثبت و ضبط مكتوب را »اابتَك«آيد.  از آن ماده مى شد ميبرده 
شمار  هوال بهاى حفظ حساب و اح ترين و ماندگارترين شيوه رساند كه مطمئن مي
 ها انسانكه تازگى دارد و راهنما براى درك ارتباط اعمال دنيائى  29. در آيه رود مي

آنها و انتقال اشياء و اشخاص و اخبار از اين عالم به آن عالم است اشاره به  با آخرت
 ىها گروهوسيله كتابت و عمل كتابت و همچنين به قرائت آن اخبار و ارقام شده، 

كاغذ  ا منشيان و مأمورين مخصوص از روىكنند كه آي را روشن تنزيل آينده بايد آن
گويند،  ها سخن مي كرده آيند، مى در زبان هب ها نوشته خوانند، مي را كيفرخواست و دفتر
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يا خداوند خلق  كند ميخود شخص با زبان يا با جوارح و اعضايش اقرار و افشاگرى 
 فرمايد... كالم مي
آخرين اعالم يا انذار مجموعه آيات  ».فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدكُم إِلَّا عذَابا« -30آيه 

و با تمام سادگى و كوتاهى  23گانه دوزخيان طاغى و ياغى است كه مانند آيه  ده
 تزايد و تصاعد!... خود بيانگر انديشه بينهايت است. بينهايتى در حال

 دادمان برسد! هخدا خودش از اين تداوم و تزايد عذاب ب
و  نوبت به بهشت -كه خدا كند قسمت ما باشد - 36تا  31در آيات ششگانه 

ياد شده است. قبالً نيز براى  »متقّيان« مشترك صفت هرسد و از بهشتيان ب مي بهشتيان
 عنوان به، متّقين ».إِنَّ الْمتَّقينَ في ظلَالٍ وعيونٍ« -41 ) /77مرسالت(در اولين بار 

اند. آنچه قبل از آن از وضع و حال  معرفى شده شوندگان از نعمات بهشتى مند بهره
، )88(غاشيه 9ا ذكر نام يا بدون آن) خبر داده شده بود يكى در گروه بهشتيان (ب

 :ستبوده ا )92(ليل 22گروهو ديگرى با اختصار و اشاره در ،اختصاصى رسول مكرم
  : 16تا  8، آيات )88، غاشيه( 9گروه 

8 - وي وهجةٌوماعن ذئم.  

  .لسعيِها راضيةٌ - 9

10 - ةيالع ةني جف.  

  .لَّا تسمع فيها لَاغيةً - 11

  .ها عين جارِيةٌفي - 12

  .فيها سرر مرفُوعةٌ - 13

  .وأَكْواب موضوعةٌ - 14

  .ونمارِق مصفُوفَةٌ - 15

16 - زثُوثَةٌوبم ابِير.  

  : 18تا  14، آيات )92، ليل(22گروه 
  .فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى - 14

  .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى - 15

  .الَّذي كَذَّب وتولَّى - 16
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  .وسيجنبها الْأَتقَى - 17

  .الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى - 18

  : 42و  41، آيات )77، مرسالت(25گروه و همچنين 
41 - ونيعلَالٍ وي ظف نيقتإِنَّ الْم.  

  .وفَواكه مما يشتهونَ - 42

 است:آيه مورد بحث آمده  6اما لغات و كلماتى كه در 
»ّتَقوِقايِه«را از ريشه  كه اهل لغت آن است »تَقْوى«اسم فاعل جمع از مصدر  »ينم« 
جوئىِ  ، با پياند. بعضى از مفسرين گرفته نگاهداى، خوددارى يا اتخّاذ نگهبان معناي به

كلمات داشته باشد،  تواند ميكه يك واژه  ها و كليه معانى و مفاهيمى ها و شاخه ريشه
آن كلمات رفته و  ميدانِ ها يا موارد استعمالِ و آيات قرآن را تا حداكثر عمق ريشه

هاى آن واژه يا جمله  اند در عمق و معنى و خواسته تعميم داده همه آنها را خواسته
اورند. ها و منطق لغات بي بگنجانند و براى پيام و موضوع آيه دليل و سند از ريشه

انش و ننده قرآن نخواسته است به پيامبرك كه نازلطور همانآيد  مى نظر بهكه  حاليدر
يا رياضيات و ادبيات بدهد و فرموده  شناسى و مردم درس نجوم و زيست به مؤمنين
   :است كه

»انسولٍ إِالَّ بِلسن را ملْنسا أَرمو هم4) / 14(ابراهيم( »قَو(  

پيامبرى را نفرستاديم (و كتاب و كالمش را نساختيم) مگر هيچ ما (
  )..زبان قوم خودش. هب

هاى  عرب معنى و مفهومى كه همانكلمات و اصطالحات و اسامى را در قرآن، 
كرده است  اى وضع نه لغت تازه ،اند استعمال نموده فهميده برده يا مي كار مي هر بمعاص

ها و اشتقاق افعال  و نه مفهوم و معناى لغتى را تغيير داده است. البته بررسى ريشه واژه
عبارات الزم و آموزنده است ولى نبايد فراموش  و كلمات يا قواعد صرف و نحوىِ
رفته، با پيشرفت فرهنگ و تمدن كار هاصطالحات بكرد كه زبان هر قوم و كلمات و 
و چه بسا كه معانى و مفاهيم ابتدائى منسوخ  باشد ميو تاريخ آن قوم در تحول دائمى 

رفته در كار هو مبدل شوند. اين نكته نيز قابل قبول است كه كلمات و اصطالحات ب
تدريج  هب ،ههمگام و همزمان شد اسالم احكام و آداب و با عقايد و جديد آئين با قرآن

كه معمول نيز گشته طور همان. از اين جهات، ه استتوسعه و تخصيص پيدا كرد
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است، بهترين راه براى درك صحيح معنى و مفهوم اصطالحات قرآنى، در مرحله 
، است. در مرحله دوم »ضاًعها بضُعب رُسفَي رآنُقُلْاَ«حكم  هاول استفاده از خود قرآن، ب
و در  كلى زبان متعارف، در زمان ظهور اسالم طور بهها و  بررسى متون و اشعار و نامه

 ، در محاورات و مكاتبات مربوطه.صدر اسالم اعراب حجاز
و با توجه به  ها گروهپاى نزول  هرفته در آيات را پابكار هباگر كلمات و تعبيرات 
طرف و شرايط و نيازهائى كه حاكم  هاى مربوطه، از يك جو و محيطى كه در زمان

 دست بهبوده، از طرف ديگر، در نظر بگيريم كمك شايانى براى فهم صحيح آيات 
ذينَ، اَلَّذى، تلْك، كَالّ و گاه با آوردن اَلَّ خواهيم آورد. خوشبختانه خود قرآن نيز گاه

 پردازد. كار برده مي هغيره به تعريف و توضيح يا تجديد عناوين و صفات ب
كار برده  همتقّين در مقابل طاغين ب ي ، در همين سوره كلمهادر مورد اصطالح تقو

 وجود بهها، متكبرها و كسانى است كه اعتنا و اعتقاد  سركش معناي بهشده است كه 
 ،)77(مرسالت قبلى درگروه ندارند. الهى هاى فرمان و خلقت و طبيعت نظامات و قوانين
، )92(كار برده شده بود و در چهار گروه پيش از آن ليل هب در مقابل مكذّبين متقّين
كردند،  مي مال عطاى نفس تزكيه براى هبودندك كسانىو آتش از شدگان مصون و اتّقى

در ها  آن دنبال بهپهلوى هم آمده بود و  .»اتَّقَى« و »أَعطَى«دو فعل  اين گروه، 5در آيه 
 ».وكَذَّب بِالْحسنَى« و، 8آيه در »ىنَغْاستَ«و »لبخْ«را، دربرابر  ».وصدقَ بِالْحسنَى«، 6آيه

چنان  »تَقْوى«و  »فُجور« 9و  8در آيات  ،)91(شمس 11داشتيم. در گروه  9را در آيه 
كشى، تجاوز، تكذيب، و لجاج در برابر  كه ضد گردن  صفت يا ملكه آدمى است

ديگران را هم  هخست در مال و خوددارى از خير ب ،آنچه پسنديده و حق است بوده
ها حفاظت  ما را در برابر خالف و بدى و گناه ،رساند و تسلط بر نفس انسان داشته مي
عمل تُرمزِ خودروها و موتورها را انجام داده حركت و  قول طالقانى ه. بنمايد مي

 .نمايد ميگسيختگى و خرابى تعديل  ها و لجام سرعت آنها را در برابر تُندروي
اگر مصدر باشد پيروز شدن، نجات  ،همريشه است »فائزين«و  »فَوز«كه با  »مفاز«

و اگر اسم مكان و زمان باشد محل و موقع  دهد مييافتن و موفق شدن را معنى 
اعالم و عنوان آيات  ».إِنَّ للْمتَّقينَ مفَازا«رساند. آيه  مقصود را مي هپيروزى يا رسيدن ب

پيروزى  ،نهاد پاك . يعنى سرنوشت خوددارانِشود ميمحسوب  بهشتيان حالِ وصف
إِنَّ الْإِنسانَ لَفي «و در برابر  دنبال بهسود و مقصود است و از اين جهت  هو رسيدن ب

كارى آدمى و انذار عمومى آمده بود قرار  زيان عنوان به 3كه در گروه  ».خُسرٍ
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 تواند ميمتقّين  ترتيب اين به. نمايد ميو اعالم استثناى معدود بر آن را  گيرد مي
 1.»تَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرو إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات«مترادف يا شامل 

 نيز باشد.
معلوم است. حديقه بستان يا باغ محصور سرسبز خرم است  »اَعناب«و  »حدائق«

هم جمع  »اَعناب«گردند يا مانند حدقه چشم عزيز و ارزنده است.  كه دور آن مي
ترين و  شده يكى از مطبوع نمونه از آن نام برده طور بهيا انگور است كه  »عنَب«

ى اوليه براى اطالع پيامبر ها گروه. در رود ميشمار  هها ب ترين ميوه صاف و نيروبخش
گروه ماقبل شده بود و در 3».فيها عين جارِيةٌ« و 2».في جنة عالية«كلّى به  گرامى اشاره

نام برده شده بود كه اينك  4.»وفَواكه مما يشْتَهونَ .في ظلَالٍ وعيونٍ«از  ،)77(مرسالت
و تشبيه ادبى يا . اگر قرار بود حالت استفاده شود ميمختصر توضيح بيشترى داده 

 همه تشريح و تصريح و به تكرار و اصرار نبود. داشته باشد احتياج به اين عرفانى
»بدو صفت جمع براى دختران يا همسران اهل تقوى در بهشت »اَتْراب«و  »كَواع 

برآمدن و  يمعنا به »كَعب«از مصدر  »كاعبِه«و  »كاعب«، جمع »كَواعب«است. 
مشتق شده است و مفهوم و منظور از آن  ،برجسته شدن جسم يا پر شدن ظرف

اند دختران برآمده اندام و برجسته پستان (يا  گفته كه اهل لغت و مفسرينطور آن
 »تَرِبه«و  »تَرِب«جمع  »اَتْراب«اند.  سن زيبائى و برازندگى رسيده نارپستان) است كه به

ترين صفت يك  ن است كه مطلوبسمدوستدار و همزاد يا ه معناي بهر راء) (بكس
افق و همراز بودن يا تعادل و توافق  بودن نيز هم ن. همسباشد ميترين  همسر و نجيبانه
 رساند. زوجين را مي

آيد  ى آينده) برمىها گروهآنچه بدون ترديد و تأمل از اين آيه (و نظائر آن در 
كه كلمات و عبارات  حالياست در (يا دختران) با اهل بهشت زنان حضور و همسرى

هاى مادى يا جسمانى مطبوع  قرآن جاى تأمل و ترديد در آن و در ساير توصيف
دختران نجيب  اين كهگويد مين فعالً ولى است. نگذارده بخش بهشت لذت دوستدار و

كنندگان  اداره و فرزندآور همسران آنان براى متقين همزاد يا سنهم و دوستدار اندام تُنُك
 اباشند. تكليف زنانِ با ايمان و تقو خانه و زندگى هستند يا صرفاً همنشين و همدم مي

                                                
 نيكوكار كه يكديگر را به رعايت حق و شكيبائي توصيه كردند. : مگر مؤمنان 3) / 103. عصر(1
      . 12) / 88، غاشيه(9. گروه 3            . 10) / 88، غاشيه(9. گروه 2
 . 42و  41) / 77، مرسالت(26. گروه 4
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گونه  همان(اعده تغليب بايد صفت مذكر متّقينق هنيز تعيين نشده است و قاعدتاً بنا ب
د. در اين صورت همسران مطبوع محجوب ها نيز باش كه طاغين و مكذبين) شامل زن

و مسئله زاد و ولد در آن  »يتاُناث«و  »تجولير«آنان چگونه خواهند بود؟ يا آنكه 
 ها است، يكسان باشند... كه خواسته امروزى خانم طور آنعالم مطرح نبوده همگى، 

پيدا هائى  ها و روشني ى آينده دسترسى به پاسخها گروهخواهيم كه در  از خدا مي
 كنيم.

*    *    * 

يك معنى است اما نه كاسه آش و  هظاهراً از يك ماده و ب »كاسه«و  »كَاْس«
هاى  ) و تصوير و تشريح9(در گروه  1».وأَكْواب موضوعةٌ«قرينه  هآبگوشت، بل ب

   .جام شراب از فراوان آينده
ظرف  بودنِ پر پيوسته ر شدن و لبريز بودن ظرف است. طالقانىپ ،»دهقَ«از  »دهاق«

. عنايتى در اين كند ميشدن) را نيز استنباط  رغم مصرف (يا استمرار محتواى آن علي
 هاى بهشت را برساند. آيات است كه حداكثر مطلوب و مطبوع بودن نعمت

*    *    * 

هاى بهشتى  سرائى و دروغ در مجالس و مصاحبت عدم استماع لغو و مبالغه يا ياوه
هاى اصحاب  گذراني كه درست برخالف روال و معمول مجالس انس و خوش است،

متقين ذكر شده است.  ي هاى زندگى آينده يكى از ويژگي عنوان بهو  باشد ميدنيا 
 رساند كه در انزوا و تنهائى نبوده با هم اجتماع و انس و صحبت دارند و چنين مي

ها و  مندي بهره ،هاى قبلى نيز عنوان شده است كه در توصيف عالوه بر آن همچنان
نوع و حد اعالىِ  داشتن، هم  بودن و لذت مطبوع لحاظ بهاگر  هاى بهشت خوشي
 .باشد ميهاى همراه آنها  دور از نقص و عيب و زيان ههاى دنيائى است، ب مطلوب

*    *    * 

 وصف حال متقين مانند آيه نخستينِ ».جزَاء من ربك عطَاء حسابا« - 36آيه نهائى 
بندى  اختتام و جمع به ،كرد كه افتتاح داستان مي ).إِنَّ للْمتَّقينَ مفَازا -31) / 78(نباء(

                                                
 .  14) / 88. گروه غاشيه(1



  
  
  
  
  

  407ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 36تا  1) الف / 78، نباء(وهفتمين گروه تنزيل بيست

 

كه همه آنچه در  نمايد مياعالم  در خطاب به پيغمبر ،هاى احتمالى پرداخته توصيف
رسد بخشش و لطفى است از روى حساب و عدالت و از جانب  بهشت به متقّين مي

الزم ديده شده بود كه در  ،ى گذشته نيامدهها گروهتو. اين معنى يا خبر در  خداوند
 اهللاشاء هاى بعدى ان خبر گفته شود. در تنزيل رسانِ ولين توصيف كلى مستقيماً به پياما

  هاى بيشترى خواهيم ديد. تعليم و توصيف
 

  پايان گروه بيست و هفتم
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 بيست و هشتمين  گروه تنزيل

 (ج))74(سوره مدثر )55تا  34) و (30تا  11آيات (
  

  رحمن الرحيمبسم اهللا ال
  

شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  31تا  11آيات ) رديف الف

  .ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا  11
 خودم وابگذار حالهتنهائى (بدون مشاركت ديگران) آفريدم بهمرا و كسى را كه ب

  به آن مدار). (خود را مسئول و مشغول
  قرار دادم. و براى او مالى گسترده و فراوان (طوالنى مانند قطار شتر كاروان) .وجعلْت لَه مالًا ممدودا  12
  .دمت)خ هو (همچنين) پسران حاضر (آماده ب .وبنِني شهودا  13
  و از هر جهت برايش فراخى و آمادگى فراهم ساختم. .ومهدت لَه تمهِيدا  14
15  أَنْ أَزِيد عطْمي باز هم طمع دارد كه (دارائى و امكاناتش را) زيادتر كنم. .ثُم  
  اما نه چنين است، او دشمن سرسخت (يا ستيزه جوى) آيات ما است! .إِنه كَانَ لآياتنا عنِيدا كَلَّا  16

  .سأُرهقُه صعودا  17
حال صعود و  ا دركنيم (يهاى سخت (زندگى) گرفتارش ميزودى در گردنههب

  شود).سرنگون مي ،توسعه
18  رقَدو فَكَّر هفكر و سنجش كرد (ارزيابى كرد).همانا كه (درباره آيات وحى .إِن (  
19  رقَد فلَ كَيا از چنين ارزيابى .فَقُتو قضاوت سزاوار مرگ شد. ام  

20  رقَد فلَ كَيقُت ثُم.  
ساخت (سزاوار  گيريش خود را نابودپس از آن (يا باز هم) با ارزيابى و اندازه

  مرگ شد).
21  ظَرن بار ديگر نظر انداخت (تجديد ارزيابى كرد).  .ثُم  
22  رسبو سبع ا رو در هم كشيد و (لب و لوچه .ثُماش آويزان شد).ام  
23  ركْبتاسو ربأَد سپس پشت كرد (رو گرداند) و نخوت و تكبر نشان داد. .ثُم  

  .سحر يؤثَرفَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا   24
سحر و جادوگرى و  ها) چيزى جزباالخره چنين گفت كه اين (آيات و سوره

  يادگار قديم نيست،
  ينها چيزى جز كالم و گفتار بشرى نيست.(نظر من اين است كه) ا .إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ  25
26  قَرس يهلأُصقَرْ مىهب .ساندازيم.زودى او را به س  
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27  قَرا سم اكرا أَدمو تو چه دانى (يا چگونه توانى بفهمى كه) سقر چيست! .و  

28  قبلَا تذَرلَا تي و.  
گذارد و نه باقى مي را) نه (سقر جائى است كه گرفتار شدگانش را يا جسم آنان

  دارد).كند (دست از آنها برنميرها مي
  ن است!گُدازنده (جزغاله كننده) پوست و جلد بد .لَواحةٌ لِّلْبشرِ  29
30  رشةَ ععسا تهلَييا چيز ديگر) موكّل و مأمور آن است. (فرشتهنوزده فرد  .ع  
  براى بشر نيست. چيزى جز تذكّر و آگهى و آيات) كه اين(وحى ... در حالي .وما هي إِلَّا ذكْرى للْبشرِ...   31

  37تا  32آيات ) رديف ب
  نه چنان است، قسم به ماه. .كَلَّا والْقَمرِ  32
33  ربلِ إِذْ أَداللَّيو زوال است. و قسم به شب آنگاه كه در حال پشت كردن .و  
34  فَرحِ إِذَا أَسبالصكه (پس از پايان شب و تاريكى) پرده براندازد. صبح موقعي هو قسم ب .و  
  بزرگ است.  هاى ثهيكى از حاد (خبر يا سقَّر و قرآن) كه اين .إِنها لَإِحدى الْكُبرِ  35
  انذار كننده و هشدار دهنده براى آدمى. .نذيرا لِّلْبشرِ  36

.أَويتأَخر يتقَدم منكُم أَن شاء لمن  37
تأخير اندازد (يا هيا ببگيرد) فرستد (يا پيشى براى هر كدام از شما كه بخواهد پيش 

  ديرتر ايمان بياورد و نپذيرد).
  48تا  38) آيات رديف ج

  كند. هر فرد در گروى چيزى است كه كسب مي (سرنوشت) .كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ  38
39  ابحنيِإِلَّا أَصممگر ياران دست راست (يا اهل سعادت). .الْي  
  گيرند)، (يا سراغ مي كنند هائى خواهند بود و پرسش مي در باغ .في جنات يتساءلُونَ  40
  از بدكاران (يا مقصرين و اهل گناه) كه، .لْمجرِمنيعنِ ا  41
42  قَري سف لَكَكُما سقَرْ انداخت (يا كشانيد) .م؟ چه چيز شما را به س  
43  لِّنيصالْم نم كن گويند ما از نمازگزاران نبوديم. مي .قَالُوا لَم  
44  نيكسالْم مطْعن كن لَمو گرسنگان بدهيم). ها (غذا به مسكين و چنان نبوديم كه مستمندان را سير كنيم .و  
  كرديم. هماهنگى مي ورانِ (در غفلت و خوشى) و چنين بوديم كه با غوطه .خائضنيوكُنا نخوض مع الْ  45
  كرديم. ا تكذيب مي(يا قيامت) ر همچنين) روز جزا( .وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ  46
47  نيقا الْيانى أَتتتا باالخره مرگمان فرا رسيده (تا پايان عمر چنين بوديم). .ح  
48  نيعافةُ الشفَاعش مهنفَعا تدرحالي .فَم رساند. نمي كنندگان سودى به آنها شفاعت  كه شفاعت  

  56تا  49د) آيات رديف 
49  نيرِضعم ةرذْكنِ التع ما لَهورزند؟ مي اعراضتذكّرها) گوش دادن به(شنيدن و كه از  ذكرشود را چه مي  اينان .فَم  
50  ح مهةٌكَأَنرنفتسم رم كرده و وحشت .مزده هستند،  همچون درازگوشان ر  
51  ةرون قَسم تگريزد. كه از شير مي .فَر  
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52  
بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن

شنفًا محى صتؤةًير.  

گويد كه) به شخص او  (يا مي خواهد مي است كه هر فرد از آنها واقعيت اين
  (تا خبرها را قبول كند). نوشته يا منشورى داده شود

  ازآخرت ترس ندارند. آنهانه چنين است(كه اشكالشان عدم دريافت منشورباشد)، .كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآخرةَ  53
  و پيام) تذكرى است. نه چنين است اين (وحى .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ  54
55  هاء ذَكَرن شتا هر كس مايل باشد متذكر (يا پذيراى تذكر) بشود. .فَم  

56  
اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن يذْكُرا يمو 

.وأَهلُ الْمغفرة هو أَهلُ التقْوى

 اكه) او اهل تقو(زيراشويد مگر آنكه خدا خواسته باشدو شما متذكر و متوجه نمي
خواهد شما تذكرپذير  پذيرنده آنها است و مي و اهل آمرزش است (يا خواهنده و

  اهل تقوى و مغفرت است خواهان  تذكرپذيرى شما است). باشيد. يا چون او
 

 تدبر در آيات - بخش اول
 

ها  كه برحسب زمان نزول مدت 28شماره هب )74(سوره مدثر هگروهى است متعلق ب
شده است. گروه  به پيامبر بزرگوار وحى »د«و قبل از بند  »ب«و  »الف«بعد از بندهاى 

را كه انذار خلق  صلى پيامبر) تكليف يا مأموريت ا)74(آيه اول سوره مدثر 7( 2
او را كه  »شرعى -عبادى«الً و پيشاپيش روش و وظائف كرده اجما است براى او بيان

شوندگان و  دعوت همنّت و فراوان ب گزارى بى ، خدمتاتكبير خدا، طهارت لباس، تقو
ترين تماس با  زمان هنوز كم كرد. در آن خدا خواهد بود، معين مي خاطر بهپايدارى 

زبان نياورده بود كه شهرت يافته و مورد ارزيابى و  همردم نگرفته و كالم و پيامى ب
شخص  ،انكار قرار گرفته باشد. در اين گروه مخاطبِ هر دو قسمت و تعليم گيرنده

ى ) نيز كه انذار اخبار10و  9و  8سه آيه  21م است. گروه بعدى (شماره رسول مكرّ
از  ،نمود مي و روزگار بد كفرورزان حدوث قيامت هبود و اشاره ب براى آگاهى پيغمبر

جهت انذارى بودن، با گروه نخست هماهنگى و حالت توضيحى دارد ولى در آغاز 
و ارزيابى  مورد استماع و استفسارچندان  ،ىوز آيات وحسال دوم بود و باز هم هن

مردم و مدعيان قرار نگرفته بود. گروه حاضر نيز چون حالت و كيفيت انذار را دارد 
محل طبيعى آن  باشد ميكه با تفصيل و توضيح بيشتر و ذكر يكى از مشمولين عذاب 

) شده است 27وه (گر )78(نباءارن با سوره قاست. ولى نزول آن م )74(سوره مدثر
و بهشت  . انتشارِ خبرِ رستاخيزنمايد ميجمعىِ مردم  كه حكايت از پرس و جوىِ دسته

منكرين و  ي باعث توجه عمومى و تمايل نسبى آنان و احساس خطر از ناحيه و جهنم
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 27. گروه 1اند فتهاز جنس خودشان ر يسراغ كارشناس هب ،مخالفين آينده گرديده
 عمل به و آخرت حال از قيامت ههائى كه تاب ) را نفسِ خبر و توصيف78(نباء سوره
متأثر از گيرائى كالم و نوظهورى پيام و  28آورده است ولى گروه  وجود به ،آمد مى

هاى  دن شعلهقصد مقابله و خاموش كر ه. حركتى است در جهت منفى، بباشد ميبيان 
 ي است كه در مرحله كرده ميايجاب  ،منفى دعوت. واكنش در برابر چنين واكنشِ

اسى و اظهارنظرى كه اول تكليف خود پيغمبر روشن گردد. هم از جهت كارشن
بودن كالم و آيات شده است و هم از جهت اينكه انذار و پيام چگونه راجع به سحر

 بايد صورت گيرد.
شخص كارشناس و  ) با يك ديد انسانبينى31تا  11(آيات گروه  »الف«رديف 

بست قرار گرفتن كارشناس و  موضوع كارشناسى را مطرح كرده از يك سو در بن
است و خود  »سقَرَ«دهد و از سوى ديگر سرنوشتش را كه  مياو را نشان  ي روحيه

در » .وما هي إِلَّا ذكْرَى للْبشَرِ«مله . جنمايد ميمعنى  ،رسول نبايد واكنشى ابراز دارد
دارد كه انذار و پيام بايد صرفاً حالت  قاطعانه و خالصه اعالم مي طور به 31آخر آيه 

تذكّر و يادآورى را داشته باشد. نه اجبار و فشار و اصرار يا تهديد و تطميع از ناحيه 
از  اعمال شود و نه دعوت شوندگان احساس الزام و سلب اختيار و آزادى ول خدارس

كردن از طريق مطلع ساختن مردم، روش تذكر يا اندرزدادن و انذار خودشان بنمايند.
سيذَّكَّرُ  .كِّرْ إِن نَّفَعت الذِّكْرَىفَذَ: « 12تا  9/  )87(اعلي( 14براى اولين بار در گروه 

با توضيح الزم مشابه چقدر  »).الَّذي يصلَى النَّار الْكُبرَى .ويتَجنَّبها الْأَشْقَى .من يخْشَى
ى بعدى بيان كرديم كه در ميان ها گروهتعليم داده شده بود. در آنجا يا در  رمكرّ

، ذكر و تذكر، از ها انسانهاى القاى يك فكر يا وظيفه و عمل به  ها و راه كليه روش
ترين در مورد مردم عادى  خاصيت ديدگاه و تجربه بشرى، كم اثرترين و حتى بى

و  عملشدت نمايند و محتاج  است كه براى خود احساس شخصيت و آزادى نمي
گونه سلب اختيار و سلب  بوده سبب هيچ تر آزادمنشانه ها راه اجبار هستند، ولى از همه

كار تعليم و تربيت افراد صاحب  ابزار. تذكر در حقيقت شود ميحيثيت از انسان ن
 .كند ميفرهنگ تعدادشان را زياد  كه رشد باشد ميبا استقالل  ي شخصيت و آزاده

                                                
معاصر و همچنين ترتيب قرار گرفتن ى جدا و غير ها گروهها به  كه اين تفكيك سوره شود ميمالحظه . 1

 »سير تحول قرآن«تأييدكننده جدول و فرضيه  تواند ميى مشابه چقدر طبيعى است و ها گروهآنها در ميان 
 باشد.
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سه آيه  ،دستور و با قيد چند سوگند هماندر تأييد  28گروه  »ب«در رديف 
مردم، اعم از مساعدهاى پرسش  هنمائيم كه در خطاب ب تأكيدى ذيل را مشاهده مي

رسول براى انذار  كالم و پيام گويد ميگر،  تكذيب رِمتكب هاى كننده و سرسخت
فرستى  بينى و پيش دادن بشر است و افراد بشر مختاراند كه براى آخرتشان پيش

  نمايند يا تعليل و تأخير ورزند:
أَو  لمن شَاء منكُم أَن يتَقَدم .نَذيرًا لِّلْبشَرِ .إِنَّها لَإِحدى الْكُبرِ«:  37تا  35آيات 

 ».يتَأَخََّر
شوندگان و  در اين نوع آيات، قرآن نهايت احترام و كرامت را براى دعوت

آن در رديف ج كه بيان حال مجرمين آيندگان بشر قائل شده است. پس از 
گيرى كفار را مطرح  علّت متذكّر نشدن و بهانه »د«، در رديف نمايد ميگر را  تكذيب

، هم آزاد نمايد ميساخته در سه آيه نهائى، هم تذكره و تذكر بودن قرآن را تكرار 
ر خور اى را كه تازگى دارد و د كردن مردم را و هم نكته دلخواه خود عمل هبودن و ب

هاى آينده بايد درباره  گرديم و در تنزيل دقت بوده در بخش تفسيرى روى آن برمي
گرفتن آنان با خواستار  در تذكر و تصميم آن بحث شود، انطباق داشتن تمايل آدميان

 ... بودن خداوند است
ئله سراسر گروه ارتباط تنگاتنگ با مس شود ميكه مالحظه طور همان ،حالدرهر

 نمايد ميانذار يا وظيفه اصلى پيامبر گرامى داشته چگونگى و روش انذار را معلوم 
كه بايد خالى از آزار و الزام يا تحميل و تطميع بوده از طريق تذكر انجام گردد. 

تر.  است، ولى با زمان نزول چند سال عقب )74(طبيعى در سوره مدثر طور بهجاى آن 
شخص رسول  ،كننده بودند كه مردم پرسش 27م نيز برخالف گروه مخاطب كال

انكاركنندگان خود و علّت انكارشان را بشناسد و بداند كه بايد  كه بايد 1است مكرم
دست  ،رغم خيانت ذاتى خدا واگذار كند و عليه را ب صبر و تحمل داشته كيفر آنان

يك  اهللا كه رسول خواهد ميكّر برندارد. قرآن نانذار و تذ ي از روش آزادمنشانه
 دهند ميها  ها را تحويل خانه هاى پست باشد كه نامه رسان رسانِ ساده همچون نامه پيام

رسول  خواهد ميو كارى به محتواى نامه و پذيرش و اجراى محتويات ندارند. 
وظائف خود را انجام  ،ى مردمسشنا مشكالت كار و روان همأمور، با آشنائى كامل ب

هاى عقلى و علمى را  حالت بررسي »الف«دهد. ضمناً متن و محتواى آيات رديف 
                                                

 .نيز جزء آنها است ها است كه پيغمبر انسانمه ه ظاهراً به »منْكُم«خطابِ  ،40در آيه  .1
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از پيش خود تجزيه و تحليل كرده با بررسى اوضاع و احوال مردم و  ندارد كه پيغمبر
اعالم و القاى اطالعات و محيط به نتايج و نظرهائى رسيده باشد. بلكه حالت 

ها و دستورها است نه  كننده آگاهي هاى عملى را دارد. پيغمبرِ خدا دريافت روش
 آنها. ي كننده صادركننده و كشف

كه چرا به اظهارنظر يا ارزيابى  اين نكته نيز قابل طرح است ،از جنبه تدبر در آيات
اختصاص داده شده است؟ آيه  20يك معاند و منكرِ قرآن و با چنين شرح و بسط، 

است، يا  مسئله نبوت ،در حقيقت آنچه در اين كارشناسى يا ارزيابى زير سئوال رفته
ى گذشته گفته بوديم كه گرويدن ها گروهو بشرى نبودن آن. در  اصالت وحى

آيات  آنان به بى و اعرابىِمجذوب شدن اد و شيفتگى از بيش ،تدريجى اعراب معاصر
د آشنائى و اعتمادى بوده است كه از يك طرف به صداقت و درستى محم ،قرآن

اند.  هديد ميكالم و خبرها را جدى و قابل تأمل و تدبر اند و از طرف ديگر امين داشته
يك  ي اين جا داشته است كه نسبت به بررسى و اظهار نظرهاى تالشگرانهبنابر

آيد و دست آخر  عمل بهبست افتادن او توجه الزم  و عجز و به بن ،مكارشناس كال
غيرقابل درك كه در پيش دارند پرداخته شود. قبالً  ي به انذار آنان و عذاب ويژه
اى است  ن يا تحريف حساب شدهگرا حاال انذار تكذيب .انذارهاى مكذّبين ساده بود
عدم شباهت و سنخيت آن با گفتارهاى بشرى  به ،قرآن كه با بررسى و مقايسه كالم

ولى روى عناد و انكار و براى فرار  ،اند بودنِ منشاء آن رسيده در دل به الهى ،بردهپى 
 اند! طرفانه، نسبت سحر و جادوگرى به آن داده از تصديق و قضاوت بي

پيغمبر  بهشدگان نسبت سحر و جادوگرى  عوتبار است كه از طرف د ضمناً اولين
 كردنِ شدن و اشاعه پيدا حال تكذيب بود اينك در اثر جدى ه. تابشود ميداده 

و  ه قوى در برابر اصالت وحى. تهمتى كه حربشود ميدعوت، تهمت سحر اضافه 
هاى بعدى خواهيم  اى كه در تنزيل . حربهباشد مي ساختن مردم در قبول نبوتمردد
 شده است. مي كار برده هپيشين ب يشه عليه پيغمبرانهم ،ديد

 

 تفسير آيات -بخش دوم

  : 31 تا 11 آيات، )رديف الف
  ، تا ... .ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا - 11



  
  
  
  
  

  415ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  55تا  34و  30تا  11) ج / 74(، مدثروهشتمين گروه تنزيل بيست

 

 ابتداى گروه). (برطبق جدول» .وما هي إِلَّا ذكْرى للْبشرِ...  - 31
 مجموعه اين آيات بيان داستان و طرز برخورد شخصى است از مشركين قريش

كه وضع و زندگى مرفهى داشته متعلق به صنف دنياداران مورد انذار و مالمت قرآن 
. نمايد ميمانه و منكرانه نسبت به آيات قرآن است و اظهارنظر كارشناسانه ولى خص

آيد تعمد بوده است. رسم قرآن،  مى نظر بهاز اينكه نام و نشان او برده نشده است 
هاى  هاى ديگر خواهيم ديد و بحث خواهد شد بر عدم عنايت كه در تنزيل يطور به

د هاى سيره و تفسيرهاى قرآن به معرفّى شخص مور شخصى است. بالعكس، كتاب
اى كه تقريباً وجود دارد  اند و با وحدت كلمه اشاره و شرح تفصيلى داستان پرداخته

بعيد است كه شرح داستان، اصوالً ساختگى يا خيالى، بر مبناى اغراض خصوصى و 
صفحات ، 39(جلد  »الميزان« از تفسير نقل بهاى باشد. خالصه داستان،  سياسى و فرقه

 ذيل است: شرح به) 291تا  289
خواند. روزى  نشست و قرآن مي مى (ص) در حجر اسماعيلرسول خدا

جمع  پيرمردى مجرّب از راهيان عرب »مغيره وليدبن«دور  مكه قريش
 كه محمد  اين چيست »اباعبدالشمس«سيدند اي پراو  از 1شده بودند

رفت و گفت  نزد پيغمبر ؟ شعر است يا كهانت يا خطابه؟ وليدگويد مي
اى برايم بخوان. فرمود شعر نيست، كالمى از  از اشعارى كه سروده

را خواند. وقتى به آيه  سوره حم سجده خداى تعالى است. رسول خدا
رسيد وليد  2.»عاد وثَمود فَإِنْ أَعرَضُوا فَقُلْ أَنذَرتُكُم صاعقَةً مثْلَ صاعقَةِ«

در سر و صورت سيخ شد و بدون اينكه  گرفت و موى بدنش اش چنده
شده گفتند  جهل واش برگشت. قريش نزد اب خانه هخبر ببرد ب به قريش

او را گفت تو ما را  دينِ محمد گرائيد... ابوجهل هب ابوعبدالشمس
ام ولكن  دينِ محمد نگرائيده هسرافكنده كردى!... وليد جواب داد ب

... شود ميكالمى شنيدم كه از سنگينى و دشوارى پوست بر بدن جمع 
كالم او خطابه نبود، خطابه كالم متصل و پيوسته است و كالم او بندبند 

 هم ندارند. ابوجهل گفت: ه. و بندها شباهت بباشد مي
                                                

در ميان  نيز حالت جمعى داشته حكايت از نشر و نفوذ پيام وحى 26گروه  .»عم يتَساءلُونَ«كه طور همان. 1
 . با اين تفاوت كه در اينجا توجه روى مجموعه وثوعِ كالم و پيام رفته است.نمايد ميعامه 

را كـه   )41(آيـد كـه حضـرت سـوره فصـلّت      مـى  نظـر  بهداول ما بعيد هاى آمارى تنزيل و ج روى حساب. 2
هاى نازل شده در سال سـوم   است تالوت كرده باشند. قاعدتاً بايد از آيات و سوره بعثت 9سال  همربوط ب

 بوده باشد.
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 آيا شعر است؟ -
ر عرب همه اقسامش را دانى كه من اشعا نه شعر هم نيست، تو مي -

 شعر باشد. تواند ميوجه ن يچه به ام... كالم محمد شنيده
 پس چيست؟ -
 اش فكر كنم. من مهلت بدهى دربارهه بايد ب -

سحر است،  روز به قريش گفت شما بگوئيد كالم محمد وليد فرداى آن
 ...دكن ميرا سحر  براى اينكه دل انسان

به روايت از  ،از طريق عكرمه ،و بيهقى از حاكم نقل به( »در منثور«در تفسير 
 س) قسمت اول داستان چنين آمده است:عبا ابن

(ص) آمد. رسول خدا(ص) از قرآن برايش نزد رسول خدا مغيره وليدبن«
رسيد،  اطالع ابوجهل هكه گويا دلش نرم شد. جريان ب يطور به» 1خواند،
آورى  خواهند برايت مالى جمع شد و گفت عموجان قوم تو مي نزد وى

 اى، تا اند تو بدين او گرويده نموده در اختيارت قرار دهند. چون شنيده
داند كه من  آورى. وليد گفت مگر قريش نمي دست بهاز اين راه مالى 

محمد  ي ثروتمندترين ايشانم. ابوجهل گفت اگر چنين است پس درباره
ميل  چيزى بگو، تا قومت بفهمند كه تو منكر دين اوئى و يا حداقل بى

خدا سوگند احدى در  هبگرويدن آنى. وليد پرسيد آخر چه بگويم؟ ب
شعر، به رجز آن، قصيده آن و حتّى  ها نيست كه از من داناتر بشم ي ميانه

يك  يچه هيچ شباهت به خدا سوگند كالم محمد هباشد، ب به اشعار جنّيان
كالم  عنوان بهخدا سوگند براى كالم او كه ه از اين اقسام شعر ندارد. ب

اوتى مخصوص است. كالم او رخواند، حالوتى و بر آن ط خدايش مي
اعاليش مثمر و اسفلش مقدق است. كالمى است برتر از هر كالم و 

، كالمى است كه مادون خود را خرُد و شود ميهيچ كالمى برتر از او ن
شوند تا  اين سخنان راضى نمي هگفت قوم تو ب . ابوجهلكند ميمقدار  بي

ت مرا واگذار تا فكرى كنم. بعد از او چيزى بگوئى. وليد گف ي درباره
آنكه همه فكرهايش را كرد گفت كالم او چيزى بجز سحر نيست. 

 ».سحرى كه از ديگرانش گرفته است

                                                
) )41((فصلت يات سوره حم سجدهآيد صحبت از آ معتبرتر از روايت قبلى مى نظر بهدر اين روايت كه . 1

 ى بعدى نازل شده است.ها سالنشده است آياتى كه در 
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ايمانى، براى ارائه حقانيت  ي ها درست باشد و در اثر علقه اگر اين شرح داستان
د (يا كم داده هاى نمايشى به آن داده نشده باش قرآن و خباثت منكرين، شاخ و برگ

رساند كه اوالً آنچه مورد توجه قرار گرفته ظواهر لفظى و ادبى  شده باشد) چنين مي
اند يا فهم نكرده  كالم بوده به محتواى آيات و اخبار و مطالبِ عنوان شده كار نداشته

اند  اند و براى آن نتوانسته تأثير نظام و آرايش و بديع بودن عبارات رفته صرفاً تحت
هاى  ى پيدا كنند. ثانياً تحت تأثير حسادت، غرور، حفظ جاه و مقام و موقعيتتوجيه

كنند و اقرار به غيربشرى  ».وصدقَ بِالْحسنَى«اند  شخصى و غيره قرار گرفته، نخواسته
شناسانه  روان توصيف يك مجموعه حالدرهر بنمايند. قرآن داشتن خدائى شهري و بودن

بينى و  روشنگرانه و در عين حال گيرا و بديعى است كه خود بهترين شاهد واقع
حر و شعبده و چشم قالئىعباشد ميبندى نبودن  بودن و گزارش از جنس س. 

اين  ».ذَرني ومنْ خَلَقْت وحيدا« -11مفهوم سرراست يا متناسب و معقول آيه 
تنهائى، يعنى بدون دخالت و نظر و  هكه شخصاً و ب باشد كه مرا در كار كسي تواند مي

وابگذار  ،ام به او مال و منال فراوان يا موقعيت ممتاز رسانده ، وكمك ديگران آفريده
و نگرانى و احساس وظيفه و واكنشى از اين بابت براى خودت نداشته باش. شبيه اين 

هاى  تأكيد به واگذارى و صبر در برابر منكرين و حسودان را در خطابها و  توصيه
 گذشته نيز ديده بوديم. از جمله:

 2گروه ، )74مدثر(همين سوره ، ».ولرَبك فَاصبِرْ« - 7
 10گروه   ،)86(سوره طارق، ».فَمهلِ الْكَافرِينَ أَمهِلْهم رويدا« - 17

 13گروه  ،)108(سوره كوثر، ».إِنَّ شَانئَك هو الْأَبتَرُ« - 3
 14گروه  ،)87(سوره اعلى، ».ويتَجنَّبها الْأَشْقَى« - 11
  14گروه  ،)87(سوره اعلى، .»الَّذي يصلَى النَّار الْكُبرَى« - 12
 15گروه  ،)85(سوره بروج،  .»بلِ الَّذينَ كَفَرُوا في تَكْذيبٍ« - 19
 15گروه  ،)85(سوره بروج، ».واللَّه من ورائهِم محيطٌ« - 20
21 - »جِيدقُرْآنٌ م ولْ ه15گروه  ،)85(سوره بروج، ».ب 
22 - »فُوظححٍ مي لَو15گروه  ،)85(سوره بروج، ».ف 

 19گروه  ،)114( سوره ناس، ».قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاسِ« - 1
 19گروه  ،)114( سوره ناس، ».من شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ« - 4
 19گروه  ،)114( سوره ناس، ».الَّذي يوسوِس في صدورِ النَّاسِ« - 5
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 22گروه   ،)92(سوره ليل، ».وأَما من بخلَ واستَغْنَى« - 8
 22گروه   ،)92(سوره ليل، ».وكَذَّب بِالْحسنَى« - 9

14 - »تُكُما تَلَظَّى فَأَنذَر22گروه   ،)92(سوره ليل، ».نَار 
 26گروه  ،)77(سوره مرسالت، ».ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبِينَ«بند  ترجيع
را حال  آن است. اگر بعضى از مفسرين »خَلَقْت«حال از فاعل  »وحيدا«، 11در آيه
اند كه وليد در موقع  گرفته چنين تعبير كرده »خَلَْقت«يا از مفعولِ  »ذَرنى«از مفعول 

اند و استناد  والدت تنها و عارى از مال و فرزندان بوده است و حتى تا آنجا رفته
فرزند پدر  معناي بهاند كه وحيد در لغت عرب  كرده السالم فرمايش ائمه عليهم هب

هم آمده و خدا خواسته است او را (در حقيقت عمل و خلقت  »ولَدالزّنا«ناشناخته يا 
آيد و سنخيت با كالم و  نوع اَكل از قفا مى يك نظر بهخود را) چنين معرفى نمايد، 

 تعليمات الهى ندارد.
آمده  14و13و 12شهود و مهد و تمهيِد در معيشت كه در آيات مال ممدود، بنين 

هاى مشخصى هستند كه نشانه از يك زندگى ايدآل در عرف آن زمان و  است واژه
انعكاس از  تواند مي. مال و اموال ممدود يا گسترده و پر طول و عرض دهد ميمكان 

موردنظر ديگر) قطارهاى طوالنى شتران حامل كاالهاى تجارتىِ وليد (يا شخص 
فرزندان حاضر آراسته و كمربسته  هاشاره ب تواند مي)، 13(آيه  ».وبنينَ شُهودا«باشد. 

هم يعنى گسترش و ) 14(آيه  ».ومهدت لَه تَمهِيدا«براى خدمت و حمايت باشد. 
 ايم. ش كردهمعنياز و متن او داده از هر جهت بىدارائى و درآمدهاى  وسعتى كه در

هائى دارد كه هر چند گروه يك بار  اين خصوصيات نيز شباهت با توصيف
هاى  بستگان و دارندگان قدرت و ثروت دعوت يا دل از روگردانان و مدعيان ي درباره
  ). 25، 22، 15، 4ى ها گروه( اند. هگرفت ميآمده و مورد انذار و مالمت قرار  دنيا مى
15 - »أَنْ أَزِيد عطْمي طلبى آنها و حرص و آزشان مزيد شده  در اينجا زياده ،».ثُم
ش خود بهآنچه تازگى دارد اين است كه خداوند همه اين اعطاء و امكانات را  ،است

 .نمايد ميخلقت را براى رسول خود بيان نسبت داده دخالت مطلق و مشيت كلى 
را كه در صدر آن آمده  »كالّ«و كلمه انكارى  ».كَلَّا إِنَّه كَانَ لĤياتنَا عنيدا« - 16
 ».مع أَنْ أَزِيديطْ«را جواب و جزا به  ، و شايد تفسيرهاى ديگر آن»الميزان«است، 

درست  تواند مياند كه  دانسته ».سأُرهقُه صعودا« - 17گرفته و تعليلى بر آيه بعدى  
تظار او گرامى و ردع و ردع به تصور ذهنى و ان در خطاب به پيامبر تواند ميباشد. اماّ 
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شوندگان در ميان بوده  در شناخت دعوت قصد تذكر و تعليم رسول خدا ،نيز بوده
اين تصور و توقع را در  ،كه در توصيف وليد آمده است 15تا  11باشد. آيات قبلى 

يش از است كه چنين آدم بايد ب كرده ميخبر) ايجاد  بى ي (و هر خواننده ذهن پيغمبر
سهولت و سرعت كالم و دعوت او را  هشناس و شكرگزار خدا بوده ب هر كس حق

تصديق و استقبال نمايد. ولى بالعكس، كسانى كه بيشتر مورد لطف و فراخى قرار 
رسانند. در واقع يك درس  حد انكار و عناد مي همستى و سركشى را ب ،گيرند مي

ل مشكالت و تأخيرهاى آن به و تحم اى پيشبرد رسالتاست كه بر شناسى مردم
همين سوره  1».ولَا تَمنُن تَستَكْثرُ« - 6كه در آيه طور همانتا او هم  دهد ميرسولش 

ن هاى فراوانى كه به امت خواهد كرد انتظار امتنا آمده است از خدمات و خيرخواهي
 و پاداش نداشته باشد.

يا توضيحى  شود ميطمع وليد داده  پاسخى است كه به ».سأُرهقُه صعودا« - 17آيه 
   ».انَّه كانَ لاياتنا عنيداً«در زمينه  رسول مكرم هب

فراگيرى « ،»الميزان«است كه  »اَرهق«و از ماضىِ  »ارهاق«از مصدر  »أُرهقُهس«فعلِ 
زودى عذابى سخت برگردن  هب«كل آيه را  »رهنما«معنى كرده است و قرآن  »زور هب

   .ترجمه نموده است »او نهم
حال  هاى كه تاب حال صعود و توسعهاگر حال باشد يعنى او را در  »اودعص«كلمه 

گردنه «را  آن »الميزان«زودى ساقط و گرفتار خواهيم كرد. ولى  هداشته است ب
دانسته و عذاب تلخى معنى كرده است كه شبيه به عبور از دره  »العبور صعب
 زودى خواهد چشيد. هالعبور بوده و ب صعب

آيد تشريح قضاوت يا كارشناسى و عملى است  كه بعد از اين مى 24تا  18آيات 
ها را  نموده و اين داستان و تعليم و تصميم كه شخص مورد بحث درباره آيات وحى

 آورده است. دنبال به
از روى انديشه و  كرده ويعنى فكر ،»قَّدر«و  »فَكَّرَ«، ».إِنَّه فَكَّرَ وقَدر« - 18در آيه 

نه آنكه قصد انكار و ابطال داشت و تصميم  ؛گيرى قضاوت نمود سنجش يا اندازه
 آيات را داشت. كردنِ قبلى به سحر و جادو اعالم

 عمل بهكه  باشد مياظهار نظر قرآن درباره قضاوتى  ».فَقُتلَ كَيف قَدر« - 19آيه 
 ت.آمده اس
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شدت و حتميت را  ،تكرار و تأكيدى بر قبلى بوده ».ثُم قُتلَ كَيف قَدر« - 20آيه 
  را چنين ترجمه كرده است:  آن برساند و تفسير الميزان خواهد مي

بكشد با آن  اى كه گرفت و باز هم خدايش خدايش بكشد با آن اندازه«
   »گيريش! اندازه
دادن نوع ابراز نفرت و شعار كه يك شدهترجمه  »مرگ بر او باد« در قرآن سروش

خدايش او را « گويد ميخدا است. خود خدا ن كردنِ تر از نفرين است و مناسب
  . »بكشد

  نتخاب كرده است: هم تقريباً همين مضمون را ا »رهنما«قرآن 
ت باد (بر او) كه چگونه اين باز لعن ؟كرد  پس بميرد چه قياسى بودكه«

  . »كرد قياس
است  »قَتَلَ«را كه فعل مجهول  »قُتلَ«كه  تر اين است تر و صحيح ما سرراست نظر به

يا نابود شد و خود را نابود كرد، ترجمه نمائيم.  ،كشته شد و خود را كُشت معناي بهو 
داورى بدانديشانه و   با ارزيابى و مغيره گوئى آخرتى، وليدبن مجازى يا پيش طور به

عمالً فاقد حيات و حيثيت  ،ارزش و آينده خود را از دست داده ،كه كرد اى اهريمنانه
 گشت.

تالش و تدبير دشمنان و منكرين را نشان دهد  خواهد ميدر هر حال آيات فوق 
ى جهل و غرور و سخافت بلكه دانسته و سنجيده و حساب شده به انكار و كه از رو

جديدى است كه از  ي پردازند. جبهه پيامبر و تكذيب و تحريف آن مي ابطال رسالت
. گردد مي عالما يا ،شود مي باز محمد(ص) رسالت عليه دنياداران و قريش اشراف ناحيه

و الزم است فرستاده خدا با آگاهى از آن راه و روش خود را ادامه دهد. اين حقيقت 
الزم نيست يك مسئله نظرى و عقلى بوده  ستيزى و كفرورزى نيز روشن شود كه دين

و تحت تأثير عوامل نفسانى بشرى يا اقتصادى و سياسى نباشد. آنجا هم كه تفكر و 
ها حركت  ها و خصلت ها در جهت خواسته تشخيص و تصميم ،آيد ر در ميان مىتقدي
 .كند مي

هار بار كلمه ، و با چ».ثُم أَدبرَ واستَكْبرَ .ثُم عبس وبسرَ. ثُم نَظَرَ« -23تا  21 آيات
»ر مصرّانه وليد را نشان  هكه ب »ثُمكه توانسته دهد ميكار رفته است مراحل تالش و تدب

نگاه  همانپيدا نمايد. نَظَرَ  ت رسول خداباشد توجيه و راه گريزى براى نفى نبو
  كردن است. كردن با دقّت و برانداز

»سبت و به  كشيدن را مي چهره درهمشدن و  عبوس »عرساندكه نتيجه عدم موفقي  
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اصطالح عاميانه  ه، يا بشود مياشكال برخوردن است كه منجر به حالت يأس و اندوه 
  . شود ميلب و لوچه شخص آويزان 

. 1ميلى و كراهت نمايان از چهره است بى معناي بهاست كه  »بسور«از مصدر  »بسرَ«
شدن در  ادبار و استكبار آمده است كه منصرف ر و نظاره و تدبر،در پايان مراحل تفك

جاى تصديق  هآن كبر و غرور نشان دادن ب دنبال بهاثر عدم موفقيت و برگشتن است و 
 و تواضع در برابر حقيقت و حق گفتن.

، بيان ».إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشَرِ .فَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا سحرٌ يؤْثَرُ« -25و  24 در آيات
گيرى بعد از تفكّر و تدبرها و صدور حكم نهائى داورى يا كارشناسى است.  تصميم

و آيات انتشار  كه كلمات محمد نمايد مياعالم  ،با قاطعيت حاصله از نخوت و غرور
گفتار آدمى است،  ،شده ازگذشته نبوده هاى روايت يافته چيزى جز جادو، جادوگري

ها  شده از طرف خدا. وليد نتوانسته بود شبيه و نظيرى در اشعار و خطبه نه گفتار وحى
 توانست ميماليخوليا هم ن و جنون نسبت كند.پيدا شده براى آيات قرآن و آثار شناخته

بدهد. تنها توجيه و گريزى  اهللاعبد شخص معقول و متين و با درايتى چون محمدبن هب
ش آمد توسل به جادوگرى و سحر بود نظر بهكه در برابر نفوذ و تأثير كلمات بديع او 

يا قصه عقيده آنها در عين مرموز و مؤثر بودن منشاء بشرى دارد كه طبق تجربه  هكه ب
 زنند. ها، افراد بشر دست به آن مي و داستان

اند.  شده از ديگران ترجمه كرده شده يا روايت را آموخته »يؤثَر«فعل مجهول 
 .شد ميروايت كرده  سحرى است كه از ساحران بابل گويد مي »كاشفى«تفسير 

به  ،و براى فرار از پذيرش آن ت كه در توجيه كالم وحىظاهراً اين اولين بار اس
 خوريم. تعبير سحر برمي

*    *    * 

(و شايد انتقال به وليد و يارانش و معاصرين كه براى اطالع پيغمبر 30تا  26آيات 
دا را، در برابر عمل وليد قول قرآن كيد و نقشه خ هآمده است) واكنش، يا ب و مؤمنين

 ي و وعده ».ذَرني ومنْ خَلَقْت وحيدا« - 11آيه  جواب و توضيحى به تواند ميبينيم.  مى
كه مهلت اين دنيا زياد  شود ميه گفت باشد. به رسول مكرم» .سأُرهقُه صعودا« - 17

  كوتاه نبوده  گرى در اين دنياى تعجيل و تالفي ها انسان مثل من كاركشيد.نخواهد طول

                                                
 . 280 صفحه، 39جلد  ،الميزان فارسى .1



  
  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(وعه آثارمجم ـــــــــــــــــــــــــــــــ 422

 

  موقع خود وارد يا واصل دوزخ خواهم كرد.  هاو را ب
كه تو (و ديگران)   ، دوزخى».وما أَدراك ما سقَرُ .سأُصليه سقَرَ« - 27و  26
   .را بنمائيد توانيد تصور چگونگى و شدت آن نمي

28 - »لَا تَذَري وققدر بدان كه نه چيزى از دارائى و توان و هستى وارد  همين ».لَا تُب
كه راحت  كند ميبرداشته رهايشان  گذارد و نه دست از آنها شوندگان را باقى مي

  شوند. 
يا سوزاننده و  :»طبرى«گدازنده آدميان است (ترجمه تفسير .» لَواحةٌ لِّلْبشرِ« - 29
و  البيان و مجمع كننده پوست صورت و دست و پا طبق ترجمه تفسيرهاى حسينى سياه

  ). االسرار كشف
30 - »رشةَ ععسا تهلَياند. يا فرد) مأمور شده بر آن آتش نوزده (فرشته» .ع 

اند منظور جهنم است و  گفته كه در اين رديف آيات آمده است مفسرين» سقَر«
 ي كه در دركه س نقل شده استعبا ابن از .باشد مي جهنم اى از طبقات يا دركات طبقه

كه  شود مي، معلوم ».وما أَدراك ما سقَرُ«از توصيف  ،حال. درهرباشد ميششم دوزخ 
قاق كلمه تدر مورد اش »قاموس قرآن«يژگى و سوزش و سوزندگى خاصى دارد. و
را ذوب  آن يعنى خورشيد »سقَرَه الشَمس« گويد مي »مفردات راغب«از  نقل به »سقَرَ«

نيز گفته است سقر تغيير رنگ است: واژه  ىكرد و رنگش را تغيير داد. طبرس
دارد. بنابر اين شايد  غيرمنصرف است و شايد عجمه باشد. تصريف و تأنيث هم برنمي

بتوان گفت كه در سقر چنان حالت و درجه حرارتى وجود خواهد داشت كه 
ين بروند شوند بدون آنكه بسوزند و از ب ها و ذرات انسان ذوب و دگرگون مي سلول

ال تَذَر قى وبيانگر درجات مختلف حرارت و  تواند مي). تعبير به تغيير رنگ هم (ال تُب
 .شود ميتشعشعات حرارتى باشد كه از جسم ساطع 

رفته خالى كار هوشنى كلمات بدر عين سادگى و ر» .علَيها تسعةَ عشر« -30آيه  
حذف گرديده و گفته نشده چه چيز  19. اوالً معدود عدد باشد مياز ابهام و اشكال ن

آيد غيرمعقول  نمى نظر بهاند كه  گذارده يا فرشتگان جاى آن مالئكه هب است. مفسرين
افروزى و مايه  گهبانى و مراقبت از دوزخيان است يا آتشباشد. ثانياً مأموريتشان آيا ن

  و بچه مناسبت؟...  19و انرژى رساندن به معركه؟ ثانياً چرا عدد 
   :آمده است كه »امام فخر رازى«و  »ابوالفتوح«در تفسير 

  گيرى و شكنجه بر  موكل باشند كه در سخت يا زبانيه نوزده تن فرشته «
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   1»از هيچ چيز فرو نگذارند كافران
وما « -31است كه در آيه بعدى،  استناد توضيحاتى هب ن به مالئكهتعبير مفسري

انگيزى و  و فتنه 19آمده است و ضمناً راجع به عدد ...» جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائكَةً
  ابهام آن اشاراتى دارد. 

است، برطبق  ى مدينهها ساله را كه الحاق توضيحى بعدى مربوط ب 31آيه بلند 
، در رديف 15و  14هاى  و جدول »سير تحول قرآن«محاسبات آمارى جلد دوم 
ايم تا در موقع خود درباره آن صحبت شود. فعالً  آيات گروه حاضر نياورده

تصريحاً يا تلويحاً در جاهاى ديگر قرآن  19نمائيم كه عدد و رقم  قدر اضافه مي همين
مانند هائى با استفاده از كامپيوتر از طرف استادانى  ى اخير كتابها سالآمده و در 
 .باشد ميمنتشر گرديده است كه قابل توجه  رشاد خليفه

 تواند مي .»وما هي إِلَّا ذكْرَى للْبشَرِ«نهائىِ  جمله  آمارى آن جدول و محاسبات بنا به
و در رابطه با » .علَيها تسعةَ عشر«د از آيات قبلى بوده بالفاصله بع دنبال بهمعاصر و 

رساند كه قرآن نه شعر  اين معنى را مي و آمده باشد مغيره ارزيابى و داورى وليدبن
 است. اگر آن »ذكْرى للْبشَرِ«بلكه  »قَولُ الْبشَرِ«است، نه خطابه، نه سحر و جادو و نه 

 را جزو آيه بلند»حابلْنا اَصعما جبه و متصل  »النَّارِ و»بر نُودج لَمعما ي ووالّ ها ك« 
تذكرى بيش نيست. يا آنكه  19و اينكه عدد  30بر آيه  شد ميتوضيحى  ،يمگرفت مي

»كه در  طور همانتر و  . ولى صحيحباشد ميو سوزندگى آن يك تذكر و انذار  »رقَس
و تأييدى بر  مغيره را پاسخ و رد بر قضاوت وليدبن خش تدبر گفته شد بهتر است آنب

آمده و در رديف ب همين  )87(ذكر و تذكر بودن قرآن بگيريم كه در سوره اعلى
كَلَّا إِنها : « 12و  11 ) /80(سوره عبس 32ى آينده (از جمله گروه ها گروهسوره و در 

 خواهد آمد. .» )شاء ذَكَره فَمن.تذْكرةٌ

 : 37تا  32رديف ب) آيات 
  .كَلَّا والْقَمرِ - 32

33 - ربلِ إِذْ أَداللَّيو.  

34 - فَرحِ إِذَا أَسبالصو.  
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  .إِنها لَإِحدى الْكُبرِ - 35

  .نذيرا لِّلْبشرِ - 36

37 - مقَدتأَن ي نكُماء من شمل رأَختي أَو.  

و مخاطب پيام كه مردم هستند تغيير كرده  شود ميروال آيات كه با سوگند آغاز 
و  مغيره در ابطال كارشناسى وليدبن باشد مياحتمال قوى پاسخ مؤكّدى  هست ولى با

را اعالم  خدا و مختار بودن انسان ي كامالً آزادمنشانه ي در پايان مشيت يا خواسته
 خاطر بهو انذار كه  ها و حقيقت داشتنِ وحى با وجود قطعيت آن قسم گويد مينموده 

گيرى با خودتان است كه استقبال كنيد  ذلك اختيار و تصميم شما نازل شده است مع
 تأخير اندازيد.ه را تدارك ببينيد يا ايمان و قبولتان را ب و آخرت

دمت علمت نَفْس ما قَ: « 5) / 82( گذشته (انفطار 16و  11ى ها گروهبا توجه به 
أَخَّرَت14) / 81و تكوير( ».و » :ضَرَتا أَحم نَفْس تملكه خبر از آگاهى يافتن ».ع (

 ،داد ميفرستاده يا نافرستاده خودشان  عمال و خدمات پيشبه ا شدگانِ در قيامت زنده
كه اشخاص با قبول يا عدم قبول  است در اينجا نيز منظور از تقدم و تأخّر، تداركاتى

گرفتن و پس افتادن و  افتادن يا سبقت نمايند. پيش شان مي دعوت براى زندگى آينده
 برساند. تواند مياند،  عنوان كرده عقب انداختن اين كار را هم كه بعضى از مفسرين به

و سوگندها با پاسخ آنها كه در صدر رديف يا  »كَالّ«يا نفى  »ردع« ي اما كلمه
و انسجام كلى گروه را  »الف«آمده است طبعاً اتصال به رديف  »ب«گروه فرعى 

ماحصل  خواهد مي »كالّ«، كلمه .»وما هي إِلَّا ذكْرَى للْبشَرِ«رساند. در تأكيد جمله  مي
تفكر و تقدير و تسخير كارشناس اعزامى قريش را رد نمايد. مرجع شش آيه گروه 

 ،»تبيان«و  »ابوالفتوح«و  »كبير«و تفسيرهاى  باشد ميفرعى، آيات قرآنى و پيام الهى 
لمن شَاء «با خاتمه يافتن رديف آيات به  عالوه به 1اند. دانسته را قرآن »احدى الْكُبر«

متَقَدأَن ي نكُمتَأَخَّرَ مي رِ« كه شود ميمعلوم  ».أَوى الْكُبدشَرِ«و .» لَإِحيرًا لِّلْبچيزى » .نَذ
 جز پيام دعوت و ذكر براى بشر نباشد.

ها مانند بسيارى از سوگندهاى ديگر قرآن مظاهر آشكار و محسوس  موضوع قسم
آوردن روشنائى يكى هستند. شاهداز روشنائى و تارو متحرك طبيعت و اختالطى 

 كردنِ گذارد دنيا در تاريكى فرو رود، و پشت كه نمي ماه بعد از غروب خورشيد

                                                
 . 441 صفحه، 4جلد  ،رهنما. قرآن 1
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شب كه عدم تداوم تاريكى است و متعاقب آن دميدن آفتاب صبحگاهى بعد از افول 
عرب  تشبيه و نشانه از آن باشد كه شما مردم تواند ميو درخشندگى تمام روز آن، 

پرچم خداپرستى  پيشين همچون ابراهيم كه در سرزمين مكه با فوت پيامبرانِ
اكنون نادانى و تاريكى پشت  ،برافراشت و آئين توحيد او رو به فراموشى و فنا رفت

زودى با ظهور پيامبر پايانى، حقانيت قرآن بر شما روشن خواهد شد  هكرده است و ب
 و دعوت خواهيد گشت. اهد درخشندگى رسالتو ش

آخر سال اول كه در اولى  )81(تكوير 15و  )91(شمس 12ى ها گروهاتفاقاً در 
و  »خُنَّس«روز و شب خورده شده بود و در دومى پس از  و به و قمر سوگند به شمس

 ،را داشتيم »واللَّيلِ اذا عسعس«آمده بود و پس از آن  »صبحِ اذا تَنَفَّس« و »نَّسكُ«
ذكْرٌ «معرفى قرآن،  هب حاصل شده و اها تزكيه از فجور و رستگارى از تقو گيري نتيجه

سازى و  و زمينه گشتهختم  »لمنْ شاء منْكُم اَنْ يستقيم«بودنِ آن و به » للْعالَمين
 .شود ميبراى گروه حاضر و انذار بودن قرآن محسوب  اي همقدم

 : 49تا  38رديف ج) آيات 
  .كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ - 38

  .إِلَّا أَصحاب الْيمنيِ - 39

  .في جنات يتساءلُونَ - 40

41 - نيرِمجنِ الْمع.  

  .م في سقَرما سلَكَكُ - 42

43 - لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم.  

44 - نيكسالْم مطْعن كن لَمو.  

45 - ضائالْخ عم وضخا نكُنوني.  

  .وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ - 46

47 - نيقا الْيانى أَتتح.  

48 - نيعافةُ الشفَاعش مهنفَعا تفَم.  

برخالف رديف قبلى مشخّص نشده است  ،مخاطب اين رديف و رديف بعدى
و از اين  آخرتاز  وحى گو و گزارشى است كه فرشتهو احتمال قوى گفت هولى ب
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به  قيامت و منكرين رسالت مكذّبين ي درباره مغيره اظهار نظرهاى وليدبن دنبال بهدنيا 
 .دهد مي (ص)پيغمبر

، اين رديف از آيات شيوه جديدى از انتقال پيام را نشان شناسى قرآن در سبك
گوئى دوزخيان به اصحاب  از آينده به حال و از پاسخ. در يك گزارش دهد مي

و هم تذكر و تعليمى براى  شود مييمين، هم شرح حالى از دنياى مجرمين داده 
حال درباره  ههائى كه تاب . گزارششدن و نجات از كفر و كيفرهاى آخرت بهشتى

هاى گذشته بود كه هم  درباره هالكت امت ،شد مين داده گرا و تكذيب كفرورزان
جنبه تذكر و انذار داشت و هم تأييد و سند تاريخى قابل اثبات بر صحت و صداقت 

. اما اين گزارش كه قابل تجربه و آزمايش و اثبات شد ميمحسوب  پيام و نبوت
 ،ايجاد نمايد اوحشت و تقو ترديد و توجه و مقدماتى براى تواند ميولى  ،نيست

هاى  شوندگان در اثر تنزيل پذيرش آن موكول به ظن و اعتمادى است كه دعوت
 به صداقت رسول و به صحت كتاب پيدا كرده باشند. ،پيگير

اَصحاب «است دوم  ».كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ« - 38آنچه تازگى دارد يكى 
نمايند و باالخره  مي.» في سقَرَ«جوئى كه با همسايگان  و يا ياران راست و پرس »اليمين

 مسئله شفاعت در قيامت كه در آخر آمده است.
ى اهالى ها ا درباره عذاب و ثوابي هائى كه قبالً درباره جهنم و بهشت در توصيف

حالت  توانست ميها  و عذاب و ثواب نبود آنها صحبت از ارتباط مابين ،شد ميآنجاها 
. اينك براى اولين شود ميپاداش و كيفر را داشته باشد كه از مقام واال و قادرى اعطا 

هاى ذيل  . واژه نفس را در تنزيلآيد بار پاى اكتساب و رهين بودن نفس در ميان مى
انسان از جانب خداوند و  ي ديده و دانسته بوديم كه منظور از آن ذات تماميت يافته
خود را اصالح و  تواند مي ،خود شخص است كه دو استعداد بدى و خوبى را داشته

تنهائى مالك و مسئول خويش  هحال بهرو در ،كاركند و زيان يا فاسد سازد خوشبخت
 :كند ميخودآگاهى و حيات محدود پيدا  در قيامت ،بوده

علمت نَفْس ما قَدمت  .وإِذَا الْقُبور بعثرَت« : 5و  4)، آيات 82، انفطار(11گروه 
أَخَّرَتو.«  

 .فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها .ونَفْسٍ وما سواها«: 10تا  7)، آيات 91، شمس(12گروه 
  ».وقَد خَاب من دساها .لَح من زكَّاهاقَد أَفْ
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 .وإِذَا الْموؤودةُ سئلَت .وإِذَا النفُوس زوجت«:  14و  9تا  7)، 81، تكوير(16گروه 

لَتذَنبٍ قُت بِأَي. ترضا أَحم فْسن تملع.«  
و چيزى را اكتساب  كند ميحال به گفته قرآن همين نفس است كه عمل و فكر 

كه اكتساب  گويد مي. آيه ندهد ميخود را در گرو و درگير با آن قرار  ،نموده
اَصحاب «آمده است و پشت سر آن  ».أَو يتَأَخَّرَ لمن شَاء منكُم أَن يتَقَدم« -37 دنبال به

توانيم چنين استنباط كنيم كه نفس خود  اند، مي ودن شدهاستثناء از گروب »اليمين
رساند نه چيزى يا  را مي شخص و شخصيت او است و هويت و تماميت انسان

 جوهرى از جسم و جان او.
مه ، بدانچه كرد و كارى كه كرد، ترج»سروش«و قرآن  »رهنما«را قرآن  »كَسبت«
 آوردن و بر دارائى يا بر وجود خود افزودنِ دست بهكه اكتساب  درصورتي .ندا هنمود

كردن يا نكردن و افعال يا حاالت و حتّى از از راه كار تواند ميچيزى است كه 
هاى آينده تفصيل و توضيحات بيشترى در اين زمينه  او برسد. در تنزيل هديگران ب

رساند تعيين رابطه  آموزيم و پيامى كه آيه مي ىخواهد آمد. آنچه از هم اكنون م
در دنيا با عذاب و سقر رفتنشان  ها انسانكلى طور بهاعمال و احوال زندگى مجرمين و 

 دارند... را در گروى گناهانشان نگاه مي آنان گويد مي »الميزان«. باشد ميدر آن دنيا 
»يدست راست است كه با معناي به »ينم »مو  »ني»ميت  يا مبارك »ونمبودن سنخي

دارد. از آنجا كه دست راست عضو اصلى براى فعاليت و توليد و تأثير است اصحاب 
يمين را مردم نيكوكار و اهل خير و بركت كه با مجرمين مقابله دارد و ساكن بهشت 

 اند. شوند، نيز ترجمه كرده مي
دعاكردن و توجه و  »صلَى«و » ةصلو«واژه  اند وةمصلّين  نمازگزاران و اهل صلو

بود  كه مخاطب آن شخص پيغمبر )1(هاى قبلى از نوع  داشتن است. در تنزيل انعطاف
 دو بار به اين كلمه يا كار برخورديم:

  ».فَصلِّ لرَبك وانْحرْ« : 2)، آيه 108، كوثر(13 گروه

الَّذينَ هم عن صلَاتهِم  .فَويلٌ لِّلْمصلِّينَ«:  5و  4)، آيات 107، ماعون(23گروه 
  ».ساهونَ

 طـور  بـه اسـت ولـى بـراى اولـين بـار       ا نيـز مخاطـب مسـتقيم رسـول مكـرم     در اينج
نخواندن و با خدا رابطه نداشـتن   كه نماز شود ميمردم گفته  هغيرمستقيم از زبان مردم ب

  مسكينان نكردن در رديف هم  ه . نماز نخواندن و اطعام بگردد ميشدن  باعث دوزخى
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   .»نُكَذِّب بِيومِ الدينِ«است و .» نَخُوض مع الْخَائضينَ«آنها  دنبال بهآمده است و 
داخل شدن در آب و رفتن « معناي به »خوض«مشتق از  را قاموس قرآن »ضينائخَ«

و اكثر  شود مياستعاره به واردشدن در امور اطالق  طور به گويد يمدر آن گرفته 
موارد آن در قرآن محلّى است كه ورود در آن مذموم است... در قرآن كريم در 

 »كار نرفته و در همه جا موارد آن خوض در باطل است هورود به آب اصالً ب
و  بوديميعنى، همرنگ جماعت » .وكُنَّا نَخُوض مع الْخَائضينَ« - 45 آيه ترتيب اين به

به عواقب اعمال و آخرتمان  ، وبوده گذشته يكسره سرگرم كارهاى بيهوده و عبث
 كرديم. را مي »يومِ الْدينِ«انديشيديم و تكذيب  نمى
اند. اولين  روز پاداش و جزا دانسته رجمين و مفسرينرا ظاهراً همه مت» يومِ الْدينِ«

وإِنَّ « - 6مردم در آيه  هدر خطاب ب )51(سوره ذاريات، 6بار كلمه دين را در گروه 
عاقينَ لَوو« -5 دنبال بهديديم كه .» الددا تُوعقٌإِنَّمادإِنَّ « اعتبار آيه هآمده و ب ».نَ لَص

عاقلَو كبر ذَابرساند. براى  هاى عذاب و كيفر را مي گروه ماقبل مفهوم وعده 1».ع
و كيفر نافرمايان و پاداش  ها انسانقيامت را يك عدل الهى براى محاكمه  كه كساني

ولى  .ترجمه نمايند را روز جزا »يومِ الْدين«بسيار طبيعى است كه  ،بينند فرمانبران مى
ترى  آيد مفهوم و منظور وسيع مى نظر بهبا توجه به موارد استعمال اين كلمه در قرآن 

 شد.داشته با
 دليل بهبلكه  ،منظور از كلمه يقين، در ايمان نيست ».حتَّى أَتَانَا الْيقينُ« -47در آيه 

يقين علمى است  »دارِومال برَقْاَ« گفته بهمرگ است.  ،آن بودنِ بودن و همگانى حتمى
اثر تحقيق و بررسى قطعيت پيدا كرده باشد و چون مرگ در  ،كه واضح و ثابت بوده

اند. اقرارى كه مجرمين  را به اين نام خوانده آن ،رسد آدمى با قطعيت و يقين در مي
 »يومِ الْدينِ«اند كه تا دم مرگ هم دست از تكذيب  با بيان آيه فوق كرده و گفته

. به باشد ميانگيز است و از خصوصيات آدمى  ى و عبرتاند، بسيار پرمعن برنداشته
 خوريم كه در اثر اشكاالت يا ايرادهائى، درباره خدا و آخرت افراد زيادى برمي

ها و  ترديد دارند. انسان انتظار دارد كه با گذشت زمان و از دست دادن خوشي
 ،مصلحت و نجات خودشان ها بها و ادعاها بيفتند و بن هاى جوانى از هوا و هوس لذت

خدا و راحتى آن دنيا باز كنند. ولى  سوي بهكوره راهى  ،در روزهاى آخر عمر
احتياط و احتمال هم كه شده  خاطر بهشوند خود را بشكنند و  بينيم حاضر نمي مى

                                                
 .  7) / 52، سوره طور(5گروه  .1
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غرور شخصيت و وجود  ولى بنمايند. و خشوعى دست از لجاج و انكار بردارند ،باشد
گذارد گرايش به  نمي ،شود ميتر  روز سخت هدرونى كه گويى روزبموانع و عوامل 

 عقل و مصلحت نشان دهند.
يك خصلت واقعى  ،سرسختى و لجاج بشرى و يا سركشى در برابر خدا و دين

و دعوت مردم  هاى قرآن است كه هميشه در برابر پيامبران ىبين تجربى و از انسان
بزور و ظهور قوى داشته است. در منطق دين و  خداوند يكتا و انذار روز جزا سوي هب
عامل اين  ،كه دشمن خدا است هاى بعدى خواهيم ديد شيطان كه در تنزيل يطور به

كشى و واكنش در برابر هر چيز كه ى، سرسشنا حالت شناخته شده است. از نظر روان
يك امر  ،هاى نفسانى يا آرزوها و آسايش شخص باشد و خواسته مخّل استقالل

 جارى و طبيعى است. از آنجا كه ايمان و اطاعت از خدا منافات با حاكميت و آزادى
بينى  ز سوى ديگر پيشو ا ،كلى با خودخواهى و خودپرستى او دارد طور بهشخص و 
تازى سازش ندارد (و  طلبى و يكه نگرى و راحت و رعايت لوازم آن با حال آخرت

بنابراين انسان  ،)شود مينسبت داده  ها و خصالى است كه به شيطان تمام اينها خواسته
اطاعت و حتى احتمال روگردان از خدا و آخرت و از هر قيد و  تواند مييا بشر طبعاً ن

 وجود و وقوع آنها نباشد.
كردنِ قاطعانه احتمال كه رد ».حتَّى أَتَانَا الْيقينُ.وكُنَّا نُكَذِّب بِيومِ الدينِ« - 47و  46

بازتاب خصلت فوق است. كما آنكه  ،حيات است و امكان قيامت تا واپسين لحظات
كه در مقدمه گروه آمده بود اعالم همين مطلب در  .كَلَّا إِنَّه كَانَ لĤياتنَا عنيدا -16آيه 

شديدترين حالت آن، در توصيف كسى است كه در اثر برخوردارى از حداكثر 
ترين بندگان خدا و  شاكرترين و مخلص بايستي ميمنطقاً و حقاً  ،يات الهىعنا

 كننده از پيامبر او باشد. استقبال
و  كه در خطاب به پيغمبر ».فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعني« - 48از آيه آخرى رديف 

آيد كه اصطالح شفاعت و اعتقاد به آن در  چنين برمى ،براى تذكر و تعليم به او است
لغوى آن  ي ميان معاصرين وجود داشته و رايج بوده است. شفاعت كه معنى و ريشه

كردن سرنوشت خود با عمل و عنايت ديگرى را  جفت و جور شدن است و وابسته
و مخصوصاً مشركين  كه مؤمنين  استاعتقاد يا احتمال و اميدى بوده  ،رساند مي
اند.  احتمالى داشته ها و معبودهاى الحاقى در روز قيامت وساطت اولياء دين يا بت هب

الغير به صيغه ماضى و غايب التفات شده است  مع حال در اين آيه كه از صيغه متكلم
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گفته  . به رسول مكرمگردد ميبر رمين به فرستنده وحىو رشته سخن از زبان مج
گاه لجاج و تكذيبشان  شفيعان هم كه نقطه اميد و تكيه ،كه در روز رستاخيز شود مي
 ارد.هاى نجاتى وجود ند راه چنين آخرت و در دهند نميبراى آنهاكارى انجام  ند،بود

 آويز شيطانى يك بهانه يا دست ،ى دينىسشنا و روان ىبين شفاعت از نظر انسان
رغم آيه آغازين  علي ،گرى انسان را نوازش داده است كه خصلت تنبلى و طفيلي

فعاليت  ي كردن روحيه ) در جهت خاموش.نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌكُلُّ  - 38گروه ( نيم
هاى شرك  هاى بارز كيش . ضمن آنكه از ويژگيكند ميو خودسازى انسان قَد علَم 

آنجا . از شود مياست، محسوب  خود بهخدا و  هو از آفات توحيد كه اتكاء ب ،بوده
 و يافته هنيز را كنندگان رسالت كه اين اعتقاد يا انتظار بشر پسندانه در ميان اجابت

هاى آينده با آن برخورد خواهيم كرد كه  آفتى براى رسالت شده بود در تنزيل
 فرصت بحث و بررسى بيشتر دست خواهد داد. اهللاشاء ان

 : 56تا  49 آياترديف د) 
49 - ا لَهفَمنيرِضعم ةرذْكنِ التع م.  

  .كَأَنهم حمر مستنفرةٌ - 50

51 - ةرون قَسم تفَر.  

52 - كُلُّ ام رِيدلْ يىبتؤأَن ي مهنةً رِئٍ مرشنفًا محص.  

  .كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآخرةَ - 53

  .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ - 54

55 - هاء ذَكَرن شفَم.  

56 - اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن يذْكُرا يمو ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وه. 
گر  كافر و روگردانان تكذيب بوده از مجرمينِ مخاطب آيات شخص پيغمبر

كه در بخش تدبر اشاره  طور همان. لحن كالم نيز شود ميصيغه غايب صحبت  هب
 حالت تذكّر و تعليم، براى اداى دو مطلب دارد كه مورد نياز مأمور رسالت ،رفت
و  ،متناع يا تكذيب آنانشوندگان و تقليل ا ى و شناخت دعوتبين يكى انسان .باشد مي

شوندگان،  شخص پيغمبر و به دعوت ه، بديگر آشنائى و تفهيم تكرارى شيوه رسالت
 كه صرفاً بر پايه تذكّر و توجه دادن است.
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لت پرسند كه بچه ع مي از پيغمبر اين است كه خدا يا فرشته وحى 49ظاهراً آيه 
نوع  اعراض دارند؟ در حقيقت اين يك اين مردم از تذكّر و طرح مسئله قيامت

سئوالى را در  ،محاوره و روش گفتار است كه براى بيان مطلبى به استقبال طرف رفته
ى متعدد ذيل ديده ها گروهزبان يا ذهن او بگذارند. شبيه اين پرسش را قبالً در 

 :1بوديم
 ».هلْ أَتاك حديثُ الْغاشية«:  1) / 88، غاشيه(9گروه 

  ».هلْ أَتَاك حديثُ الْجنُود«:  17) / 85، بروج(15 گروه

   ».هلْ أتَاك حديثُ موسى«:  15) / 79عات(، ناز20گروه

  ».أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالديِن«:  1) / 107، ماعون(23گروه 

 ».فَبِأَي حديث بعده يؤْمنُونَ«:  50) / 77مرسالت( ،26گروه 
حالت پرسش و پاسخ دادن به كالم وسيله مؤثرى براى جلب توجه در شنونده يا 

 .2باشد خواننده و تحريك براى تفكّر و پذيرش مي
داده شده است برخالف  51و  50يهى يا پاسخى كه در دو آيه بعدى توضيح تشب

مشركين  اند، توهين به را از مقوله تحقير و تمسخرگرفته ها كه آن تصور و تعبير بعضى
شناسانه و توضيح  بلكه توجيه انسان ،شان نيست ادبى سو به مشتريان كارشنا

يان علت و قرار و وحشتى كه اى است براى پاسخ به عنوان طرح شده و ب گرانه تحليل
هاى  رو شدن با واقعيت هو يك لحظه روب اهللا معاصرين مشرك از شنيدن كالم رسول

اند. يك طرف حمله است و درندگى و  داشته و آخرت هولناكى همچون رستاخيز
گرى و  نبايد از تكذيب رسول خدا دادن اينكه ختى و درماندگى و نشانطرف ديگر لَ

ها طبيعى و قهرى است و شايد مثال  روگردانى مردم متعجب و مأيوس شود. واكنش
                                                

 ، ب) سه تا چهار بار خواهد آمد.)96(علق( 54. در گروه 1
بى و تدابير كالمى يا گفتارى كه تأثير عملى در گران قديم، به اين قبيل نكات اد قرآن و پژوهش مفسرين. 2

كننده قرآن يا  اند كه چقدر نازل اند و اين مسئله را برجسته نكرده كمتر توجه كرده ،پيشبرد دعوت داشته
برده و از جاده تذكّر و يادآورى  كار هآن اصرار داشته است بدون آنكه تكلّف و تحميلى ب ي كننده تدوين

 ،همچون تخم گياهان و حشرات ،هاى در بسته نفوذ داده ها و دل را در قشر انديشه پيام خود ،خارج شود
بوده كه الزم شده است با  نگران و ناراحت از كُندى پيشبرد رسالت بارور سازد! و چقدر خود پيغمبر

 ها مورد تقويت و تعليم قرار گيرد. چنين تحليل و تعليل و تمثيل
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بودن  حالت و علّت گريزان كردنِ تر براى مجسم و تشبيهى از اين رساتر و طبيعي
  از ايمان به آخرت و خدا نشود پيدا كرد.  ها انسانكفرورزها و 
بلْ « - 52برداشته در آيه  آن آيه، پرده از توقع و خواسته درونى قريش پس از

عقل  المثل فارسى . بنا به ضربگويد مي .»صحفًا منشرةً يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن يؤتى
خواهند براى هر يك از آنها منشور اختصاصى و  آنها هم مي ،دم به چشمشان استمر

شته بر كاغذى فرستاده شود تا ايمان بياورند. ولى چاره و درد اصلى اين ون فرمانِ
نگرى آنها  اوالً عدم رشد زمانى و ضعف استعداد دور ،نيست. علت واقعىِ انكار آنها

 وقايع دراز مدت و ترس از آخرت هت نسبت بحساسي ها انساناست كه مانند ساير 
ساختن  دادن و متوجهاى جز تذكر ا و تو قصدى و برنامهدانند كه م ندارند. ثانياً نمي

  خواهيم مجبورشان بكنيم. نمي ،آنها نداشته
  :  55تا  53آيات 

  .كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآخرةَ - 53

  .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ - 54

55 - هاء ذَكَرن شفَم. 
و پس  »قَسوره«است و  »حمر«اى كه در اين رديف آيات آمده  سابقه هاى بى واژه
را  »حمر« يفارس الميزان ».التقْوى والْمغفرة اَهلُ«و اصطالح  .»صحفًا منشرةً«از آنها 

گرفته و  را از نفرت »ةًرفَنتسم«گورخر كه حمار وحشى است دانسته،  معناي بهجمع 
»روبدهد و هر دو معنى را  تواند ميرا شير يا شكارچى ترجمه كرده است كه » ةقَس

كنند كه  اى) از تذكره نفرت و اعراض مي گونه هاين كفار در حالى (يا ب« گويد مي
 گويد ميرا  »هرِشَّنَم فحص« :گريزند مي شكارچى يا اند و از شير گوئى خران وحشى

 .»منظور كتاب آسمانى بر دعوت حقه است«
رسول خود و معرفى  هلين آگهى خدا بدر او ،14گروه  )87(ما قبالً در سوره اعلى
صحف  .إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى« - 19و  18 ، به آياتپيوستگى دعوت پيغمبران

 وديم.، برخورده ب.»إِبرَاهيم وموسى
وما يذْكُرونَ « - 56بندى نهائى آيات د و تذكر پايانى سوره نكته بسيار مهم  جمع

اء اللَّهشإِلَّا أَن ي ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وبيان سرراست و مستقيم آيه باشد مي .»ه .
شوندگان خواستار و پذيرنده  اين است كه اگر كسى از دعوت پيغمبردر خطاب به 
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اين پذيرش و استقبال با مشيت و خواست خداوند هماهنگى دارد.  ،تذكرات شد
و تمايل به پاكى و  ا. زيرا كه ذاتاً و صفتاً هم اهليت تقوخواهد مييعنى خدا نيز چنين 

آماده و مشتاق بخشيدن كسانى است كه از بدى و  دارد و هما ر ها انسانپايدارى 
ذيرى بازگشت نمايند. راجع به اينكه چرا خدا چنين است و پغفلت به پاكى و پند

بنا به  اين تذكر چه ارتباط با منظور و محتواى آيات قبل دارد، عالمه طباطبائى
و شارحين در لحن و  معموالً مفسرين اى كه بشرپسندانه ي برداشت بدبينانه و خصمانه

و غافل از بزرگوارى و آزادمنشى  ،نمايند مي و مشركين مردم ي پيام كالم خدا درباره
گويد ميهستند،  و روش رسالت انبياء ها انسانرحمن در دعوت  خداوند:   

ذهن  هب .»فَمن شَاء ذَكَرَه«را كه ممكن است از جمله  اين آيه توهمى«
خودشان است... و اگر  دست بهكسى درآيد و خيال كنند اختيار 

نشاندن  كرسى هنخواستند متذكر شوند بر خدا غالب گشته و او را در ب
وند و نشدند، اند، او خواسته بود اينان متذكّر بش اراده خود عاجز ساخته

  1».كند ميدفع 
مسئله قضا و قدر و اختيار پيوند  همطلب و موضوع را ب پس از آن عالمه طباطبائى

 و كالمى هاى فلسفى از جنبه اى كه جبر و اختيار داده براى رفع اشكال و ابهام ديرينه
  : نمايد مي، چنين اضافه كند ميه است و ايجاد كرد

ه چيز ديگر حاصل دفع اين است كه حكم قدر در افعال آنان مانند هم«
هر چند فعل اختيارى  -البته اگر متذكر شوند -جارى است و تذكر آنان

تعالى هم  و صادر از ايشان است و اكراه و اجبارى در كار نيست، خداي
وقت  تعالى هيچ اين معنى خداي هشوند. ب اختيار خود متذكر هخواسته تا ب

اختيار  از هيچ انسانى با خواست تكوينش نخواسته كه فالن عمل را بى
اختيار و اراده  هب كند ميانجام بدهد بلكه اراده تكوينى كرده كه هر چه 

خود كند، پس فعل اختيارى در عين اينكه نسبت به انسان فاعل امكان 
ضرورى التحقق است، وگرنه  اهللا ي ارادهدر عين حال نسبت به  ،دارد

 ».شد ميمحقق ن
ما صرف نظر از اينكه توضيح فوق قابل فهم بوده و ابهام و تضاد ديگرى را  نظر به
 دنبال بهو زمان،  وحى آن ويژه در هگاه و ب هيچ كه است اين مسلم امر باشد، نكرده اضافه
گيرندگان  و نخواسته است ،نبوده شوندگان دعوت براى كالمى هاى لو جدا ىفبا فلسفه

                                                
 . 306 صفحه ،جلد سى و نهم ،تفسير الميزان فارسى. 1
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بيندازد و نه از سر جنگ و جدال  جبر و اختيار پيام را نه در دست اندازهاى فلسفى
 ،غالب دارد ي جلوه اخير خصوص در دو رديف هاين سوره، ب سراسر در درآيد. آنچه

رغم  ، از طريق تذكردادن، عليپيشبرد رسالت پيامبر در ساختن اميدوار ودادن  دلدارى
، سال اول بعثت هو ب )87(اعلى ي . قبالً هم در سورهباشد ميموانع و مشكالت آن، 

إِن نَّفَعت «، هم خبر قاطعانه »فَذَكِّرْ«و دستور  1.»ونُيسرُك للْيسرَى« ي وعده دنبال به
را كرده بود.  3».سيذَّكَّرُ من يخْشَى«گوئى اميدواركننده  را داده و هم پيش 2».الذِّكْرَى

، يك .»فَمن شَاء ذَكَرَه«اميدوارتر سازد كه او را  خواهد مياحتمال قوى  هحاال هم ب
بداند كه خداوند خواهان تذكرپذيرى مردم  ، بايدتصور بعيد و تصادف ضعيف نبوده

 .4است .»أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفرة« او كه دليل اين هب .باشد ميو پشتوانه آن 
و پيوستگى عمل و  ضمنى مسئله جبر و اختيار طور بهو  خود بهالبته اين آيه خود

در بخش تدبر  طور همانولى  .سازد خواست انسان را با امر و مشيت الهى مطرح مي
 ام دهيم.هاى آينده انج را در تنزيل بهتر است بحث و بررسى آن ،گفته شد

 

 تدبر در آيات - متمم بخش اول

 )74(بندى يا تركيب سوره مدثر گروه

ن بالفاصله مفسري غالب اعتقاد هب اى اول آن آيه 7قسمت كه جزء يا)74(سوره مدثر
، 5.» فَأَنذرقُم«ل شده و با ابالغِ آمرانه ناز مكرم بر رسول )96(بعد از پنج آيه سوره علق

اى دارد  تنزيل و تركيب گسترده نمايد ميو مأموريت پيامبر گرامى را تعيين  رسالت
 ذيل انجام شده است: شرح بهو در طول سه سال قسمت كه در طى چهار 

 در آغاز سال اول بعثت. ،روه تنزيلدومين گ ،7تا  1آيه اول ،  7الف:  قسمت
 در اوايل سال دوم بعثت. ،گروه تنزيل ويكمين بيست ،10تا 8آيه، 3ب: قسمت 
، تمين گروه تنزيلشه و بيست ،55تا  34آيه،  22 و 30تا  11آيه،  20ج: قسمت 

 دوم سال دوم بعثت. در نيمه
                                                

  . 10)/87، اعلي(14. گروه3      . 9)/87، اعلي(14. گروه2        . 8)/87، اعلي(14گروه. 1
بزرگوار خودمان خداوند از  خواهد آمد، قبل از پيغمبر )20(بعثت در سوره طه 4 كه در سالطور آنو . 4

ا كرده امكان ر »فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا« مستكبر بيدادگر، سفارشِ نيز در مقابله با فرعوِن پيش به موسى و هارون
 را از ذهن آنها دور نساخته بود.  .»لَّعلَّه يتَذَكَّرُ أَو يخْشَى«

 . 2) / 74، مدثر( 2گروه  .5
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 هشتم بعثت.در سال  ،صدويازدهمين گروه تنزيل ، 34تا  31آيه،  4د:  قسمت
ى ها گروهسوره حالت يكپارچه و معاصر را ندارد ولى داراى تركيب منسجم و 

كه بر حول محور واحد براى بيان هدف مشتركى ترتيب داده  باشد ميمرتبطى 
ان واحد صورت نگرفته از آن جهت بوده ماند و اگر نزول و صدور آنها در ز شده

 ندگان و شخص رسول مكرموش هاى مربوطه از طرف دعوت است كه درك پيام
 هاى تدريجى داشته است. احتياج به گذشت زمان و تداركات و تعليم

رسول  همحور واحد كلّى سوره، مأموريت انذار است كه در اولين آيه سوره ب
مكرم ابالغ گرديده و در شش آيه بعدى شرايط و خصوصياتى رديف شده كه الزم 

 شخصى رعايت نمايد. لحاظ به است رسول خدا
انـذار   هدف مشترك سوره، موضوع و مردمى هستند كه بايد از طرف رسول خـدا 

كـه موضـوع انـذار وقـوع قيامـت اسـت و زنـدگى جـاودان سـخت يـا            حالي شوند، در
ولـو   قـبالً،  بايسـتي  مـي مطبوعى كه مـردم گرفتـار يـا برخـوردار از آن خواهنـد شـد و       

اطالعاتى از چگونگى حدوث و زمان وقـوع آن و همچنـين زنـدگى مـردم      ،اجمال هب
سـال و   در آنجا داده شود. اعالم اين قسمت و قضـايا، پـس از گذشـت كمتـر از يـك     

، طـى سـه آيـه كوتـاه در بيسـتمين گـروه       نزول شش گروه مربوط به قيامت و آخـرت 
  :گيرد ميذيل صورت  شرح بهتنزيل 

  :  10تا  8آيات )، 74مدثر(
   .فَإِذَا نقر في الناقُورِ - 8

9 - ِسريع موي ذئموي كفَذَل.   

 .علَى الْكَافرِين غَير يِسريٍ - 10
و همچنين درجه تأثير پيام در  دهند ميبرخورد انذارشوندگان و واكنشى كه نشان 

داراى  دعوت و رسالت لحاظ بهمردم و توفيق پيامبر، مطالب و نكاتى هستند كه 
 سزا بوده بايد روشن گردد. هاهميت ب

كـه ديـديم     طـوري  ، بـه و آخـرت  قيامت مقدماتى مربوط به توضيحات و اطالعات
  ى ذيل آمده بود:  ها گروهتدريجاً در 

 - )81(تكوير 16گروه  -الف )82(انفطار 11گروه  -)88(غاشيه 9گروه 
  . )92(يلل 22گروه  - ب )74(مدثر 21گروه  -الف )79(نازعات 20گروه 

  گرديد. اولين واكنش واكنش ابراز دو نوع ،خبرى انذارهاى اين كه در برابر ديديم
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 23ه بود كه گزارش آن در گـرو  هاى رسول خدا تكذيبِ گفته صورت بهآنها منفى و 
ظرفيت ظـاهر گرديـد و ايـن تكـذيب      عاطفه و بى پرستان بى از ناحيه مال )107(ماعون

مـورد تهديـد تكـرارى و شـديد      )77(مرسالت 26يعنى گروه  ،در دو گروه بعد از آن
 تصـور  بـه العمـل مثبـت را    قرار گرفت. همراه بـا آن يـا بالفاصـله پـس از آن عكـس     

ــي  ــردمِ ب ــرس كنجكــاوى م ــردى و جمعــى در   طــرف و پ  24ى هــا گــروهوجوهــاى ف
العمـل و آغـاز    مشاهده كرديم. طبيعى بود كه چنين عكـس  )78نباء( 27و  )70معارج(

ود زحمت تحمل وجـ  هزمان ب و سران شرك را كه تا آن حركت، مردم اشراف قريش
كــردن يــا  اى بــراى خــاموش وحشــت انداختــه چــاره هرا كــرده بودنــد، بــ محمــد يتــيم

ــى ــده    اثر ب ــاب ش ــابى حس ــند. ارزي ــالم او بينديش ــاختن ك ــدبن ي س ــره ولي و رأى  مغي
تـرين ضـربه را    چنان صادر شده اسـت كـه كـاري    1».إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشَرِ«كارشناسانه 

 دعوت نوپاى پيامبر وارد آورد. هب
 ب)،86طارق( 10 گروهدر هاى رسالت كه در نخستين ماه اين نقشه يا كيد و توطئه

بود.  اطالع محمد(ص) رسيده ه، ب»ا.وأَكيد كَيد .إِنَّهم يكيدونَ كَيدا: « 16و  15آيات 
و  )74(به ثبت در كتاب و تاريخ برسد. و جاى آن در سوره مدثر بايستي ميپاسخ آن 

كيد و نقشه و جايگاه آخرتى آنها و بلندترين گروه آن بايد باشد. از يك طرف 
پيروانشان اعالم گردد و از طرف ديگر حقيقت دعوت كه انذار و تذكّر است و علت 

 شناسانه اعراضشان روشن شود. انسان
د ايجا 19آمده و وعده  ».علَيها تسعةَ عشر« ،چون در اين گروه براى تشريح سقَر

 ه،آورد  وجود به و اهل كتاب امكان بروز تشتت درميان مؤمنين است، ابهام نموده
 ى نزديك هجرتها سالكه براى تكميل سوره توضيحاتى در  ديده شده استالزم 

 اضافه شود.
ترين  ، يا الاقل اولين و مهمداستان انذار كه يگانه وظيفه رسول خدا ترتيب اين به

تحت  ،منسجمِ منظمى ي ، در سورهدر طى هشت سال ابتداى بعثت ،آنها بوده است
چهارمين  و هفتاد در گرديده و مستقل تشكيل قسمتاز تركيب چهار  )74(عنوان مدثّر

 واحد كتاب جاى گرفته است.
  

  و هشتم پايان گروه بيست

                                                
 .  25) / 74، مدثر(28گروه . 1



 

 

 
 
 
 
 
  
  

 1بيست و نهمين گروه تنزيل

 (الف)2)53(سوره نجم  25تا  1آيات 
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  كنند.ثابت) آن هنگام كه افول (يا غروب) مي ارگان(يا ست قسم به ستاره .والنجمِ إِذَا هوى  1

.ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى  2
 هراه عوضى رفت) و نه گول خورد و بيا نه رفيق و همنشين شما نه گمراه شد (و 

  اشتباه افتاد (يا عوضى ديد).
3  ا يمىوونِ الْهع قزد.و از روى هوا(ى نفس) حرف نمي .نط  
  شود نيست.او وحى ميبهكهكتاب و) چيزى جز وحى يا آن (پيام .إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى  4
5  يددش هلَّمىعتعليم داده است. اوهكه) موجود پرتوان يا دارنده نيروهاى سخت بو كالمى (وحى .الْقُو  
 گشته است.و استوار مسلطكارا است و  كه) صاحب عقل رساىاى(موجود يا فرشته .ذُو مرة فَاستوى  6
  در افق بلند برتر قرار دارد.او كه در حالي .وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى  7

  .ثُم دنا فَتدلَّى  8

خدا، به منبع ه روى استوار، بو آموزش حاصله از ني پس از اين (مرحله دريافت وحى
) نزديك شد و آويخته به آن گشت (با آن حقيقت يا و مقصد وحى يا به جبرئيل

  .خدا برخورد نزديك كرد و با آن ارتباط و آويختگى پيدا كرد)

                                                
تعيين شده  )106(، بيست و هشتمين گروه تنزيل سوره قريش»تحول قرآن سير«كتاب  15و  14در جداول . 1

، بنا به سياق عبارت و همچنين بر شود ميآغاز  ».لإِيلَاف قُرَيشٍ«كه با  )106(است. و نزول سوره قريش
 15و  14كه در جداول  حاليو متصل به آن بوده است، در )105(سوره فيل دنبال به، طبق روايات معتبر

سير تحول «هاى جلد دوم كتاب  با مراجعه بجداول فوق و تقطيع است. 51، )105(شماره نزول سوره فيل
ول متوسط و طول گرفته شده است، ط 5، 4جاى  همعلوم شد چون تعداد اوليه آيات سوره قريش ب »قرآن

حساب كنيم پارامترهاى آن مطابق سوره  4درآمده است. و اگر  )105(تر از سوره فيل مبناى آن كوچك
فوق  شرح به. بنابر اين تصميم گرفته شد جدول را شود مي 52آيد و شماره نزول آن  درمى )105(فيل

 تصحيح نمائيم.
م و تدوين قبلى، با مختصرى اصالح تايپ شده و نوشته اوليه، بدون تنظي متن اين سوره از روى دست. 2

هاى متفرقه كه مؤلف قصد داشته آنها را در متن وارد كند، در پاورقى آورده شده  حواشى و يادداشت
 .(ب.ف.ب) است
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

9  قَو ىفَكَانَ قَابنأَد نِ أَوياندازه دو كمان (يا دو زراع) و بلكه كمتراز آن بود. هب )اين (نزديكى رسول .س  

.فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى  10
اش آنچه دهها، خداوند) به بنپس (از تعليم گرفتن و نزديك شدن و وابستگى يافتن

  گونه كه بايد) وحى كرد.كند (يا آن را كه بايد وحى

  .ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى  11
آنچه را كه ديده بود تكذيب نكرد (آنچه دل ديده بود دروغ  ذهن يا قلب پيغمبر

  ديده بود دروغ و عوضى نبود)ندانست، يا آنچه دل 

  .أَفَتمارونه علَى ما يرى  12
نمائيد؟ (و كار تصور بگومگو و جدل مي »ديده است«آيا شما با او بر سر چيزى كه 

  و توهم و تعقل نيست كه جاى ترديد و پرسش را داشته باشد).

13   آهر لَقَدىورلَةً أُخزن.  
هم آن  قطع و يقين (نه تنها يك بار بلكه) بار ديگر در نزول ديگرهكه بدرحالي

  ) را ديده است.(حقيقت و واقعيت ياجبرئيل
درخت سدرى كه در نهايت وجود دارد. -»المنتهىةسدر«(در كجا ديده است؟) در  .عند سدرة الْمنتهى  14

  .عندها جنةُ الْمأْوى  15
و منزلگاه بهشتيان در آنجا يا در  . (يا جايگاه بهشت»المأوى استجنة«جا كه  همان
  آن است)كنار 

 پوشاند(يا بايد بپوشاند) فرا گرفته است. را آنچه فرا گرفته و مي »ةسدر«زمان كه  آن .إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى  16
  ) منحرف و منصرف نشد و تجاوز (از حدود خود و حقيقت) نكرد.(پيغمبر چشم .ما زاغَ الْبصر وما طَغى  17
18  نأَى مرلَقَداتآيهبررد را ديد.خو هاى بزرگى از خداوندگار يا ارباب حقيقت آن است كه آيات و نشانه.ىالْكُب  
  ؟»ديديد«را  و عزى اما شما آيا الت .أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى  19
  (بت) سومى ديگر؟ و همچنين مناة .ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى  20
  ماده ؟!براى او نر است و براى شما آيا  .أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى  21
  (ياغيرعادالنه) است. جابرانه بندى و تقسيم سهم ،صورت چنين كار در اين .تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى  22

 

 كليات و نكات
 

ى مهم ها گروهاين دسته آيات كه برجستگى خاص و اهميت بِسزا دارد، يكى از 
نمودن دارد. در  اى است كه حالت اعالميه صادركردن و سفير معرفى و مفصل گردنه

مشروح و مبسوط براى مردم  طور به ،و قرآن و رسالت الهى اين گروه مسئله نبوت
). خداوند شخصاً در خطاب مستقيم 28و16، 15، 10ى (ها گروه(بعد ازشود ميمطرح 

 حال حن صريح و ساده و صميمى و درعينشوندگان و مشمولين رسالت، با ل با دعوت
پيام يا كااليش را، كه آيات و و كالم و  اهللاش محمدبن عبد جامع و قاطع، فرستاده
و ضمن آن به شرح  باطن  نمايد مي، معرفى دهد ميرا تشكيل  خبرهاى قرآن و وحى
 پردازد و باالخره تا حدودى وارد معرفى و ماهيت خود وحى واسطه يا قابل وحى مي
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وجه قابل  يچه است، اما بهپرده و خالى از ايهام و اعوجاج  . هر چند بىگردد ميو پيام 
شده است و كلمات و  كاربرده هنيست. لحنى كه ب فهم و درك، و حتى براى مؤمنين

اند. ضمن آنكه نه تهديد و تحميل وجود  ) شدهselectionner'sچين ( تعبيرات  دست
 ل.دارد، نه ابراز خشونت و نفرت در برابر تكذيب محتم

عوت، و جنبه خدائى د ، منشاء غير بشرى  داشتنِو نبوت و رسالت در زمينه  وحى
شدگان (و آيندگان) و  اطالع و اقناع دعوت لحاظ بهقرآن، خالص و انذارداشتن 

ت) ضرورت درجه و قيامت (و نبو براى قبول آخرت ها انسانآماده نمودن  خاطر به
حداكثر تأثير را داشته باشد. البته اين گروه اولين  بايستي مييك داشته است. بنابراين 

 تدارك قبلى نبود، قبالً اشارات ذيل را ديده بوديم: تنزيل از اين نوع و بيسابقه و بى
والْأَرضِ ذَات  .ماء ذَات الرَّجعِوالس«:  14تا  11)، آيات 86دهم، طارق(در گروه 

  ».وما هو بِالْهزْلِ .إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ .الصدعِ

بلْ هو  .واللَّه من ورائهِم محيطٌ«:  22تا  20)، آيات 85بروج(در گروه پانزدهم، 
جِيدقُرْآنٌ م. فُوظححٍ مي لَوف.«  

الْجوارِ  .فَلَا أُقْسم بِالْخُنَّسِ«:  25تا  15)، آيات 81در گروه شانزدهم، تكوير(
عند ذي  ةذي قُو .إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ .والصبحِ إِذَا تَنَفَّس .واللَّيلِ إِذَا عسعس .الْكُنَّسِ

وما هو  .ولَقَد رآه بِاْلأُفُقِ الْمبِينِ .وما صاحبكُم بِمجنُونٍ .ينٍمطَاعٍ ثَم أَم .الْعرْشِ مكينٍ
  ».وما هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ .علَى الْغَيبِ بِضَنينٍ

كَيف  فَقُتلَ .إِنَّه فَكَّرَ وقَدر«:  25تا  18)، آيات 74وهشتم، مدثر( در گروه بيست
رقَد. رقَد فلَ كَيقُت نَظَرَ .ثُم رَ .ثُمسبو سبع رَ .ثُمتَكْباسرَ وبأَد ذَا إِلَّا  .ثُمفَقَالَ إِنْ ه

 ».سحرٌ يؤْثَرُ
اند  انزدهم مردمشو در گروه  دهم شخص پيامبرپانزهم و ددر گروه  مخاطب

درباره قرآن  زيابى يك مشركار 28اند). در گروه  غايب صورت بهو كالم  (پيغمبر
انزدهم شگروه مانند گروه  و اينك در اين شود ميشده است و از قول او صحبت  نقل

گوينده باز خدا است و گيرنده مردم (ولى نه به آن  صراحت و شدت) و از پيام و 
 .شود مي صحبت 16گروه به نسبت بيشتر هاى تفصيل و تصريح با غايب صيغه هب رسان پيام

 كالم و خبر آخرت روى محتواىنه  ،بار است كه معرفى و بحث تا اينجا چهارمين
 و قيامت، بلكه روى خود كالم رفته است.
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و  و قيامت ، در مرحله اول روى آخرتبرنامه انذارى قرآن در آغاز رسالت
پاى آن الزم بوده است در  هص) رفته است، ولى پس از آن و پابهالكت (يا انذار خال

بودن و واقعيت و اصالت داشتن خود كالم يا پيام تأكيد  تر روى جدى درجه خفيف
صريح و قطعى چگونگى دعوت و شيوه  رسالت يا نظر و سياست   طور بهگردد. اينجا 

د با كمى توقف و تأمل .  جا دارشود ميخدا درباره كفرزدائى و القاء ايمان مطرح 
 توجهى بنمائيم.

تر خواهد  تر و قطعي ايم و بعد از اين نيز روشن حال استنباط كرده هكه تابطور آن
طرف خدا  در برابر يك تضاد يا مقابله دو مشكل قرار داريم؛ از يكا شد، م

جرا خوبى  پذيرفته و ا هو اصرار دارد كالم  و برنامه و تعاليم و احكامش  ب خواهد مي
وارد آمده  ها انسانكمترين فشار و اجبار يا اكراه بر  خواهد ميشود، از طرف ديگر ن

چيزى را از روى الزام و تحميل و رودربايستى و حتى تطميع و تهديد بپذيرند. يا 
و به حيثيت و كرامت انسانى آنها وارد آيد. بلكه از   كمترين خدشه و لطمه به آزادى

كه بعدها در سال آخر در رغبت و رشد خودشان به آن برسند [و ميل و روى عقل 
 خالصه خواهد شد] 1»منَ الْغَي إِكْرَاه في الدينِ قَد تَّبينَ الرُّشْدالَ «جمله 
ه دعوت شوندگان هم آنها را هاى بعدى خواهيم ديد ك در تنزيل كه موضوعاتياز

خدا با  شان يا حرف زدن مستقيمخود بهو كتاب  انزال وحى كنند، يكى مطالبه مي
 كه البته استعداد و امكانش را نداشتند. ديگر معجزات و فرستادن فرشتگان آنها است،

يا فرستادن بال و هالكت  .شود ميهاى بعدى جواب داده  هم در تنزيل و غيره، كه آن
 اقوام.

نويسى كنيم و با ذهنيات خودمان تعيين  نامه توانيم براى خدا آئين البته ما نمي
تكليف براى او نمائيم، بالعكس آنچه را كه او كرده است و واقعيت و حضور در 

بينيم راه حل صحيح و  كنيم و مى برابر چشممان دارد، مالك  قرار داده بررسى مي
 و حكيمانه چگونه بوده است. منطقى

را در  مسئله از اين جهت هم قابل توجه است كه احتياج داريم تكليف خودمان
 تبعيت از دين و تعليم آن و اجراى احكام بفهميم.

  طرف   يك از زيادى الزم است. خونسردى و تحمل و حوصله و صبر اول مرحله در
                                                

شخص شده : در [پذيرش] دين اكراه [و اجباري] نيست؛ [فقط راه] كمال از [راه] تباهي م 256) / 2بقره( .1
 است؛ ...
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بار  كه تاكنون چندين و عجله، عدم شتاب ديگر طرف مردم، از هدادن ب و مهلت آزادى
الْإِنسانُ منْ  خُلقَ«كه دليلش  باب  در اين چقدر شنيد. نيز خواهيم از اين و بعد ايم شنيده
 ها خواهد شد. پيامبر توصيه و تأكيد و حتى مالمت  به باشد مي 1»عجلٍ
براى  باشد قرار اگر باشد. مناسب بايد كه رفته استكار هب متدولوژى دوم مرحله در

و احترام قائل باشند، ناچار بايد از طريق تحقيق و تشخيص و  و اختيار آدمى آزادى
تصميم خود او وارد شوند. از راه حواس و فكر و دل و عقل خود او. زبان بايد زبان 

بسنجد و بفهمد و  و بشناسد و ببيند او خود تعقل باشد، تجربه و و مشاهده هب منطقِ متكى
آوردن  ايمان است. پذيرنده و دهنده تشخيص او شخص كه كند احساس كند. گيرى نتيجه

 ديگرى. خاطر بهنفع خود اوست نه  هكردن و اطاعت و اجراى احكام ب و عبادت
حسوس و ملموس و مأنوس جا است! اگر موضوع  م اما مصيبت و مشكل همين

هاى آموزش و پرورش  كارى كه در روش همانزندگى دنيائى بود اشكالى نداشت. 
از چيزهائى  ، اما قرآنشد مي بردهكار هب شود مي بردهكار هب علمى متدولوژى و امروزى

كند كه نه تنها دور از ذهن ما، بلكه خارج از زندگى و محيط ما است. از  صحبت مى
شوند و مباينت ذاتى  كه هنوز واقع نشده و بعداً واقع مي هائى يا پديده و قيامت آخرت

عالوه بر آنكه مقياس و مدت و ابعاد ديگرى دارد، غيرقابل ادراك مردم  با آنها دارد.
جز اينكه در اين راه وارد شود. چون با  اى ندارد اين دنيا هم هست. ولى بشر چاره

. از خسران و كند ميدارد. خدا از او صحبت  هاى او سروكار منافع و خواسته حيات و
فهميد،  نمي شما شد، خواهد ناچن و است چنين بگويد طورى همين اگر آينده. در او زيان

 ؛چشمتان كور، جهنم كه قبول نكرديد، يا اگر قبول نكنيد چنين و چنان خواهيد شد
نمايند و اگر روى ترس و  كنند يا لجبازى مي . يا اصالً باور نميشود مينقض غرض 

 .خواهد ميكه خدا ن اند ت و آزاديشان را از دست دادهحيثي ،مالحظه پذيرفتند
  : اى نبوده جز اينكه پس چاره

 : الف)
عنوان نمونه و قسم اشاراتى بنمايد و مطابقت و   ارائه داده، به شاهد و مثال - 1

 را به آينده واگذار كند. رؤيت آن
هائى بنمايد  كنند، استدالل از طريق تشبيه و تمثيل، براى اثبات آنچه باور نمي - 2

 هائى بياورد. و نمونه

                                                
 : [گويي] انسان از شتاب آفريده شده است؛ ...  37) / 21انبياء( .1
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را در نظر  تذكر و اخطارى بدهد كه بدانيد چنين خواهد شد و احتمال آن - 3
 بگيريد.

  : ب)
روى سرچشمه و منشاء و اساس رفته، جدى بودن خبر و كالم و عدم مشابهت  - 4

كه كالم از نوع ديگرى دهمانو بف نموده بيان و خبرهاى عادى ها حرفرا با  آن
  است: 

   .إِنه لَقَولٌ فَصلٌ«

 1».وما هو بِالْهزلِ
انسجام و ارتباط دارد؟ شعرها و چگونه خواهيد بدانيد چگونه هزل نيست و  مي

هاى معمولى را كه موزون و شيرين و سرگرم كننده هم هست،  بافى شعارها و سخن
 نگاه كنيد:

اتل متل توتوله، گاو حسن چه جوره، نه شير داره نه پستون، شيرشو «
بردن هندستون، يك زن كردى بستون، اسمش را بذار امقذى، دور 

 .»كالش قرمزى، هاچين و واچين يك پاتو ورچين
 ش پا افتاده اينست!هاى پوچ پي حرف

بينيد قرآن از چه موضوعات و مسائلى  به ، به اين آيه توجه كنيدبه عنوان مثال
... ممكن است پديده صبح و دميدن خورشيد 2!».والصبحِ إِذَا تَنَفَّس« :كند ميصحبت 

كنيد  قدر حس مي نفهميد و درك نكنيد، ولى همينى پيام را اموضوع  و محتو خود
مقام و موقعيت باال و واالئى دارد. جدى  ،و مزخرفات نبوده كه از مقوله مسائل عادى

 است... پس شايسته توجه و تا حدودى اعتماد و عنايت است.
ارزشى نيست، مثل خود انسان  ارزش و  كالم بفهميد كه گفتار پوچ بى از خود

 .م داردكرامت و مقا
 

 كليات و نكات
 

  محسوب  3گروه از نوع شوندگان بوده، معاصرين و دعوت  خطاب آيات صريحاً به
                                                

 .  14و  13) / 86، طارق(10گروه  .1
 . 18) / 81، تكوير(16گروه  .2
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مردم و با تفصيل و تأكيد وجود  هى گذشته چنين خطاب مستقيم بها گروه. درشود مي
ز بوده و ا اى كه خطاب آن به پيغمبر كلمه 23 طوالنىِ 23شماره نداشت. منهاى آيه 

احتمال قوى الحاقى بعدىِ توضيحى  هب ،نمايد ميصيغه غايب صحبت  هب مشركين
صيغه  جا به  همه كالم صميمانه و خودمانى بوده، از شخص پيغمبر . ضمناً لحنباشد مي

نه . شود ميكار برده  هيا رفيق و يار شما ب »مكُباحص«غايب ياد شده است و عنوان 
تهديد و تحميل وجود دارد و نه خشونت و نفرت در برابر استنكاف و تكذيب 

پشتوانه اخبار و  عنوان بهحداكثر تأثير را داشته باشد.  بايستي مي ترتيب اين بهمحتمل. 
سوگند،  كار برده شده است. يك تك هب »ىوا هذَإِ مِجالنَّو«اظهارات فوق، سوگند 

 چندين هديديم و معموالً ب حال مى هكه تاب قيامت هاى انذارى و اخبارى برخالف تنزيل
نوع، استشهاد به طبيعت مشهود و  همان. ولى سوگندى از شد ميسوگند توسل جسته 

 ها و حركات ستارگان محسوس، نه در زمين و انسان، بلكه باز در آسمان و در پديده
دادنِ همسنخى  هاى خلقت و حيات در مقياس بزرگ جهان. شايد قصد نشان يا نمونه

در دل انسان بوده  و همريشگى تكوين و تحرك ستارگان با صدور و نزول  وحى
 باشد.

در برنامه دعوت  توانست ميگفته بوديم، قرآن  ى قبلىها گروهكه در  يطور همان
، اكتفا به انذار قاطعانه و يا اعالم خشك اخبار و اطالعات يا احكام رسالت ي و شيوه

 ي كننده بنمايد، ولى عنايتى بوده است كه با آدمى معامله محترمانه و آزاد  و اقناع
اطالعات و اظهارات همراه با استدالل و استشهاد بوده، حداكثر  ،آمده عمل بهعارفانه 

 شوندگان داده شود. كننده و دعوت الزم تحويل دعوتآگاهى ممكن و توضيحات 
، كامالً تازگى داشته در سطح شود ميهائى كه در اينجا داده  اطالعات و توصيف

دور از  همتمايز و ممتازى قرار دارد و هنوز هم اگر چه با تعبيرهاى روشن و عادى و ب
. و چون باشد ميكجى و كاستى بيان شده است، خارج از درك و تجربه و توان ما 

بينيم كه  هم باالتر گشته، مى مطلب بدانجا رسيده كه از حدود تشخيص و توان پيغمبر
تا اگر قرار بر قبول و اثر باشد، گيراتر  كننده شده است خود خدا گوينده و عنوان

را خود پيغمبر، كه مدعى مسئله است،  18تا  2گردد. اگر اظهارات مندرج در آيات 
صيغه متكلم وحده  ه، كه در نظر مردم رسميت و معروفيت ندارد، بيا فرشته وحى

آورد، ممكن بود از مقوله الف و گزاف و ادعاهاى ماليخوليائى تلقى  زبان مى هب
گردد، ولى وقتى شخص ديگرى، چون خدا، كه خودش و كالمش در اين موقع تا 
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است، ارى يا بعضى از معاصرين واقع شده حدودى مورد پذيرش يا توجه بسي
اعتبار و تأثير ديگرى داشته،  تواند مي، گردد ميدهنده آن مراتب  كننده و نشانى اعالم

 يك تير دو نشان زده شود: معرفى حضورى خدا و اعالم اصالت و كيفيت پيام. هب
روى  اى كه يك گزارش غايبانه  و نوشته صورت بهايم كه قرآن را  ما عادت كرده

يا پيدايش كلمات بديعى كه  كاغذ آمده است بخوانيم و غافل از آنيم كه نزول وحى
نيست. چه طنين و  اهللاعبد كننده و اداكننده آن محمدبن مردم حس كرده بودند، انشاء

از ناحيه  ها داشته است! خيلى تدبير و تدارك ها و دل ها و در ذهن تأثير در گوش
خدا و صبر و تبعيت از ناحيه پيامبر الزم بوده است همچنين از ناحيه مردم  تا به اين 

 1گذاشت الب و عناوين را با آنها در ميانمط برسند و بشود چنين استماع و حد از رشد
بديهى و قطعى و  صورت بهمطالب و عناوين صرفاً اظهارنظر و اعالم است كه 

. فقط يك قسم در اول شود ميشانه و حتى قسم يا سوگند ادا بدون شاهد و دليل و ن
 -ضرو اَ اءمماقبل است (س 16و  10هاى  گروهآمده است كه از نوع سوگندهاى 

مقابله آسمان با زمين، طلوع و  -دادان و شبانگاهانس، بامنَّس و كُنَّخُ ستارگان
ز صحبت برخاستن و برافروختگى است كه غروب، روشنائى و تاريكى) و حاال هم با

كه  طور آنرسد، يا طلوع از يك افق و غروب در افق ديگر،  اش خاموشى مي هدنبال به
 اند. و مترجمين استنباط كرده بسيارى از مفسرين

ند كه خداو ق دارد، عنايتى استشراشراف و اگروه آشكارا ا آنچه بر سراسر آيات
 نسبت 2ترين علم و يقين ترين و محكم ترين، مسلّم در زمينه حصول روشن خواهد مي

                                                
  اى دارد:  ) چنين اشاره206صفحه ، 4جلد  »رهنما«از ترجمه قرآن  نقل به( ،»كشف االسرار«. 1

انك  «گفتند  به نوح ند. چنانكه قوم نوحداد ميجواب دشمنان خود را خود  ديگر پيامبران«
. هود »سفاهة انك فى«و هود را گفتند » لهليس بى ضال«نوح جواب داد:  »فى ضالل مبين

   »سفاهةليس بى «جواب داد: 
ما ضَلَّ صاحبكُم وما «عقيده ما قبالً داد) و گفت ه (و ب ولى جواب دشمنان محمد را خدا خودش داد

 ). 4و  2) / 53، نجم(29(گروه » .إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى .غَوى
مردم  هخدا عالقه داشته است شخصاً در صحنه حضور يافته، كالم يا كااليش و عرضه كننده كااليش را ب. 2

و هم از نباشد. توحيد و انحصارى است. هم از خودش  و مشتريان معرفى نمايد تا ابهام و اشكالى
 .نمايد ميرسولش، ضمن اينكه كيفيت و چگونگى كالم يا كاال را هم تا حدودى بيان 

اى ه ها و آگاهي دارد كه ويژه بينش اليقين او را محصول ديدار و برخورد نزديك و مكرّر اعالم مي علم
و  و عرفا يا روحانى فالسفه ،(نه ذهنى و تصورى و لفظى و وهمى حسى و حضورى و تجربى مادى است

 .و مدعيان كشف و شهود) مرتاضان
 تكرار شده است. -بار 4 -ت) بيش از هر عنوان ديگركلمه رؤيت (يا مشاهده كه اساس علوم امروزى اس
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شوندگان، ابراز  دعوتوحى و كالم خود، در وجود و خاطر رسولش، در گفتار يا  هب
با صراحت و سادگى  خواهد ميدارد. خدا كه گوينده و فرستنده گفتارها است، 

اگر براى شما شك و شبهه، ابهام و  گويد ميد، مردم بشناسان هب هايش را مستقيماً پيام
و خطا وجود داشته باشد، براى او وجود ندارد. او نه گمراه  انحراف يا احتمال و خيال

. گويد ميهاى دل سخن  شده، نه گول خورده و نه از روى هواى نفس و خواسته
ود يا نيروى قاهرى اينها . يك موجشود مي او وحى هالهام و القائى است كه از خارج ب

او ياد داده كه صاحب عقل و رأى محكم است و در كار خود مسلط و استوار  هرا ب
 .گويد ميبوده از سطح و افق بلند و برترى سخن 

 

 ي تدريجي بعديها يادداشت
  

) و اديان دو چيز است كه خود خدا (از طريق انبياء كه مصداق نبوت طور همان *
مكانيسم نبوت و  -الوهيت و آخرت -اى نيست) معرفى و بيان نمايد ارهبايد (يعنى چ

و  تواند ميرا هم جز خدا كسى ن يا كيفيت القاء كالم و آيات و سيستم وحى رسالت
مالً يا جزء بپذيرند و بفهمند، يا فعالً بشنوند نبايد بمردم بگويد. خواه مردم فورى و كا

هاى آينده پى به كم و  و خبردار شوند و روى آن تأمل  كنند و تدريجاً، حتى در نسل
كيف آن ببرند. فعالً از نظر عدم اشتباه و اختالط و ادعاى مدعيان و جدا كردن بدل 

خدا از راه رؤيا و خواب از اصل و خرمهره از سره الزم است و شناساندن اينكه كالم 
كلى وسائل شخصى نيست و مستقيماً هم  طور به، تفكر و كشف و شهود و و اشراق

. آنچه شنيده و دريافت  و تعليم داده شود ميو خدا ديده ن شود مياز خدا گرفته ن
 آيات خدا است نه خود خدا. شود مي، از واسط است و آنچه ديده شود مي

و قيامت  بزبان  و نبوت ار است و مورد اصرار، معرفى قضاياى وحىآنچه آشك *
اش  طبيعت (بجاى آنكه بگوئيم ماده) و در دنياى فيزيك و نه متافيزيك است و همه

هاى حسى  كانى و اندازهفاصله م -والم فيزيك است. قوه و نيرو، شدتافزارها و ع
پوشش و  -مكان: عند - اخرى نزلةًعدد همراه با اندازه: دفعه و  - قاب قوسين

 فراگيرى نور مانند: صبح و شب و پديده نور و ظلمت.
بوده  حال داده شده، چون بيشترش راجع به قيامت و آخرت هب اخبارى كه تا

  شش و سايه پو زير در را بهشت -جنةاملأوى، عندها ا را ديده استآنه گويد مياست، 
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 گذارد كه سدره درخت است و از جنس و در عالم طبيعت. مي »سدره«

هم مكان را درنورديده و هم زمان را پشت   در يك پرواز معراج پس پيغمبر *
 ).سر گذارده است (نسبيت اينشتن

و  كرد و مدعى نبوت خودش را معرفى مي اگر خود پيغمبر شد ميو چقدر بد  *
گويم  آنچه من مي الناس گفت: ايها و ناظر به آيات شده مي و دريافت وحى رسالت

ام و اين چنين  گرفته القدس ممتاز است، فرق دارد، عالى است، از خدا و از روح
كه دم از خودشان  شناسى و اسالم شناسى و قرآن م. مثل خيلى از مدعيان عرفانا گرفته

و آنچه  زنند اند، مى كرده كه كشف كرده و حقايق و اسرارى كه خدا نصيبشان و نعمتى
اسرار،   نند. واقف بهدا شان رسيده است، انحصارى و عالى و ممتاز مينظر بهرا كه 

 نمايند. يابنده كليد ختم قرآن، واصل به منازل اعلى و قرب جوار معرفى مي
 

 1بحث راجع به چگونگى ابالغ يا اجراى رسالت
 
قصد اقناع  هكالم و دعوت است ب يا دريافت گروه، روى مسئله وحى توجه عمده *

آن. معرفت مردم راجع به چگونگى پيام و تميز آن از  بودنِ مردم به اصالت و الهى
 اشتباه و اغوا.

 و اجراى اوامر و احكام. پذيرش پيام و رسالت به خدا حكيمانه اصرار از حكايت *
نجا كه در آ و آخرت انذار قيامت صورت بهو موضوع پيام  اچهره ديگر محتو *

 .شد ميالعاده براى قبوالندن و القاء واقعيت داشتن  آن ورزيده  هم اصرار فوق

كالم، كيفيت و متدولوژى پيام است. يا القاى  در مجموع عالوه بر منظور اصلى *
 ايمان و امحاء كفر و انكار: كفرزدائى و تبليغ دعوت و دين.

: معرفت ما نسبت و بابت استنمائيم از د كنيم و پرانتزى باز مي اگر ما مطرح مي *
، آشنائى و تعليم ء و تركيب قرآنى (تدبرى در قرآن)و انشا به چگونگى رسالت

 خودمان  و مدعيان حكومتى. دست بهروش تبليغ دين يا تبليغ اسالم 

                                                
در  عناوين و عبارات مستقلى آمده است تا صورت بهنوشته اوليه،  مطالب اين بخش در نسخه دست. 1

گردند كه متأسفانه هاي مناسب درج  و در محلمنسجم تدوين  صورت بهدى توسظ نويسنده عفرصت ب
هاى را براى  يادداشت هماناست. ما عيناً و مؤلف فقيد به ديار باقي شتافته چنين فرصتى فراهم نشده 

 .(ب.ف.ب)  نمائيم اصالت نوشته نقل مي
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) به آدم دو موضوع يا دو منظور را خواهد ميخدا  * ، »تحميل«ها برساند.  (فعالً
يك؟ چگونگى اين عمل كه مورد عالقه و بررسى ما است، دو  كدام »فهيمت«، »تبليغ«

 راه دارد:
كمك ذهن و عقل و سليقه و انديشه تعيين طريق نمائيم و براى  ه) از پيش خود ب1

 نويسى كنيم. نامه ريزى و آيين خدا برنامه
 اند. يا قرآن چگونه عمل كرده ) ببينيم خود خدا، پيغمبر2

 ؟كرديم چه مي اگر اختيار دست ما و دست بشر بود )1
 ؛ابالغ و اخطار و اجبار ○
 ؛كه بر خدا واجب است كرديم مي و ذهنى استدالل فلسفى ○
 ؛معجزه پيغمبر ○
 ؛كردند همين را مطالبه مى مان، مشركينخود بهارائه مستقيم  ○
   ؛ار عبادت و عصياننشان دادن آث ○
   ؛تعجيل در عذاب ○
 يكى ديگر تسخير است و توسل به جادوگرى  و تسخير اشخاص و عقول. ○

  اند؟ ا قرآن چگونه عمل كردهي) خدا، پيغمبر 2
راه مشكل را در پيش گرفته  ؛ها را انتخاب نكرده است يك از اين راه قرآن هيچ 

ر،تعليم.  ضمن آنكه به خودمان هم نه تحميل، نه تعجيل، بلكه تسهيل، تحذي .است
 است. واگذار نكرده

كه ساير امور زندگى و فردى و اجتماعى  حالي مان واگذار نكرده؟ درخود بهچرا 
مان واگذار كرده است كه با تالش و تدبير و تجربه خودمان به آن برسيم. خود بهرا 

آيد.  بشر برنمى توانيم. موضوعات مورد نظر چيزى است كه از عهده براى آنكه نمي
 كار بشر در اكتشافات و اخذ معلومات و تعليمات الگوگيرى و استفاده از مشاهدات

، ، مديريتاقتصاد ى،سشنا ، روانشناسى ، زيست(كشفيات فيزيك و واقعيات
 است). او ، ...) است. اما خدا نظيرى ندارد (چون هر چه هست مخلوقكومتح

هاى بشرى براى كارهاى بشرى و مقاصد بشرى است: استفاده، استخدام،  راه *
كردن انسان از  استثمار بشر براى بشر، بدون اينكه خود بشر مطرح باشد، و بيگانه

 مبداء و مقصود خودش :
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ها كه زور يا تبليغ  ها و امت و حتى دولت ا و حكام و امراء و پادشاهانه ارباب ○
براى خودشان  و مفيد دردخور هب برند تا فرد كار مي هتعليم ب و تطميع و يا تهديد

 .يره)بزرگ و غ شناسان و روان -را بسازند (اريك فروم
 پردازند. مي عواطف و احساسات استثمار به دنيا بزرگ مصلحين و مادران و پدران ○
  است. ، سياستمداران و مكاتب سياسىتبليغات كار تاجرها ○
خواهند انسان خودش را خدمتكزار و فداكار براى آن  هدفى دارند و نيازى. مي ○

ش هدف نباشد. خودمحورى در منطق بشرى و دنيائى خود هدف نمايد. خود
  هدفى است و مذموم.

نياز است و باالتر از آنچه هست و  خدا بنابه تعريف، نه نياز دارد، نه هدف، بى ○
چيزى وجود ندارد كه درصدد رسيدنش باشد. خداوند منزه از نياز و  ،دارد

 .است مقصد
بهتر خواهيم فهميد، هدف خدا خود ما  حال فهميديم و بعد نيز هب كه تاطور آن *

. باشد ميش خود بهنيستيم. قصد خدا از بعثت انبياء و دعوت و اصرار، رساندن ما 
او و احراز رضايت و رحمت و  سوي بهكردن و ساختن ما براى بازگشت  آماده

ترين رحمت و خدمت  ش. خدا ساختن انسان. و اين بزرگخود بهكردن   نزديك
است و بازگشت  »خودبيگانگىاز«يا  »اليناسيون« ، ضدّشود مين است كه به انسا

 خويش است. اماخويشتنى كه نه خود است، بلكه خدا است. خويشتنِ هواقعى ب
شهادت و  هايم) ب ى تنزيل ديدهها گروهحال از  هب حال ببينيم (برحسب آنچه تا

 خدا اين برنامه را خواسته است اجرا نمايد.راهنمائى قرآن چگونه 
را روى  ، اين است كه خدا اوالً تمام توجه و تمركز رسالتشود ميآنچه استنباط 

را از طريق خلقت و تعليم انسان و اكرام او معرفى كرده، هدفش  »رب«برده،  »رب«
است نه تبليغ كند، نه تحميل، را كه انسانى در راه خداست، نشان داده). ثانياً نخواسته 

 نه تعجيل و حتى نه تعليم. از دريچه و از ديد و خواست خود ما وارد شده، به رسول
را از عواقب  انسان ). خواسته است پيغمبر2گفته است، انذار و اخطار نمايد (گروه 

و با  3تحريك كند (گروه  سوء افكار و اعمال خودش آگاه سازد و سودجوئى او را
را كه  گفته است و اشتباه انسان 1».إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ«شاهد گرفتن زمانه و تجربه). 

). انذار از 4گوشزد كرده است (گروه  رود ميتكاثر و تجمع كاالهاى دنيائى  دنبال به
                                                

      .  2) / 103، عصر(3گروه . 1
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از توحيد شروع نمايد و نخواسته است ). 5(گروه  چه چيز؟ از عذاب آخرت
خودخواهى نشان دهد. از آخرت و سرنوشت و سعادت يا هالكت ما آغاز كرده 

را تأكيد كرده است  آمدن آخرت و از غفلت بيرون داشتنِ است و مجدداً واقعيت
قبل از معرفى خودش، سعادت  1).»وإِنَّ الدينَ لَواقع .إِنَّما تُوعدونَ لَصادقٌ«:  6(گروه 

 ما را خواسته و آخرت را نشان داده است.
را قبل  آيد كه الزم ديده است رسول مى 9 و 8 و 7سه گروه متوالى پشت سرش 

حدانيت خودش نمايد، به چگونگى عذاب و نعمت و و وجود بهاز خود مردم آگاه 
كالم و به چگونگى برخورد مردم با دعوت و  بودنِ ، به اصالت و جدىآخرت

دادن  نكردن و آزادى دادن و تعجيل داشته باشد: مهلت برخوردى كه بايد پيغمبر
زند و  كه خيلى مهم است. خدا از دل و خواست مردم حرف مي 2).أَمهِلْهم رويدا(

موقع خود از گذشته  همهلت داشته باشند. باالخره و ببراى قضاوت مردم  خواهد مي
، در تمام اين مراحل 3».علمت نَفْس ما قَدمت وأَخَّرَت« 11آگاه خواهند شد: گروه 

آورد. سوگند به  برد و شاهد مى كار مي هپشتوانه اظهارات خود سوگند ب عنوان به
اند)  خيال كرده فرستاده (و مقدساتش كه بسيارى از مفسرين  كتابش يا به خودش و به

ها و  دات و پديده. بلكه به مخلوقات و مشهوگيرد ميو خودش و راهش را شاهد 
طبيعت و به واقعيات، يعنى به آنچه در ديد و دسترس مردم و قضاوت خودشان است  

توانند از آنها نمونه و الگو و شاهد بگيرند. فشار به ذهن و فكر و دل آدم  كه مي
دهم، واقعيتش و كيفيتش  گويم و خبر مي خواهد بگويد آنچه من مي آورد. مى نمى

بينيد. خارج و جدا  ت و مشهودات جهان است كه خودتان مىمثل زندگى و موجودا
آورده و  وجود بهاحكام و قوانين و عوامل كه آنها را  همانو متفاوت با آنها نيست. 

گرداند، اينها را هم خواهد آورد. خدا پيام خود را در عالم و در خانه و حيات  مي
نيا و تحت قوانين و عوامل . آخرت و قيامت پديده جداى از اين ددهد ميآدمى قرار 

بينيد، ولى بدانيد كه  ايد و نمى و آخرت را شما نديده و رستاخيز ديگر نيست. قيامت
توانيد به آن پى ببريد.  بيگانه با اين جهان نيست و از طريق بررسى و آگاهى اينها مي

 دليل بهگويم. بلكه  هستم و من مياينكه من  دليل بهقيامت هست و خواهد آمد، نه 
درك آن برسيد. در  هتوانيد از آن راه ب اينكه اين خلقت و طبيعت هست و شما مي

                                                
           .  17) / 86، طارق(10. گروه 2        .  6و  5) / 51، ذاريات(6گروه . 1
 . 5) / 82، انفطار(11. گروه 3
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اى است. اگر خدا  سيستم اين سوگندها هيچگونه اجبار و تحميل نيست، ارائه و اشاره
 آورد، تحميل بود. ميان مى هوجود و وحدانيت و قداست و صفات خود را ب

وإِذَا  .إِذَا السماء انفَطَرَت«: دهد ميهاى زمانى واقعه را  نشانه 11در گروه  *
انتَثَرَت باكاين   هكه او را آگاه و آشنا نسبت ب شود مياحترام گذارده انسان  به 1».الْكَو
را  كه با آشنائى و معرفت پديده قيامت شود ميداده  او حق هنمايد و ب پديده و خبر مى

 بپذيرد.

و ماه، روز و شب، آسمان و بنايش و  اى خورشيد رابطه زنجيره 12گروه  *
هائى كه  اش. نفس آدمى با سازماندهى و نظامش، با الهام همچنين زمين و گستردگى

ه است. از همين جا است كه رستگارى و سعادت يا پشيمانى و پريشانى به او شد
 دست بهو خوشبختى و بدبختى شما از خود شما و  زند. قيامت و آخرت شماها سر مي

را هم مصنوع  . انسانكند ميخود شما است. نقش و اهميت و استقالل آدمى را بيان 
ئول خودش ، تو مال خودت و براى خودت هستى و و هم مس نمايد ميخود معرفى 

 همه چيز بايد از خودت بجوشد.
بدون تحميل و تعجيل، هدايت  ها انسان خواهد ميراهى كه خدا انتخاب كرده،  *

كه يك بشر است، قابل تحمل و درك نيست. واهمه دارد، با عقل شوند. براى پيغمبر
اشكال زيادى برخورد  به و كند فراموش ترسد آيد. مي ىنم در اش جور تجربه و و منطق

 2كند.
                                                

 .   2و  1) / 82، انفطار(11گروه . 1
اى در پيش گرفته.  بينيم خدا چگونه اين مشكل را حل كرده و چه طريقه و شيوه ب است كه بهخيلى جال. 2

 بندى كنيم. خواهيم مرور و جمع ايم حاال مى در حقيقت ديده
خود مطالب را  شود ميآمده است، خبر دادنِ مفيدى است كه چون ن 10جدى بودن كالم كه در گروه 

رق دارد با ساير گفتارها و خبرها و تاحدى  قابل باور يا الاقل قابل كه ف شود مياثبات كرد، تذكر داده 
توانند درباره جدى و خدائى بودن آن بررسى و قضاوت  توجه و تفكر است. آزاد گذاردن اينست و مي

 نمايند.
تحميل  واهدخ ميو قرآن ن  براى ايجاد ايمان نسبت به دو خبر يا دو عقيده فوق بشرى يعنى خدا و آخرت

، تا اقناع و اعتقاد  تدريجى ايجاد نمايد. اول در وجود شود ميهاى غيرمستقيم وارد  نمايد، بلكه از راه
 و بعد در امت. پيغمبر

خدا جلو ه را از توحيد يا ايمان ب نكته مهم و قابل توجه اين است كه قرآن نه تنها قيامت و آخرت
خدا نكرده و براى  وجود به، متكى و موكول به اعتقاد و را برخالف متكلمين نداخته است، بلكه آنا

هاى اين دنيا  مرتبط و تابع جريان راطبيعت و جهان و براى انسان اصالت قائل شده است، قرآن قيامت 
 ←                   را در نظر بگيرد. خودش بايد آن خاطر بهدانسته است كه انسان 
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  مسئله مهم: 
گذارد و  طرف را آزاد مي ،ترين طريق تبليغ و روش القاء آزاد منشانه ،ذكر و تذكره

. تذكرى و توجهى دهد مياز هيچ بابت تحت فشار و تهديد و تطميع و تحذير قرار ن
هاى  يك از سيستم ى يا نكنى. هيچدانى بپذيرى و پيروى كن دهم. خودت مي مي

مردمى و اجتماعى حاضر نيستند  خودكامه يا دموكراتيك حكومتى(اعم از استبدادى
تذكر اكتفا كنند (مثالً  رفص هتبعيت و اجراى افكار و اوامرشان  را آزاد گذارده ب

حتى كمربند ايمنى بستن رانندگان كه دستورات راهنمائى و رانندگى و بهداشتى و 
كماآنكه  ورزند مي اصرار نيز اخالقى و علمى و فلسفى مكاتب است). شانخود به مربوط
را بپذيرند و دعوا و دشمنى و نزاع  عبادت و عقيده آزادى اند نتوانسته هم دينى مذاهب

 و جنگ راه نيندازند.

(اعم از اينكه آخر سال  )،81(تكويرسوره  29تا  26در آيات  ،بعدچند گروه  *
دوم) مطلب را تمام كرده، بعد از معرفى كالم و پيام و منشاء و  سال باشد يابعثت اول 

إِنْ هو إِلَّا «فرمايد:  بيان كرده ميمردم  هبرا  آورنده آن،  چگونگى ابالغ و انتقال آن
، چيزى جز تذكر و توجه براى همه مردم 1.»لمن شَاء منكُم أَن يستَقيم.ذكْرٌ لِّلْعالَمينَ

و يكسره (ولى نه اجبارى، فقط براى آنها كه تصميم گرفته باشند مستقيم  ؛دنيا نيست
مطلق،  و اختيار شيت و خواست مردم اصل است. يعنى آزادىباشند. م )در راه خدا

دلخواه شما ه كه اين  اختيار و عملِ ب دهد ميخالى از تعبد و اجبار. و بعد توضيح 
 است كه خدا خواسته و شما را فاعل ماتشاء قرار داده است. همان

او خطاب  خود بهو اولين بار  دهد مياش تعليم  تدبير ديگرى كه خداوند به بنده *
تمثيل هالك و  تواند مي، عبرت از تاريخ و واقعيات گذشتگان است كه نمايد مي

دادن كيفر يا نتايج اعراض و انكار  باشد و نشان عذاب الهى و تأييدى بر انذاز آخرت
آيد پس  مى 15ن بار در گروه هاى گذشته در برخورد با انذار پيغمبرانشان. اولي امت

كه براى اعراب كسب  . هر دو بار در رابطه با حضرت موسى20از آن در گروه 
 اطالعش آسان بوده است.

                                                                                                              
نوع تعهد و رودربايستى  ، اوالً بيهوده بود و ثانياً يكخورد ميش و به مقدسات دينى قسم خود بهاگر  →

 و خالف آزادگى و كرامت انسانى بود. شد ميحساب 
پذير نبوده است، از كنار قضيه وارد شده كه ايجاد  براى مردم امكان بينيم چون درك مستقيم آخرت مى
 عتماد به كالم و كتاب بنمايد.ا

 .  28و  27) / 81، سوره تكوير(16گروه . 1
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هاى  زندگى است براى  تدبير استداللى بعدى در زمينه انذار، عبرت از واقعيت *
 )92(ليل 22كه در گروه  كرمهاى الهى و احتراز از تكذيب رسول ا اطالع از جريان

روزى خود برحسب  هاى شبانه از تالش ها انسانآمده است و اينكه چگونه زن و مرد 
دادشان   هو منالشان ب مال آنكه گيرند. بدون مي نتايج متضاد و اخالق و صفاتشان اعمال

و ابتدا از آن او. پس جا دارد از آتشى كه  برسد. زيرا هدايت با خدا است و آخرت
در پيش گيرند. نتيجه آنكه از هيچ راه آدمى به خير و  اكشد بترسند و راه تقو زبانه مي

اش را در پيش گيرد كه اگر چنين  بلند مرتبه رسد، مگر آنكه راه ارباب نعمت نمي
 زودى خشنود خواهد شد. هگردد، ب
مشـابه دنيـائى داده    چهـره طبيعـى و منطقـىِ    ،عواقب و آثـار آخـرت   به يبترت اين به
 است.
شناسانه تكذيب با شخصيت و خصال  از راه غيرمستقيمِ رابطه روان 23در گروه  *

كه تا حدودى مانع مشخص گرديده، قبول  شود ميتوضيح داده  انسانى، براى پيغمبر
 گردد. امر فطرى جوشيده از درون انسان معرفى مى مكتب و دعوت، يك

گوشزد  علت عدم تعجيل الهى و لزوم صبورى و پايدارى پيغمبر 24در گروه  *
. در اينجا، هم براى رسول چگونگى و چراى طول مدت و زمان شرح داده شود مي
ت امر طبيعى منطقى جلوه داده  آخررفته مسئله عذاب و ثوابِ و هم رفته شود مي
 .)محاكمه و الزام الهى اهل كالم صورت به(ولى نه  شود مي

 است. 20گروه  2بند  دنبال بهكه استناد و عبرت از تاريخ است،  25گروه  *
و بعد براى دعوت شوندگان  ، اول براى شخص پيغمبر27و  26ى ها گروهدر  *

 شود مي استنادگذشته  هالك مكذبينِ واقعيت تاريخىِ : بهشود ميباب جديدى افتتاح 
هاى او  هاى قدرت خداوند و روش خلقت و برنامه و از مراحل خلقت خودمان نشانه

است. سعى  و رستاخيز متهاى قيا برسد، كه از چهره »صلفَالْ موي«تا به  شود ميآورده 
امر طبيعى معرفى شد، انذار و اخبار از آن دنيا  شده است پس از آنكه پديده قيامت

 آيد. عمل به
عجز بشر از توجيه كالم و پيام و چگونگى آن و متوسل شدن به  28در گروه  *

هاي ب و ج و  يا رديف 2. در همين گروه (بند شود ميسحر و جادوگرى نشان داده 
) در پاسخ و در برابر نظريه عاجزانه كارشناس بشرى، مجدداً پيام  56تا  32 د، آيات
انذار و ذكر و علت اعراض مجرمين از قبول آن توضيح داده و  صورت بهو كالم 
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بيان شده،  1».يؤتى صحفًا منشرةً بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن«حل پيشنهادى آنان  راه
ا أَن وما يذْكُرونَ إِلَّ. فَمن شاء ذَكَره .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ«كه  شود ميمجدداً تكرار و تأكيد 

اء اللَّهشي ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وو هم خواست شود مي هم اعالم آزادى 2».ه ،
كه  حالي خداوندى در اينكه خود آدمى خواهان ايمان و عمل صحيح بشود. در

است، و هم  اعراض و انكار و عصيان او، هم خواهان و اهل تقوخداوند در برابر ا
 اهل بخشش و گذشت.

هاى پيام و دعوت.  چگونگى ريشه به شناساندنِ گردد ميمجددا بر 29گروه  *
در مردم براى پذيرش و درك اين  يى گذشته، آمادگى بيشترها گروهزيرا بعد از 

 حقايق و اصالت و جدى بودن آن فراهم شده است.
ترى تكرار  عقيده و ايمان با صراحت تمام آزادى ،)109(كافرون 35در گروه  *

ى قبلى نيز اشارات و ها گروه. در شود مياعالم  3.»لَكُم دينُكُم ولي دينِ«شده 
 .استنباطات مفيد وجود دارد 

آدمى در اتخاذ عقيده و ايمان بود. قرآن از اين هم  جا بيان آزادى و اختيارتا اين
جلوتر رفته، در عمل به دين و در عبادت خدا و اطاعت از احكام و اوامر او، حتى 

اجبارى و آمرانه حكمى  صورت به هدخوا مين قائل شده، و اختيار آزادى مؤمنين براى
اى  اعمال و اوامر هم دارد. مثالً در آيه و دستورى بدهد و عدم اكراه در دين تسرى به

إِنَّ اللّه نعما «كه  شود ميكار برده شده، بالفاصله اضافه  هكه اصطالح امر در آنها ب
 »يعظُكُم

إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ  اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِنَّ«

 2»إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُمأَن تحكُمواْ بِالْعدلِ 
 نه دستور آمرانه. دهد ميز باز خداوند تذكر ني يعنى در مورد احكام

است  )24(، سوره نورشود ميكه اين مطلب در آن مكرر گوشزد  سوره يا گروهى
هائى آمده است كه سروكار با حقوق و حيثيت  ها و فسق و عصيان كه در مورد حرام

ى از ناحيه مردم حت اين حقوق و حيثيات خواهد ميو شخصيت مردم دارد و خداوند ن
                                                

  .  56تا  54) / 74، سوره مدثر(28. گروه 2        .  52) / 74، سوره مدثر(28گروه . 1
 .  6) / 109، سوره كافرون(35. گروه 3
ها را به صاحبانش بازپس دهيد، و چون در ميان مردم  دهد كه امانت : خدا به شما فرمان مي 58) / 4نساء(. 2

 دهد؛ ...  داوري كنيد، عادالنه داوري كنيد، خدا اندرز نيكوئي به شما مي
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، 2»لَعلَّكُم تَعقلُون«، 1»لَعلّكُم تَذَكَّرُون«رر كلمه: ذلك مك مورد تجاوز قرار گيرد. مع
»ككَذَل لُ اآلياتشود ميو غيره تكرار  3»نُفَص. 

 

 تفسير آيه به آيه
 

تاى اول آن كه انسجام كاملى دارد، همچون صف نظام و  18آيه گروه،  22در 
يكديگر هستند و هر آيه گوئى پاسخ  سئوالى  ههاى زنجير، هماهنگ و متصل ب حلقه

ذهن آمده است. اين آيات مسلماً معاصر و متعلق به  هكه در آيه قبل ب دهد ميرا 
 نظر بهنيز عالوه بر هموزن و هم طول بودن،  22تا  19يات تنزيل واحدى هستند. آ

، ارتباط انعكاسى با آنها دارد. امحتو لحاظ بهآيه قبلى باشد بلكه  18آيد جداى از  نمى
زمانِ نزول،  لحاظ بهآشكار  طور به، كه 23بجز آيه طوالنىِ تفصيلى و توضيحى 

 آيد. مى نظر بهجداى از بقيه و زودرس 
 بند ذيل تقسيم كرد: 4توان به  ام و اتصال، گروه را ميبا وجود انسج

 بودن كالم ، معرفى پيام و وحى 4تا  1) آيات 1
 ، انتقال پيام 10تا  5) آيات 2
 ، دريافت و ديدار پيام 18تا  11) آيات 3
 هاى انسانى و الهى ، مقابله پرسش 25تا  19) آيات 4

در قرآن چهارجلدى كه  »رهنما«و  »الميزان«در تفسير  تقسيم بندى طباطبائى
 اند، بگونه ديگر است. بدون توجه به زمان و ترتيب نزول، سوره را يكپارچه گرفته

   :گويد مي) تفسير كرده، 32تا  19و  18تا  1را در دو قطعه ( اولى آن
و  و نبوت گانه اسالم، يعنى توحيد ى اصول سهغرض اين سوره يادآور«

  . »است معاد
 دومى چهار بخش ذيل را قائل شده است:

                                                
: ... بسا كه [توجه  49) / 51، ذاريات(27و  1) / 24، نور(90) / 16، نمل(57) / 7، اعراف(152) / 6انعام(. 1

 كنيد و] پند گيريد. 
، 3) / 43، زخرف(67) / 40، غافر(61) / 24، نور(2) / 12، يوسف(151/ ) 6، انعام(242و  73) / 2بقره(. 2

 : ...  بسا كه خردورزي كنيد. 17) / 57حديد(
: ... آيات را  28) / 30، روم(24) /10، يونس(11) / 9، توبه(174و  32) / 7، اعراف(55) / 6انعام(. 3

 كنيم...  گونه و به وضوح بيان مي اين
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 18تا  1، آيات او در افق اعلى بود - 1
 32تا  19 ، آياتا را ديديده آيا شما بت - 2
 41تا  33 ات، آيكس كه از نيروى حق روگرداند آن - 3
 62تا  42 ، آياتبازگشت نهائى - 4

 بودن كالم معرفى پيام و وحى، 4تا  1) آيات 1
پيام  ي و انكار اينكه گوينده ».والنَّجمِ إِذَا هوى«با سوگندى واحد، در آيه اول 

سازد،  صى را منعكس نميهاى شخ خورده نيست و خواسته شده و فريب گمراه
 دارد. را اعالم مي دريافت انحصارى  كالم از طريق وحى

 و براى خود پيغمبر ،16است كه (بعد از گروه  شناسى و قرآن نبوت ،اولين درس
نيت و شناخت شروع شده . تعليم نبوت با عيشود ميمردم داده  ه) ب11بعد از گروه 

 هاى كالمى و فلسفى. است، نه با استدالل
 ى «راجع به سوگندو مِ إِذَا هـالنَّجرم   « عقيـده الميـزان    ه، بـ ».و هـاى   منظـور مطلـق حـ

و قـول   »هاى افق بـراى غـروب   كرانه ى است...  و سقوط و افتادن آن درروشن آسمان
هـائى هسـتند كـه     ها و نيـازك  منظور از نجم، شهاب«اند  را كه گفته بعضى از مفسرين

 »دانـد  هـا را نجـم مـي    ايـن نيـازك   و عـرب  ،شـوند  رانده مـي  جن آنها شياطين وسيله به
 شمارد. مردود مي

جاى  هكه ب دهد مي صورت بيشترى از اقوال مفسرين »رهنما«قرآن چهارجلدى 
 :باشد ميطرز تفكر و برخورد مفسرين قديم قابل توجه  لحاظ بهخود و 

اند اسم جنس است و مراد  ها است. بعضى گفته قول »النجم«در معنى «
 كند ميالعالمين قسم ياد  : ربباشد ميآسمان  جمله ستارگان ،بدان

و  1همه فروريزند... و رستاخيز جمله ستارگان آنگه كه از هول قيامت هب
است كه عرب به نجم مطلق، ثريا  ديگر اينكه مراد به النجم ثريا قول

ا برطرف ه اند وقتى كه ثريا طلوع كند همه بيماري گويد. و نيز گفته
ها و بيمارى گياهان. و  ن ، بيمارى شترها و حيواها انسان، بيمارى شود مي

آمد  دقرآن كه از آسمان فرو هيعنى قسم ب ».والنَّجمِ إِذَا هوى«قول ديگر 

                                                
بودن قرآن، از هول و  براى اثبات وحى جستن به فروريختن ستارگانمعلوم نيست قسم خوردن و استناد  .1

داشته باشد؟ آيا  تواند ميوحشت قيامتى كه شنوندگان و دعوت شوندگان آنرا قبول ندارند، چه خاصيتى 
 ؟»پرسيد ند خانه كدخدا را ميداد ميبه ده راهش ن« گويد ميالمثلى نيست كه  شبيه ضرب
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يعنى نمازگزار  »النجم«. قول ديگر 1نجم در مدت بيست و سه سال ،نجم
مجاهد در راه خدا هنگامى كه شهيد  و كند ميسجده  هنگامى كه

. براى اينكه اينها كند ميو عالم يعنى دانشمند هنگامى كه فوت  شود مي
در شرح اين سوره  ستارگان زمين و اختران آن هستند. مترجمان طبرى

قت كه فرود آمده است اندر آن و مكه هاند و اين سوره النجم ب نوشته
كردند و ياران  مكه همي هب كرد و نماز مسلمانى آشكار همي پيغامبر(ص)

 »حبشه رفته بودند...  همه حاضر بودند ولكن جمعيتى به (ص)پيغمبر
 بر قريش نويسد آن روز كه اين آيت فرود آمد و رسول خدا مي 1در شرح آيه 
، و دختر رسول را »كَفَرْت بِرَب النَّجمِ اذا هوى«: گفت لهب ابى بن اظهار كرد، عتبه

اَلّلهم سلَّطْ علَيه كَلباً منْ «كه زن وى بود طالق گفت. رسول خدا دعا كرد و گفت 
البِكك« 

، سوار شدن آن »اذاهوى«است و منظور از جمله  : نجم رسول خداروايت قمى
 رفته بود. كه به معراج جناب است در هنگامي

  اى كه مؤلف آورده چنين است:  اما ترجمه
نيز نقل  . از قول ابوالفتوح رازى»چون فرو شود سوگند به ستاره«

كه صاحب و دوست  كه اين محمد (ص) سوگند به ستاره ثريا«: كند مي
شما است، گمراه نگشته و از حق عدول نكرده است و از روى هوى و 

و اين نطق او كه قرآن باشد عبارت از وحيى  گويد ميهوس سخن ن
 »شود مياست كه بر او 

اختالف نظر و تنوع كمتر  ».ما ضَلَّ صاحبكُم وما غَوى« -2جمه و تفسير در تر
شدن يا خروج و انحراف از راه مستقيم  گمراه معناي به. ضاللت را شود ميديده 
روى و جهلى  مسائل يا كج واقعِ هرا ضد رشد و نرسيدن ب »اغوا«و  »غى«اند و  گرفته
معناى ساده و منظور سرراست آيه  ،حالكه ناشى از اعتقاد باشد. درهر اند دانسته

ترين توجيه منفى يا خالف، در  چنين است كه چون اولين احتمال عقالئى و طبيعى
                                                

 كند ميچيزى است كه خود را ظاهر  معناي بهنيز اين است كه چون نجم در لغت  تعبير آقاى مهندس تاج .1
، در آسمان تاريك يا سربرآوردن گياهان از خاك) منظور از والنجم اذاهوى (مانند ظاهر شدن ستارگان

براى ما  و آيات قرآن است كه يكباره از پيشگاه خدا و افق اعلى نازل شده و در زمان پيغمبر خود وحى
هاى طلوع  ستاره ندى بههماناند... البته اشكالى ندارد كه نزول و ظهور آيات وحى شباهت يا  ظاهر گرديده

آمده است  )81(تكوير ،ه در گروه پانزدهمصبح و شام كه در همين زمين  و غروب كننده آسمان و به
 داشته باشد.
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، گمراهى و رتو خبرهاى آخ در زمينه انذار قيامت برابر اظهارات و ادعاهاى پيامبر
آيد،  تمال نيز كه در سوره مى، اولين تكذيب و رد اتهام يا احباشد ميخوردن او  گول
نكردن است،  نشدن و اشتباه پيام است. پس از آن گمراه ي آورنده كردن و اشتباهخطا

هاى خويشتن قرارگرفتن است كه كامالً طبيعى بوده از  ولى تحت تأثير خواسته
شمار  هدر دعاوى و در عقايد و افكار آنها ب ها انسانهاى مهم  مؤثر و محرك عوامل

اتمام حجت و احتياط هم كه باشد،  خاطر به. الزم بوده است كه از هم اكنون رود مي
طرف در  راه چنين توجيه انحرافى مسدود گردد تا طالبان حقيقت و پژوهندگان بي

اى براى اثبات آن داده نشده و به اعالم  هخط صحيح قرار گيرند. البته مدرك و نشان
، خود دهد ميتاريخ نشان داده و نشان  كه طور همانقاطعانه اكتفا شده است تا 

و بررسى  معاصرين و آيندگان با مشاهده زندگى و اعمال و گفتارهاى رسول خدا
 سيره و آثار او درستى اين مدعا را دريابند.

إِنْ هو إِلَّا وحي « -4اعالم منفى، نوبت به اعالم مثبت و انحصارى آن دو  دنبال به
اى مطلب تازه مهم و بزرگى را  رسد. وقتى بنا باشد شخص شناخته نشده مي» .يوحى

لومات العين و بالبداهه خارج از حدود و مافوق اطالعات و مع مال سازد كه به رأى بر
هاى مأنوس خود او و مردم و محيط بوده، نه تعليمى باشد كه كسانى با  و جريان

ها و  و نه برخاسته از هواى نفس و هوس ،نادانى و فريب به اشتباهش انداخته باشند
ماند جز آنكه الهام و علم يا  اى نمي منافع شخصى و خانوادگيش باشد، توجيه و چاره

 .گردد ميهاى غيربشرى بر او القا يا وحى  باشد كه از خارج و از راهو اطالعى  وحى
با يك پشتوانه قسم و سه آيه كوتاه تمام آنچه بايد راجع به بشرى نبودن پيام 

هاى  قرآن گفته شود، گفته شده است! منطق كالم شباهت به استدالل بودنِ وحى
دارد كه طرف را با دو  كوتاه مبتنى بر بديهيات رياضى، موسوم به خُلف و حذف،

 .دهد ميبست پذيرفتن = قرار  در بن >و  <نامساوى 

 انتقال پيام ،10تا  5) آيات 2
بودن آن اعالم گرديد، منطقى و طبيعى است  اينك كه غيربشرى بودن پيام و وحى

دهنده و واسط آن پرداخته شود. شش آيه  بردن و شناساندن منشاء يا تعليم كه به نام
شده است، در حداكثر » .فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى -10«منتهى به اعالم  اين بند كه

پردازد: چه كسى تعليم داده  اين كار مي هاختصار، و در عين حال تفصيل و رسائى، ب
ونه است، كجا و علم او از چه منشائى است، تشخيص و درايتش و سازندگيش چگ
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يكديگر نزديك ه قرار دارد، تحرك و تمايل از كدام طرف است و تا چه حد ب
 و آنچه بايد انتقال داده شود انجام گردد؟ شوند تا عمل وحى مي

. شود مياى موجز مختصر، به هشت سؤال اساسى پاسخ داده  كلمه در شش آيه سه
 بودن نشانه از جدى تواند ميئله و مطلب هاى صريح و روشن در مرموزترين مس پاسخ

بودن از مطالب و موضوعات عادى و بشرى كالم و گوينده آن و درستى و جدا
هاى  گونه چنين سؤال و كشف، بدين باشد. كدام فيلسوف و دانشمند يا مدعيان عرفان

ج به آنها هاى روشنِ خالى از ابهام و اعوجا اساسى را مطرح ساخته و چنين پاسخ
اند؟ امر مسلم اين است كه اگر مطلب و مسئله براى ما مرموز و پيچيده است،  داده

 براى گوينده يا آورنده آن آشكار بوده، از توليد و توانش تراوش يافته است.
هم به شخص پيامبر  را، »علَّمه«ضمير كلمه  ».علَّمه شَديد الْقُوى« -5در آيه 

يا قرآن باشد. ولى  اند و هم به پيام كه وحى را مفعول دوم دانسته برگردانده آن
 »مكُباحص«ماقبل، صحبت از  آيات در كه زيرا است. اول تعبير تر تر و منطقى سرراست

 نام آمده است، جبرئيل ىرا كه ب »علَّمه«فاعل  1.باشد مي بوده است كه شخص پيامبر
ى آنكه توجه آيد برا مى نظر به. اما باشد مياند، و قابل قبول  مأمور وحى گفته يا فرشته
هاى  تنزيل به آن عامل نام ذكر باشد، رفته نآ برآمدن و ساختن و وحى القاء عمل روى

كار و صفت او اشاره شود.  عالً بهبعدى موكول گرديده و ترجيح داده شده است كه ف
 كرده ميوار چيزى را دريافت ن اين پيامبر گرامى طوطىآموختن است و بنابركار او 

دانا و  -و البته در حد رشد و توانش -الًاست كه عيناً به سايرين انتقال دهد، بلكه قب
را در  منشاء اين علم و تعليم و عجيب اين است كه 2گرديده است. مطلب ميه آگاه ب

خردمندى و پختگى و  و پس از آن در 3دهد مينيرومندى معلم و شدت نيرو سراغ 
 هنرمندى و رسائىِ او.

                                                
ى قرآن كه ها گروهگوينده آيات و واسط و تعليم دهنده بوده است.  رساند كه جبرئيل مي »اهعلَّمنَ« كلمه. 1

يا » اقْرَأْ بِاسمِ ربك«. مثالً در شود مينوع  اند، از جهت متكلم و گوينده نيز چند از جهت مخاطب سه نوع
ما ضَلَّ  .ا هوىوالنَّجمِ إِذَ«دارد، گوينده جبرئيل است. در  »ربك«جا كه و هر ». فَأَنذرقُم .يا أَيها الْمدثِّرُ«در 

إِنا أَنزلْناه في «طور در  . هميندهد ميپيام  جبرئيل وسيله بهخود خدا است كه  تاًقاعد» .صاحبكُم وما غَوى

 ».وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ. لَيلَة الْقَدرِ
خوريم كه به نص آيات خارج از حدود درك و  برمي »يكردا اَم و«كه به جمله تكرارى  جز در جاهائي. 2

 او بوده است.دانش 
)، تداعى معانى عزيز حكيم را 6(در آيه  ».ذُو مرة فَاستوى«) و 5(در آيه .» شَديد الْقُوى«دو جمله . 3

 قرآن تكيه كالم قرار گرفته است. و نبوت كه تقريباً در كليه آيات مربوط به بعثت نمايد مي
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 »كه خداوند توانائى و خلقت استوار است«را رهنما » .ذُو مرة فَاستوى« -6آيه 
معناى ذيل را  از قول مفسرين »الميزان«ه است. دانست ترجمه كرده و توصيف جبرئيل

  آورده است: 
، يا آن جبرئيلى كه دهد ميخرج  هجبرئيلى كه در راه خدا شدت ب همان«

مرور و عبور  نوعى از رسول خدا هعقلى پخته دارد، يا آن جبرئيلى كه ب
   1»ر هوا است.، با اينكه خودش دكند مي

   :كه كند ميسپس اضافه 
است. او است  (ص)خدا خود رسول ذُومرة مراد بهاند  بعضى هم گفته«

كه در مقابل دستورات الهى شديد و سخت است و يا داراى عقل و رأى 
محكم است. و يا داراى نوعى مرور و عبور است كه با داشتن آن 

   »برود. معراجه ب تواند مي
: گويد ميگرفته كار به »شدن مسلط و استقامت« معناي به طباطبائى را »ىوتَاسفَ«كلمه 

مين صورت اصلى كه خلق شده است ه باشد، يعنى جبرئيل به اگر فاعل آن جبرئيل
رسول خدا استقامت ورزيده بر انجام «يم: (ص) را فاعل بداندر آمد و اگر رسول خدا

 »مأموريت خود مستقر شده است.
ما اگر خواسته باشيم سوره و گروه را در سر جاى خودش و زمان نزولش  نظر به

شوندگان از كالم و چگونگى  موقع دعوت هساختن ب را آگاه قرار دهيم و منظور از آن
 5در آيه » علَّمه« ت اين است كه ضميرواقعي هتر ب پيام بدانيم، تعبير صحيح يا نزديك

العاده پيچيده از نوع خود  را يك پديده فوق را به پيامبر برگردانده و پيام يا وحى
اى ه ، بدانيم كه بر پايه2».والَّذي قَدر فَهدى .الَّذي خَلَقَ فَسوى«مصداق  هآفرينش، ب

هاى  فرشته وسيله بهعقل و مديريت تكيه داشته و  - انرژى و قدرت و - علم و آگاهى
 . با سرعت انجام يا انزالى كه احساس و عرفانگردد مياجرا  ،متخصص مربوط مأمور

 3ما فعالً از درك و اشعار آن عاجز است.
                                                

 اند. را از ماده مرور گرفته »ذومرة« .1
 . 3و  2) / 87، سوره اعلي(14گروه  .2
از  خبر از وقوع انزال در تاريكى شبانه، ناتوانى گيرنده )97(در سوره قدر بعثت 4كماآنكه بعداً در سال  .3

هاى ديگر، تدريجى بودن و تواتر و تعدد فرشتگان  درك درست كار و مدت انزال و برترى آن بر پيام
   :داده شده و عوامل و كيفيات ديگر آن  تا طلوع فجر نازل كننده و جبرئيل

تنزلُ  .لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ .وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ .إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ«

 وحالركَةُ ولَائالْما بِإِذْنيهرٍ فن كُلِّ أَمهِم مبرِ. رطْلَعِ الْفَجى متح يه لَامس.«         ←     
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كه برترين و باالترين  شود ميفق اعلى و جايگاه ابداع و انزال پيام، گفته اما ا
برگردانده و  و رسول خدا جبرئيل هرا ب »ىلَعاَ قِفُاُ«در  »وه«ضمير  است. طباطبائى

 توصيف و معرفى عاملِ 2ت بند داند. به نظر ما چون آيا مي »ىوتَسا«حاليه از  اجمله ر
، گردد ميضمنى و سرراست به او بر طور بههم  »وه«دهنده است، ضمير  واسط و تعليم
رسول خدا كه در سراسر گروه در خارج از صحنه يا كنار صحنه  هنه ب يعنى به جبرئيل

اعلى قرار ندارد، بلكه روى  افق مستمر طور به گذارده شده است. خصوصاً كه پيغمبر
شوند و نزول پيدا  او آيات نازل مي سوي بهزمين در پيش مردم و از جنس مردم بوده، 

و مكانيسم نزول قرآن را نشان  تمايز و تعالى فرشته وحى خواهد ميكنند. آيه  مي
ه خطى از يك عالم و لبه و نشان »قفُاُ«هم جالب است.  »قفُاُ«دهد. انتخاب كلمه 

 حجم بزرگ است كه چون در زير يا در كناره آن هستيم، ما فقط كناره و نوك آن
و وقوف به محتويات و  ،بينيم و بر درون و حجم و باالى آن احاطه و اشراف را مى

وحى و آيات در وضع و  ي دهندهكيفيات آن نداريم. يعنى آن عامل ساخت و نور
اين كار را بكند. از عالم و افق  تواند مياز بشر قرار دارد كه مرحله متمايز و ممتازتر 

باز  »تَدلّى«و  »ادنَ«، فاعل ».ثُم دنَا فَتَدلَّى« - 8 باالتر از عالم و افق  ما قرار دارد. در آيه
افق اعلى و ) و الزمه منزل داشتن در شود ميجبرئيل است (چون هنوز از او صحبت 

طرف است. مانند  سوي بهشدن شدن و سرازير ها، نزديك دور بودن از بشريت و آدم
                                                                                                              

فات و اظهارنظرها و اعالم خبرهاى و عجيب است كه در منطق و زبان بشرى آنجا كه از اكتشا →
 :دهد ميكنند درست عكس اين جريان را نشان  دانشمندان صحبت مي

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند    آنانكه محيط فضل و آداب شدند
 اى و در خواب شدند گفتند فسانه      ره زين شب تاريك نبردند برون

رغم فضل و ادب  زده، علي حرف جهان قايقح خدا، در تاريكى اسرار و برجستگان بشرى برخالف رسول
و  دهند ميزنند و نظرى  وار حرفى مي كنند، افسانه روشنائى و بينش و درستى پيدا نمي هو كمالشان راهى ب

رغم تاريكى  شب بيدارى دارند و  خدا روى اندازه و دقت بوده، علي روند. اما الهام و وحى خواب مي هب
مخصوص هستند و اين بيدارى و ديدار و بينائى آنقدر  القات و ديدار با فرشتگاندر معرض نزول و م
واللَّيلِ «و پايان يافتن  ».والنَّجمِ إِذَا هوى«صادق و روشنائى روز بدمد. با غروب كردن  ادامه دارد تا فجر

عسإِذَا عبه  ».س»حِ إِذَا تَنَفَّسبالصپيوند خورده در شبى كه كار روى اندازه و تقدير الهى باشد، بيش از  »و
 ها در محيط خودشان به تفكر و تفحص يا تحقيق و تعليم شبانه بپردازند. هزار شب كه آدم

برطبق قانونمندى و قرار ارباب خودشان، درباره امور و موضوعات مختلف،   ول مالئكه و روحنز
 )53(است. در سوره نجم »والنَّجمِ«مكمل و مرحله بعدى  )97(. سوره قدرشود ميآور  گو و سالمتى سالم

. در اينجا خودش را كه دستوردهنده و نمايد ميشوندگان معرفى  مردم و دعوت هخدا شخصاً واسط را ب
 كنيم. ايم يا مي مائيم كه اين كار را كرده گويد ميو  نمايد ميپاپين است، معرفى  هكننده از باال ب نازل
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از  طرف متصل و اعزام شده يعنى از يك 1.شود ميدلوى كه از باالى چاه آويخته 
كرده باشد، و از طرف ديگر  است، بدون اينكه ارتباط و اتصالش را قطع مقام ربوبيت
كالم خدا نيز كالم در خور و   بشريت. الزمه القا و تفهيم سوي بهرك متوجه و مح

افق و ديد و دريافت  ، پس بايد الهام و القاى او مناسبت و نزديكى بهباشد ميتوان بشر 
شدن و نزول و تنزل را بيان  حداكثر نزديك خواهد ميرسول دوم داشته باشد. آيه 

فَأَوحى « -10: از آن الزم يا ممكن نبود كه بيشده بگويد: تا فاصله دوكمان رسيدكر
در چنين فاصله و تماس است كه عمل وحى و رساندن آنچه  ».إِلَى عبده ما أَوحى
هاى اصولى و  ، استداللدهد مي پذير گرديد. خدا وقتى درس نبوت بايد برسد انجام

و خود او انجام داده است، شرح  شود مي، آنچه را كه واقع كند ميمى و الزامى نكال
 .دهد مي

 »تر شد پس به پيامبر نزديك شد و نزديك«چنين است:  ترجمه رهنما
سپس نزديك رسول  جبرئيل«اند  ) گفتهالميزان گفته به( اينكه بعضى از مفسرين

و بعضى  .»ها عروج كند دامن وى دست آويخت تا با آن جناب به آسما هشد و ب اخد
ه رسول خدا نزديك شد تا آن جناب را ب هجبرئيل از افق باال پائين آمد و ب«اند...  گفته

 اج پيغمبركلى اين سوره و گروه آيات را در توضيح و تأييد معر طور بهو  »معراج برد
آيد صحيح باشد. چون اصالً نه  نمى نظر بهاند،  ) گرفته)17اء(مصداق سوره اسر ه(ب

و تلفيق و  تصريحاً و لفظاً و نه تلويحاً و موضوعاً از چيزى جز مسئله نزول وحى
است،  باال رفتن و عروج پيغمبر عراج، مكند ميتدوين اخبار و آيات قرآن صحبت ن

كه وحى و تنزيل فرود آمدن و القاى كلمات و آيات خدا است. صحيح  حالي در
نيست كه قصد خدا از آيات قرآن، مخصوصاً در ابتداء را توصيف و تجليل شخصى 

 كالم و مطلب و آورنده آن نداشته باشيم. بهو دعوت يا  اصل رسالت دانسته، كارى به
ولى تكذيب يا تأييد  دهد ميبراى اين آيه احتمال  »الميزان«معناى ديگرى كه 

 شود ميرسول خدا برگردد، معنايش اين  هدو ضمير ب«، اين است كه اگر نمايد مين
 »رب خود را بازديد كرد.تعالى نزديك شد و ق خدايه ب كه رسول خدا

  خدا در  رسول هشدن را ب آورد، نزديك در اين زمينه مى روايات فراوانى كه الميزان
                                                

  نويسد:  در ترجمه و تعبير كلمات اين آيه مي الميزان .1
كه مصدر  »ىلَّدتَ«نزديكى است و كلمه  معناي بهاست،  »دنى«صدر فعل كه م »ونُد«كلمه «

كنايه در طور بهچيزى است. ولى  هگشتن ب شدن و آويزان معناي بسته بهاست  »ىلدتَ«فعل 
 »طرف پايين است...ه امتداد ب معناي بهاند  . بعضى گفتهشود ميشدت نزديكى استعمال 
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خيلى دور از واقعيت است. كه به  نظر بهاند كه  ذكر كرده ارتباط با خدا ضمن معراج
گوينده كالم كه در اين  يستيبا ميبيشتر شباهت دارد. اگر چنين نبود  »كل از قفا«

گروه صريحاً خدا است، گفته باشد بنده من يا رسول من به من نزديك شد و جمله 
 »و اَوحيت الى عبدى ما اَوحيت.«را چنين تمام كند: 

دريافت و ديدار پيام با تعيين محل آن و معرفى آنچه ديده  - 18تا  11) آيات 3بند 
 است

 ».فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى« -10از چگونگى انتقال پيام كه به  وصف اجمالى 2بند 
 چگونه بوده است. شويم كه دريافت و برخورد پيغمبر ختم شد. حال وارد اين مي
كه دريافت،  شود مي، گفته ».رأَى ما كَذَب اْلفُؤَاد ما« - 11در اولين آيه يعنى در 

ديدارى و رؤيت بوده است. رؤيتى از طريق فؤاد كه در اينجا حالت مركز كنترل و 
مراكز سنجش و براندازكردن يا عقل و  هتطبيق  وسائل حسى را پيدا كرده است. يا ب

را تكذيب  س آدمى عرضه شده است. فؤاد آنعاطفه يعنى تمايالت و هماهنگى با نف
 نكرده، مهر تصديق و تأييد بر آن زده است.

  : گويد ميرا هم متعدى دو مفعولى گرفته  »بذَكَ«فعل  طباطبائى
   »فؤاد يا قلب تكذيب بيننده يا چشم را در آنچه ديده بود(يعنى ما) نكرد«
   :گويد ميو هم الزم گرفته 

   »در آنچه ديده بود دروغ نگفتفؤاد «
   :اينكهه و خالصه كرده است ب

   »در آنچه كه ديد صادقه بود رؤيت فؤاد رسول خدا«
   :كه و اصرار دارد

ديدن چشم است به فؤاد نسبت داده  معناي بهرؤيت را كه در اصل «
نوع ادراك شهودى هست كه وراى  شود. چون براى انسان يك

ائى است كه با يكى از حواس ظاهرى و يا باطنى خود دارد. ه ادراك
اند و به  ادراكى است كه چشم و گوش و ساير حواس ظاهرى واسطه

كنيم كه ما  تخيل و فكر و ساير قواى باطنى مانند اينكه مشاهده مي
بينيم كه در اين درك عيانى و شهودى نه چشم  موجودى هستيم كه مى

شنويم و  بينيم كه ما مي و همچنين از خود مى ما واسطه است و نه فكر ما
يك از  كنيم كه در هيچ كنيم و فكر مي چشيم و لمس مي بوئيم و مي مى

هاى شهودى، با اينكه رؤيت و شهود است، نه چشمى در  اين ادراك
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كار است و نه هيچ حواس ظاهرى و باطنى ديگر. ما اين را هم درك 
كنيم و اين درك  حس درك ميكنيم كه فالن محسوس را با فالن  مي

ديگر... ربطى به آن حس ندارد، بلكه كار نفس است كه قرآن كريم از 
  . »آن تعبير به فؤاد فرموده

نفى را  خواسته است رؤيت و روابط و عوامل فيزيكى خالصه اينكه طباطبائى
در ميان بياورد كه نموده، پاى بديهيات عقلى و ادراكات و شهود نفسانى يا عقل را 

نفى شده است. اگر ادراك نفس باشد، از كجا  ».وما ينطقُ عنِ الْهوى« - 3در آيه 
 نباشد. يعنى نفى وحى معلوم كه از تراوشات نفسانى و شخصى و خاص خود پيغمبر

جناب را در  چشم آن فؤاد رسول خدا« گويد ميديگر  ينو خدا. ولى از قول مفسر
 .كند ميو اين تعبير را رد  »آنچه ديد تصديق كرد.

، خود خدا بوده ديگر را كه مرئى رسول خدا صريحاً نظر مفسرين البته طباطبائى
آنچه مرئى « گويد ميو  كند ميتعلق رؤيت، خداى سبحان است، شديداً رد است و م

 وى وحى هنيز اين بوده كه آنچه ب افق اعلى و دنو  و تدلى و همانآنجناب واقع شده، 
 »خدا وحى كرده ... شود مي

  ».أَفَتُمارونَه علَى ما يرَى« -12
 »ما«هاى انكارى و ترديدى است. ضمير  بگومگو و اصرار ورزيدن و جدال »ممارات«
و در سراسر گروه يك  گردد ميبود بر .»ي يوحىإِنْ هو إِلَّا وح«كه  »وه« همانه ب

 مفعول  بيشتر وجود ندارد.
رى بوده است، و اصرار مجدد قرآن بر اينكه اين دريافت و تلقى، دريافت ديدا

مطلق و عادى  صورت بهچون سه بار اين كلمه بدون توضيح و تمثيل و تعبير آمده، 
براى هر دو طرف بيان شده است، چيزى جز ديدار فيزيكى و حسى و چشمى 

 باشد. تواند مين
دفعه نزول. يعنى در يك نزول ديگر هم رؤيت نمود و چون  يعنى يك »نَزَلَةً«

 يد و تأييد است، يعنى فقط يك بار نبوده.تكرار، نشانه بر تأك
ه را ب و ضمير مفعولى در آن را رسول خدا »راه«فاعل  طباطبائى گفته به مفسرين

ت. اس »ما يرى«مرئى و مفعول قبلى است يا  مانه هاند، بلكه اشاره ب برگردانده جبرئيل
اگر در نظر بگيريم كه مجموعه آيات گروه، بر حول محور واحد، منظور واحدى را 

ها نيز هماهنگى  متصل با يكديگراند، ضميرها و فاعل و مرتبط زنجيروار تعقيب نموده
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نظام بايد داشته باشند. هدف و برنامه گروه اصوالً شناساندن قول و پيام و نباء  همانبا 
خوردگى و  نفى وارد شده پس از آنكه گمراهى و فريباست. و اول از جنبه م

 »هو«. نمايد ميرا  .»ي يوحىإِنْ هو إِلَّا وح - 4«خودمحورى او را منتقى نمود، اعالم 
محور و  هدف گروه و جانشين پيام و كالم و قرآن و اخبار مربوط به انذار و  همان

بعد بايد چگونگى وحى را ه باشد. از اين ب مى ىاز مقوله وح گويد ميارشاد است كه 
علَّمه  - 5« گويد ميبيان كند. شروع كالم از منبع و معلم است. كسى تعليمش داده، 

 »علَّمه«در  »ه«است. ضمير  ».شَديد الْقُوى«تعليم دهنده موجودى  ».شَديد الْقُوى
آور.  . چون آنچه مطرح است، پيام است نه پيامگردد ميبر »وه«پيام و  همان مرجحاً به

كه در جمله برجستگى پيدا كرده  گردد ميبه معلم بر ».فَاستَوى ةذُو مرَّ -6«اما صفات 
به معلم » .بِالْأُفُقِ الْأَعلَى وهو - 7«واو عطف  دليل بهو بايد توصيف شود. افق اعلى هم 

آنكه فاعل  كه جايگاهش بايد روشن شود. كما خورد مي »ٍةذُو مرَّ« و» .شَديد الْقُوى«
. فاعل پيغمبرباز هم معلم پيامبر است نه قرآن يا خدا يا خود  8در آيه  .»دنَا فَتَدلَّى«

آيات قبلى رفته فاعلش را روشن  دنبال به، باز ».فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى« - 10
اوحى است. البته فاعل اصلى و  صورت بهكه  كند ميسازد. سيستم تعليم را بيان  مي

آور يا  شديدالقوى. اين آيه مجموعه اوصاف پيام دست بهى اولى وحى خدا است، ول
بعد بايد ببينيم  ه. از اين بشود ميبندد و ديگر صحبتى از او ن ساز را مى رسان و پيام پيام
چگونه پيام يا درس را تلقى كرده است، بحث بر سر  ،رسان غايب و اصلى پيام

آيه  دليل بهبه پيام برنگردد.  به او برگردد و »ما«جبرئيل نبوده و نيست كه موصول 
يك از مفسرين  تكرار شده است و هيچ »ما« همان، كه ».أَفَتُمارونَه علَى ما يرَى« - 12
وحى و  اند (زيرا كه در زبان و بيان مشركين، خود نگرفته وحى را اشاره به فرشته آن

 ..)پيام مطرح و مورد تكذيب بوده است نه فرشته وحى

  ».ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى« -13
ميان آمده است، بديهى و طبيعى است كه  هدر اين آيه هم كه موضوع مورد رؤيت ب

كه در روايات  عواها بر سر آن است نه جبرئيلپيام و كالم باشد كه همه د همان
عقيده ه دوبار او را در شكل و شمايل خودش ديد. (بار اول ب اند رسول خدا گفته

 :گويد ميهم  طباطبائى بوده است). معراجيون در غار حرا
زول است... قهراً منظور از نزله نازل شده دفعه ن يك معناي بهنزله «

بر آن  جناب خواهد بود. نازل شدنش براى اينكه آن جناب را  جبرئيل
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ظرف براى رؤيت است نه  ».الْمنْتَهى ةعند سدر«ببرد. و جمله  معراجه ب
جناب جبرئيل راست  و مراد به رؤيت هم رؤيت آنبراى نازل شدن 

اصليش و معناى جمله اين است كه جبرئيل يك بار ديگر  صورت به
معراجش ببرد و اين  هدر آمد تا ب اصليش در برابر رسول خدا صورت به

 .»واقع شد .»الْمنْتَهى َةسدر«جريان كنار 
معراج بردن حضرت را در  هبراى ب معلوم نيست اين آقايان نازل شدن جبرئيل

چه ارتباط با محور و منظور اصلى اين گروه كه  اند؟! و رفتن معراج كجاى آيه ديده
ما  هاست دارد و چه پيام و دانشى ب تلقى پيام وحى شناساندن چگونگى القاء و

 ؟!دهد مي
تعالى  خداي همفعولى ب ضمير كه اين است ،كند ميتأييد  »الميزان«كه  نظريه ديگرى

 هم نازل شدن رسول .»نزلَةً أُخرى«برگردد و مراد رؤيت هم رؤيت قلبى و مراد به 
: شود ميباشد.آن وقت مفاد آيه چنين  .»ىالْمنْتَه ةسدر«به كنار  (ص) در معراجخدا

معراج  هنازل شد و اين وقتى بود كه ب .»الْمنْتَهى ةسدر«رسول خدا، يك بار ديگر نزد 
رفت (اگر معراج است و رفتن نزد خدا پس نازل شدن رسول خدا چه صورت  مي

  اول با قلب خود ديدار كرد.  »نزلَةً«را مانند  خدا »نزلَةً«؟) و در آن كند ميپيدا 

  ».إِذْ يغشى السدرةَ مايغشى .عندها جنةُ الْمأْوى .عند سدرة الْمنتهى«- 16 تا14آيات
حد امكان بشر  آخرين تا يك درخت است. منتهى يعنى »ةسدر« درخت سدر، »سدر«

. يا در منتهااليه و در مرز ميان واقعيات و ماديات اين دنيا و حقايق و معلومات آخرت
 ها است. كه بعد از آن آخرت و آسمان زمين و آسمان

اند و منزل  هميشه در آن جايگاه يعنى مؤمنين گويد مي مأوى را طباطبائىجنةال
تمام  و تا روز قيامت باشد ميدوم آنها است. منزل اول بهشت برزخ است كه موقت 

فَإِذَا جاءت الطَّامةُ «و  1.»كَانُوا يعملُونَ فَلَهم جنَّات الْمأْوى نُزُلًا بِما«به آيات  و. شود مي

 نمايد. استناد مي 3 ».فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى«...  2.»الْكُبرى
معناى  قرآن رهنما »يابد. يابد به سدره، آنچه احاطه مى زمان كه احاطه مي آن«

  رهنما:  نظر به. نمايد ميترى اضافه  قابل قبول
                                                

 هاي بهشتي براي پذيرايي شدن دارند. گاه : ... آرامش 19) / 32سجده( .1
 ي بزرگ رخ دهد. گاه كه آن هنگامه : آن 34) / 79نازعات( .2
 : همانا جايگاهش دوزخ است. 39) / 79نازعات( .3
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اند كه سدره درختى است در اصل عرش و شاخ و  بيشتر مفسران گفته«
آرامگاه  برگ آن بر سر حامالن عرش است... جنت مأوى يا بهشتى كه

شهيدان و صديقان و پرهيزكاران است، نزديك آن درخت خواهد بود 
 »)(تفسير كبير و ابوالفتوح

  : باز هم از رهنما
»ى اَشَغْيى و در اينكه چه يا كه  رَتَس»سرا پوشاند، مفسران اختالف  »هرِد

بودند كه چون  فرشتگان »هرِدس«نندگان كردند. جماعتى گفتند پوشا
پرندگان بال گشاده بودند. چشم او يعنى محمد بنگرديد و ميل نكرد و 
از آنچه خدا او را فرموده بود تعدى نكرد و همو آياتى بزرگ از 

 -فخررازى -ها ديد (ابوالفتوح رازى عجايب خلقت و عظمت آسمان
 »)تفسير طبرى

 ».ما زاغَ الْبصرُ وما طَغَى« -17
) ذكر شده است. بنابر اين رؤيت اتفاقاً اسباب رؤيت كه بصر باشد (چشم رسول خدا

. صريحاً اسباب رؤيت را كه منحرف نشده بوده است و رؤيت با چشم و نه با قلب
 .نمايد مياست چشم معرفى 

 ».لَقَد رأَى منْ آيات ربه الْكُبرَى« -18
،  .»إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى« - 4و  ».فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى« -10اين آيه مانند آيات 

 . آنچه تانمايد ميرا معرفى  بندد صريحاً ديده شده پيغمبر كه بحث و جدال را مى
و نه  يلگفتيم ديد، آياتى از آيات بزرگ خدا بوده است. نه خدا، نه جبرئ حال مي هب

 ا.ه بت
همين  دليل ه ب ها، و آيه و ديدنى صورت بهكالم و پيام بوده است، منتها  همان

گويند.  ها و حيوانات، آيه و آيات مي هاى قرآن را مانند درختان و ميوه كه جمله است
نيز آيه ناميده شده است،  كننده پيغمبران هاى تكذيب هاى امت البته بالها و هالكت

 اند. يك از آنها به صفت كبرى توصيف نشده ولى هيچ
. در باشد ميآنچه در اين مجموعه نيامده و گفته نشده است، زمان انتقال پيام 

و ابعاد و چگونگى  فواصل از حدودىتا و و محل آن، نده آن، از مبداءكه از آور حالي
زور خودمان و با رفتن خودمان،) اين اطالع بعداً  ه(ب آن اطالعاتى آورده شده است

خواهد آمد و گفته خواهد شد كه در شب  بوده است، نزول بوده  )97(در سوره قدر
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نقش درجه يك و فعال نداشته، گيرنده بوده است و اگر  نه عروج، شخص پيغمبر
 كرد. دار مي را خدشه و نبوت اصالت وحى، خلوص و شد مينقشى به پيغمبر داده 

 دن ماه و مهرـرديــرد گــگ انــهم    رــوردى سپهــدن الجـــراميــــخ
 اى اين چنين سرسرى است سراپرده    رى استــز روى بازيگــدار كـمپن

 يستـدار نـديـه پــه وانگــرشت رِـس    در اين پرده يك رشته بيكار نيست
 نــتوان يافت يــه را مـــررشتــه سـن    نــتوان تافت يـه را مــك رشتــنه ي

كُنَّا نَسمع أَو «، ... ».هزْلِوما هو بِالْ .إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ« ، ...»أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا«
 .» نَعقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ

   .ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى .أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى« -22تا  19) آيات 4بند 

 ».تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى .أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى
فهميده  ها و تفاسير و توضيحات الميزان ، طبق آنچه از ترجمهةو منا ىو عزّ الت

 اند، بوده رد پرسش مشركين مكهو مو هاى مظهر مالئكه ها و بت ، تمثالشود مي
 انگاشتند. را دختر مى مالئكه كه مشركين حاليدر

لَقَد رأَى منْ « - 18آيات:  آيات قبلى دنبال بهرا اگر  19در آيه » رَأَيتُمأَفَ«پرسش 
-11، ».أَفَتُمارونَه علَى ما يرَى« - 12، ».د رآه نزلَةً أُخرىولَقَ« - 13 ،».آيات ربه الْكُبرَى

: آيا شما شود مياده آن چنين بگيريم، معناى سرراست و س ».ما كَذَب اْلفُؤَاد ما رأَى«
چشم  هخدا و آيات او را رؤيت كرده و ديده است، ب كه وحى (هم مانند پيغمبر
ايد و خيالى  ساخته و پرداخته ذهن و دل  و سومى آنها را ديده ىو عزّ خودتان) الت

نيست؟ اما اگر جداى آن بگيريم و با آيات بعدى شفاعت و مؤنث و القائات ديگران 
پيدا كند كه معنائى را واند ت مي» رَأَيتُمأَفَ«متصل و مربوط بدانيم،  ناميدن فرشتگان

شما هاى  ى و سومى ربكرده است: آيا هنوز هم معتقديد كه الت و عزّمعنا  الميزان
أَفَرَأَيت « -33در آيه  عثتب 3مربوط به سال  )62تا  33آنكه در جزء ج ( هستند؟ كما
دارد. بنابراين  ت آمده است و اشاره به شخص معينى از مشركين... اَفَرَأي .»الَّذي تَولَّى

 پرسش ديدار جسمانى است نه پرسش اظهارنظرى. »رَأَيتُمأَفَ«احتمال قوى  هب
 ، استهزائى) از مشركينقول الميزان هاستفهام انكارى و قياسى (يا ب صورت به قرآن

؟ ايد چشم خود ديده است، ديده هكه آيات خدا را ب پرسد: آيا شما هم مانند پيغمبر مي
 گذارى از پيش خود. مال او حس است و يقين و مال شما لفاظى و نام

  ،  را نشان دهد آنها عقايد بودنِ خود  از پيشِ مبناء و بى و منطق بى براى اينكه بيشتر
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تصاوير  در نيز مسيحى اروپائيان اتفاقاً كشندكه مي پيش را فرشتگان به دختردادن نسبت
كشند.  مي و كشيده مي بالدار و ملوس خردسال هاى دخترك صورت به را ها فرشته خود
تلْك « -22منطق و معتقدات آنها، اظهارنظر  كردنِ طور طعنه و استهزاء و با لق بعد به

 عقايد آنها را مخدوش نمايد.آمده است كه  ».إِذًا قسمةٌ ضيزى
داند كه از  مي هاى معروف عرب را از بت »عزى«و  »منات«و  »الت« قرآن رهنما

گويد در تفاسير مطالب  اند و درباره منشاء و پيدا شدن آنها مي سنگ تراشيده بوده
 ارزد. ند كه به نقل كردن نمىا موهومى آورده

اند قبالً چنين  اظهارنظرى كه بعضى از مستشرقين راجع به قرانيق كرده و گفته
در تفاسير قديم و جديد  »كلْت« است، داشته كارى را سازش حالت و بوده آمده اى آيه

آورده شده و جدى گرفته نشده است. اصالً لحن و سياق و بيان آيات اين گروه كه 
أَفَرَأَيتُم « - 19: و سؤاالت باشد ميآن  و اصالت و ارتباط خالص عرفى وحىدر م

كارى  كه حالت انكار و استهزاء و زور را دارد، با مداهنه و سازش .»اللَّات والْعزَّى
   :فرمايد ميخواند. در جاى ديگر قرآن  نمي

أَوحينا إِلَيك لتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا  ن كَادواْ لَيفْتنونك عنِ الَّذيوإِ«

   .الَّتخذُوك خليالً

دتك لَقَد اكنتالَ أَن ثَبلَويالً وئًا قَليش هِمإِلَي كَنرت .  

فعض اكإِذاً لَّأَذَقْن اةيالْح اتمالْم فعضالَو ا ثُمريصا ننلَيع لَك جِد1».ت  

. باشد مي عثتب 8سال  همربوط ب كه استداده خود قرآن صريحاً گفته و جوابش را كه 
گذارد و گفته است نزديك بود  قرآن اين قبيل احتماالت و شبهات را مسكوت نمي

 طرف آنها مايل و منحرف شود ولى خدا جلوى كار را گرفته است ... هب پيغمبر
  

 هاى تدريجى بعدى يادداشت
 

  كردن و  ، غروبباشد مي 29و  16و  10 ىها گروههاى  آنچه مشترك در قسمت *
                                                

ايم غافلت  كرده نچه به تو وحىآبه راستى نزديك بود از :  75تا  73) 17بعثت، اسراء( 8، سال 112گروه  .1
  ن صورت تو را به دوستى گيرند. آن را به ما نسبت دهى، تا در آكنند كه غير 

  نان متمايل شوى. آو اگر تو را ثبات قدم نبخشيده بوديم، نزديك بود اندكى به 
چشانديم و در برابر ما  مرگ عذاب مى ن در حيات دنيا و دوچندان [پس از]ن صورت تو را دوچنداآدر 

 يافتى. براى خود هيچ ياورى نمى
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 گشته است. وحى بار طالع و ظاهر شدن پرتو و حقيقت و وجودى است كه يك غايب
بار دميد و ظاهر شد يا  هم شايد همين حال را داشته باشد كه يك پيغمبر  خدا به

ها  ). اشراقالنبيين (خاتم ماند مياش و پيامش باقى  و بعد خاطره شود ميدمد و ظاهر  مي
هاى رسوالن). پديده وحى و  هاى خدا حالت نوسانى و دورى دارد (دوران و الهام
، نورافشانى و گردد ميگاه در گردش روزگار ظاهر  چنين است كه گاه رسالت
هاى  و كتاب پيغمبران .نمايد مير واگذا مانخود به و مردم هببعد  و كند مي رسانى بركت

گويند و  آيند، چيزى مي ها مى را دارند كه در گردش دوران آنان حالت ستارگان
 روند. پراكنند و بعد مي مي

هاى) مخصوص احساس  ها و تعبيرها(يا ترم كه جملهشود مياصرار آشكار ديده  *
ها و با  ها و در مكان و زمان و جسمانى باشد. در اندازه هاى مادى محسوس و اندازه

كه يقيناً تعمدى در اين كار بوده و  افعال جسمى و مادى و دنيائى بيان شده است
 ه اثبات و چيزى را نفى و انكار نمايد.خواست ميرا  چيزي
اين تصور و احتمال و توجيه را از دل مردم درآورد  خواهد ميوضوح خدا  هب *
نه تنها جعل و افترا و اغواى ديگران براى جلب مريد  ،پيغمبر عا و اظهاراتكه اد

، بلكه كمترين تيرگى و ترديد و ابهام نيز در آنها براى او باشد مينيست و ساختگى ن
و  »ديده«و صراحت و از نزديك آنها را شناخته،  وجود نداشته، شخصاً با روشنى

 يقين پيدا كرده است.
و  معراج«(در مقاله  . نظر دكتر شريعتى»قاب قوسين«و  »المنتهىةسدر«راجع به  *
 آمده است: ) چنين263تا  257صفحات ، 2مجموعه آثار شماره  ،»اسراء

سازى و تكامل  ، بيان و رمز حركت ارتفاعى يا نقش انسانمعراج«
را انجام داده است و در اسراء و  آن وجودى انسان است كه پيغمبر

ى الْمسجِد الْحرَامِ إِلَ أَسرَى بِعبده لَيالً منَ الْمسجِد«حركت شبانه 
، نقش تاريخى پيغمبر است و پيوند مابين دو دين توحيدى 1»األَقْصى

 ، يا مكهبا مسجدالحرام المقدس قبلى با مسجد يا معبد مشترك. بيت
 اسالم.

رفته است.  »ىنَداَ والمنتهى اَةسدر«از خاك حركت كرده به  در معراج
هاى  گرفته شده است كه در كوه و فلسطين سدر از جغرافياى عربستان

                                                
  به مسجداالقصي سير داد... اش [محمد] را شبي از مسجدالحرام : ... بنده 1) / 17اسراء( .1
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ها و  ها و چوپان رويد و شاخص راه كاروان تك مي عربستان و كوير تك
، سدر دوم ... سدر آخر آخرى، يعنى به نشانه فواصل است: سدر اول
تفاع رسيدن. مثل درخت تاق و گز در انتهاى خط و باالترين ار

در معراج وجودى خود، در جغرافياى هستى و در  كويرهاى ما. پيغمبر
  كوهستان تكامل صعودى، تا سدر آخرى رفته است. 

ها است  ها و شكارچي گيرى شبان هم معيار و مقياس اندازه »قاب قوسين«
خدا، از زندگى  سوي بهو كار دارند. از طريق رفتن كه با تير و كمان سر 

گذريم و خاك  است، مي »المنتهىةسدر«خاكى و آخرين مرحله آن كه 
گذاريم. يك قوس و دو قوس.  و ماده و زندگى مادى را پشت سر مي

ترين مسائل فلسفه وجودى با زبان  ترين و عالي عميق ي قرآن درباره
 .كند ميو گوسفندداران صحبت شترداران 

را معرف و  )53(، آيات سوره نجمتعبير بعضى از مفسرين اوالً بنا به ،دكتر شريعتى
كه  حالي)، درعثتب 9آمده است (سال  )17(كرده كه در سوره اسراء مربوط به معراج
 »قوسين قاب«و  »المأوىجنة«و  »المنتهىةسدر«صحبت از  )17(سراءدر خود سوره ا

  خبرى نيست، 
ثانياً كلمات سدر و قوس و غيره را تعبيرهاى بدوى  سمبليك معرف فواصل 

  نها قائل نشده است. متعارف زمينى گرفته مفهوم و منظور ديگرى براى آ
است)،  )53»(مجالنَّو«سوره  اصلى محتواى و وكالم را (كه هدف ثالثاً مسئله وحى

خدا را در نظر  سوي به اصالً دخالت نداده، صرفاً تحرك و تقرب و تعالى پيغمبر
مطالب  )53(چنين باشد ولى در سوره نجم )17(گرفته است. شايد در سوره اسراء

 اى ديگر است. گونه هب
، سوار شدن آن »ىوه اذَا«است و منظور از جمله  رسول خدا )53(: نجمروايت قمى

 )28/14ت. (از صفحه رفته اس كه به معراج صاحب است در هنگامي

، بحث روايتى الميزان شود مي آنجا كه صحبت از اقوال مختلف مفسرين *
اسالم  امام عليه«كرده است:   نقل آيد كه از تفسير قمى ) مى37جلد، 65(صفحه فارسى

جناب  سرازير شدن آن» ىوه اذَا«منظور از جمله  (ص) وخدا فرموده نجم رسول
  . »رفته بود معراجه كه ب است در هنگامي

و البته  »تفسير شده نجم به رسول خدا« :هم گفته است (ع)از قول حضرت رضا
 د.باطن است نه آنكه معناى نجم آن جناب باش هاين تفسير ب
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 براى كلمه .»إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى« -4 آيهدر مورد  آيه و تفسير آيه به در بخش *
چنين  و درك معناى آن دو راه داريم. يكى از خود قرآن كه غالب مفسرين »وحى«

كه خدا خواسته  يطور آنرا  باط معنى و محتواى وحىاند و از مجموع آنها استن كرده
  اند:  است نموده

   ،1»وأَوحى ربك إِلَى النحلِ«

   ،2»وأَوحى في كُلِّ سماء أَمرها«

»ثُ أَخدحت ذئموايهارب .  

  ، 3 ».بِأَنَّ ربك أَوحى لَها

»يهعضى أَنْ أَروسم ا إِلَى أُمنيحأَو4»و،   

إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً و   فَأَوحى قَومه من الْمحرابِ  فَخرج على«

   5».عشيا

در زمان رسول  هاى اعراب جاهليت ها و نوشته راه دوم مراجعه به اسناد و گفته
فرموده  مي و مكه د ديد وقتى براى اولين بار خداوند به مردم قريشاست. باي اكرم

چه درك و استنباطى از اين  ، آنها و خود پيغمبر.»إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى« -4است: 
اى  اند. اين مطالعه اند و هم درك معينى داشته فهميده م مىاند. مسلماً ه كلمه داشته

 است كه بايد انجام شود.
قاموس «اند.  ها در پى ريشه و معناى لغوى كلمه رفته نامه صاحبان فرهنگ و لغت

امر «مثالً  معنى اشاره سريع است. هدر اصل ب وحى گويد مي از قول راغب »قرآن
و كتابت  معنى اشاره و رسالت هكار سريع. فيومى در مصباح گفته وحى ب يعنى» وحى

ديگرى القاء كنى تا بفهمد وحى است... راغب كتابت و رمز و  هاست و هرآنچه ب
                                                

  اختيارت به زبنور عسل الهام كرد... : صاحب 68) / 16نحل( .1
  اش را وحي كرد؛ ... : ... و به هر آسماني برنامه 52) / 41فصلت( .2
  اختيارت، خبرهايش را بازگو خواهد كرد.  : در آن روز به سبب وحي صاحب 5و  4) / 99زلزله( .3
  : به مادر موسي الهام كرديم كه: كودك را شير ده ... 7) / 28قصص( .4
گاه از محراب [عبادت] به ميان قومش بيرون آمد و به آنان اشاره كرد كه: بامداد و  : آن 11) / 19مريم( .5

  شبانگاه [خداي را] تقديس كنيد.
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ايحاء فرموده  داند: طبرى غيره را از اسباب اشاره شمرده و معناى اصلى را اشاره مي
  معنى الهام و اشاره است.  همخفى و نيز ب طور بهالقاء معنى است 

توانيم  ناگفته نماند جامع تمام معانى، تفهيم حقى است و كالم حقى. آنچه ما مي
اينكه در اين آيات پس از نفى تمام احتماالت گمراهى، فريب،  هبگوئيم و با توجه ب

در برابر آنها  تاًرا آورده است كه قاعد و هوس درونى خود، كلمه وحى يبيان  هو
اين مناسبت بوده است كه معاصرين  هاست. اگر از تعقل و تعليم ذكرى نكرده، شايد ب

نه با تعقل و  اند كه پيغمبر دانسته و قبول داشته آنها را در آن زمان منتقى مي عرب
الب و معانى را دريافت و عرضه كرده است و نه استدالل و تحقيق خود چنين مط
چنين درس و اطالعاتى بدهد. او  هاند كه ب شناخته كسى را در حول و حوششان مي

كاران  كاران و فريب هاى احساسى نفسانى يا القاهاى اشتباه اين عقب جوششبنابر
، بدون آنكه فاعل .»إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى«اند. در برابر آنها گفته شده است  رفته

و در ذات و  خود بهدارد كه خود مجهول است و معلوم مي ،يوحى را نشان دهد. فعل
 . از او است و از او نيست.گردد ميضمير پيغمبر انجام 

گاه به  ) و متكلم خدا، ولى هيچ23 آيه اند (منهاى در عين اينكه مخاطب مردم
 پاى ،گويد. غير از پيغمبر نمى »اقول«يا  »انا«زند.  ر متكلم وحده حرف نميضمي

استه است در حين سخن گفتن غايب باشد و از وآورد. خدا خ ميان  مى هرا ب جبرئيل
كه آنها از قول او  پشت پرده حرف زده جبرئيل و رسول را جلو بياورد. آنچه را

 .نمايد ميبيان اند  گفته
به آورنده  توانست مياى كه  و ضربه )74(جمله كارشناسانه مذكور در سوره مدثر

كرد كه فرستاده  دعوت از طريق مخدوش ساختن اصالت آن وارد آورد، ايجاب مي
اش را تنها  صاحب كالم رأساً وارد معركه گردد. خداوند سبحان بنده برگزيده

 شتابد. گذارد و هم به كمكش مي م در زبانش مينگذارد. هم كال
كردن  و وحيش را با رديف ضمن آنكه خود خدا رسولش و واسط رسالت *

هاى توجيه مختلف براى حل مسئله تدوين قرآن، شخص را در  احتماالت و راه
 .نمايد ميگذارد و استدالل و اتمام حجت  بست مي بن

: خود اين آيات و موضوعات، اتكاء به اظهارات و آفتاب آمد دليل آفتاب *
هاى گرداننده و  و آثار بزرگ خلقت يا به عوامل و جريان استشهاد به آسمان و زمين

زدن دائم از  كردن و حرف كننده جهانِ با عظمت و تحت اندازه  و دقت. مطرح اداره
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و از خود خلقت، يعنى مطالب و توجهاتى  تسويه،  مبانى قدرت، هدايت، علم، اندازه،
و با فرهنگ  ترين سنخيت و تناسب و عادت با زندگى و تربيت شخص پيغمبر كه كم

ها يا ذوقيات و معلومات و مسائل ايل و تبار و محيط و ديار او نداشت،  و مشغوليت
ر با محل و مبداء اين ى خود حكايت از انزال از جاى ديگر و ارتباط پيغمبخود بهآيا 

 ؟نمايد ميها ن اشياء و ارزش
گذارد كه اينها چيزى نيست كه از روى شهوت و  بست مي وقتى طرف را در بن

بيراهه و ضاللت  هواى نفس و سود شخصى باشد، نه در راه و هدفى بوده است كه به
سحر و كه حالت  افتاده باشد، يا با كسى بوده است كه او را گول زده باشد. همين

جادوگرى نداشته، مثل روز روشن و شب تيره، با شاهد آوردن از مشهودات مسلم و 
محسوس دنيا، و مرئى همگان، كه جارى و سارى در شئون است، مطالبش را بيان 

هاى تسخيركننده و الل و  كردن رؤيا و ارائه معجزات و پديده جاى نقل هو ب كند مي
به مشهودات و استمداد از عقل و فكر كرده، ها، استناد  زبان و چشم ي كوركننده

شمارد، سحر نبودنش مسلّم است. جا دارد كه معاصرين و آنها  هاى بشر را مي توانائي
  او هستند در ايمان آوردن ترديد و تعلل ننمايند. »مصاحب«كه نزديك و 

 
  پايان گروه بيست و نهم
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 1امين گروه تنزيل سى

 ) (الف)89(رسوره فج 30تا  27و  14تا  1آيات 
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  يا سپيده صبح. قسم به فجر  .والْفَجرِ  1
  دهگانه. هاىقسم به شب .ولَيالٍ عشرٍ  2
  قسم به جفت و طاق. .والشفْعِ والْوترِ  3
  رود.قسم به شب آنگاه كه مي .واللَّيلِ إِذَا يسرِ  4
  آيا در اين (آيات) سوگند (اليق و شايسته) صاحب عقل و خرد وجود دارد؟ .ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ هلْ في  5
6  ادبِع كبلَ رفَع فكَي رت عمل كرد؟ چگونه با (قوم) عاد آيا نديدى پروردگارت .أَلَم  
7  إِرادمالْع ذَات هاى ستوندار) بود.ها (كاخكه داراى ستون (با شهر) ارم .م  

 .الْبِلَاد الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في  8
شهرى كه) مثل آن در كشورها (و شهرهاى ديگر)  ها (ياها و ستونچنان ساختمان

  آفريده نشده بود.

9  
رخوا الصابج ينالَّذ ودثَمو

ادبِالْو.  

ى ها را در وادى (برا كه سنگ را. كساني (آيا ديدى يا چه ديدى) قوم ثمود و
  بريدند. سازى) مى كاخ

10  ادتي الْأَونَ ذوعرفو.  
ها (يا داغ و درفش قدرت حاصله از وسايل وحشتناك صاحب ميخ و فرعون

  شكنجه)...

11  ي الْبِلَادا فوطَغ ينالَّذ.  
(از حدود و  كه در شهرها (و كشورهاى متمدن) طغيان و سركشى ... همان كساني

  آداب و احكام)كردند.

12  ادا الْفَسيهوا ففَأَكْثَر.  
هاى فراوان در آن شهرها (و اجتماعات متمدن) مرتكب فساد و ناروائي تاًو نتيج

  فساد را شايع و زياد كردند).شدند (يا 
13  بفَص هِملَيطَعوس كبذَابٍربنابراين خداوندگارت بر آنها تازيانه عذاب زد..ع  
14  ادصرلَبِالْم كبخداوند تو هميشه در كمين است.همانا كه  .إِنَّ ر  
  مطمئن (و صاحب اعتماد و يقين). اى وجود (يا شخصيت و فرد) .يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ  27

                                                
 .(ب.ف.ب)هاى اوليه مؤلف تنظيم و تدوين شده است نوشته تمطالب اين سوره از روى دس. 1
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

28  
ارجِعي إِلَى ربك راضيةً

  .مرضيةً

كه خشنود و خوشحال هستى  سوي خداوند خودت، درحالي برگرد (يا روانه شو) به
  و او هم از تو راضى است.

  و داخل گروه بندگان من بشو. .فَادخلي في عبادي  29
  و داخل بهشت من بشو. .وادخلي جنتي  30

 

 كليات و تدبر در آيات
 

قابل تفكيك و تجزيه خود  »الف« جزء جزء: الف) و ج) است كه 2گروه داراى 
 انذار تاريخى. 14تا  6سوگندها،  5تا  1قسمت غير مستقل و مرتبط است،  2به 

خصوصاً از نظر قافيه و ميزان) چهار جزء تقريباً مستقل (م نيز به )89(فجر كل سوره
 :باشد ميقابل تقسيم 

 ها با قافيه فجر قسم ،1 الف):  5تا  1 ، آيات)1جزء 
 ، با قافيه عاد1نوع ، 2 الف):  14تا  6 ، آيات)2جزء 
، با قافيه ن شناسى انسان ،2: ب)، نوع  26تا  14بعثت، آيات  3سال  ، آيات)3جزء 

 م، الف، ى 
با قافيه مطمئنه و  ،مخاطبِ بهشتىِ آن دنيا، 2نوع ، )ج:  30تا  27 ، آيات)4جزء 

 عبادى 
ها حالت و وضع خاص داشته جالب توجه است. اتكاء و اسناد به آثار و  قسم

هلْ في ذَلك قَسم لِّذي « - 5مظاهر محسوس طبيعت دارد و منتهى شدن آن به پرسش 
سابقه و مهم است، ضمن آنكه ظاهراً نه لفظى و ادبى و نه محتوايى و  ، بى».حجرٍ

 اتصال و ارتباط ندارد. 2 ءبه جز، تلويحى
و  خدا با صاحبان عقل و متانت، با شاهدگيرى از آثار طبيعت در آسمان و زمين

در بحث  اهللاشاء ان كه ، نه از طريق فلسفه و عرفانكند ميبت صح گونه خلقت اين
 را بررسى خواهيم كرد. تفسير آيه به آيه آن

هلْ في ذَلك « -5آيد اين جزء براى خودش استقالل داشته باشد و آيه  مى نظر به
و  )53(اى هم به سوره نجم جواب قسم باشد. شايد عنايت و اشاره ».قَسم لِّذي حجرٍ

 باشد كه با مردم ديگر و دانشمندان متفاوت است. طرز خاص تعليم و تربيت پيغمبر



  
  
  
  
  

  477ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30تا  27و  14تا  1) (الف) / 89، فجر(امين گروه تنزيل سي

 

أَلَم تَرَ « -6كه انذارى تاريخى است و با پرسش  14تا  6يعني آيات  2اما جزء 
لَ رفَع فكَيادبِع كو  رود ميشمار  هب 1مخاطب از نوع  لحاظ بهو ، شود ميآغاز  ».ب

 .شود ميتاريخى چهارمين رديف حساب  لحاظ به
 :ها قبلى

  :1 22تا  17و  12تا  4)، آيات 85، بروج(15 ) گروه1
4 - وددالْأُخ ابحلَ أَصقُت.   

...   

12 - يددلَش كبر طْشإِنَّ ب.   

17 - ودنيثُ الْجدح اكلْ أَته.  

  .وثَمود فرعونَ - 18

  . بلِ الَّذين كَفَروا في تكْذيبٍ - 19

  .واللَّه من ورائهِم محيطٌ - 20

21 - جِيدآنٌ مقُر ولْ هب.  

22 - فُوظححٍ مي لَوف. 

  : 26تا  15)، آيات 79، نازعات(2/20 ) گروه2
  .هلْ أتاك حديثُ موسى - 15

  .الْواد الْمقَدسِ طُوىإِذْ ناداه ربه بِ - 16

  .اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى - 17

  .فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تزكَّى - 18

  .وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى - 19

  .فَأَراه الْآيةَ الْكُبرى - 20

  .فَكَذَّب وعصى - 21

                                                
كه تفصيالتى دارند آمده باشد. ولى چون در اينجا  25و  20ى ها گروهاين گروه قبل از  بايستي ميقاعدتاً  .1

 در ميان نبوده ياند و از عاد اصالً حرف بوده يا دو به دوتك  ، و قبالً تكشود مياز سه گروه جمعاً صحبت 
آنها آمده  دنبال به، و گيرى مشترك دارد مشترك و نتيجه بندى براى ارائه يك نقاط حالت جمع است،
 عاد را هم پر كرده است. ي چاله
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  .ثُم أَدبر يسعى - 22

  .فَحشر فَنادى - 23

  .فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى - 24

  .فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآخرة والْأُولَى - 25

  .إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لِّمن يخشى - 26

  : 16تا  11)، آيات 91، شمس(25 ) گروه3
11 -  ودثَم تكَذَّبوابِطَغاه.  

  .إِذ انبعثَ أَشقَاها - 12

13 - اقَةَ اللَّهن ولُ اللَّهسر ما فَقَالَ لَهاهقْيسو.  

 .فَكَذَّبوه فَعقَروها - 14
  .فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها - 15

  .ولَا يخاف عقْباها - 16

و  ءانبيامنكر گرانِ خدا و  گيرى از طغيان ى قبلى عبرتها گروهكه در  حاليدر
بندى روى سه دسته رفته و  گر شده بود، در اينجا جمع اشاره به يك يا دو امت طغيان

 ،تشريح بيشترى از وضع و كار آنها و عمل خدا انجام شده است. در هر سه گروه
، گذارده شده و غضب و ، در حقيقت تكذيب پيغمبران»تكذيب«انگشت روى 

انذار دنيايى يا گذشته تاريخى، يادآورى شده است تا  عنوان بهطه و اخذ خدا، احا
عبرت و پند ترسندگان شود. در اينجا آنچه تازه و مشترك بين هر سه امت است، 
درجه تمدن و عمران و قدرت است كه بهانه يا باعث براى طغيان و فساد گشته و اين 

 طغيان و فساد، انگيزه»سطَو و نشان دهنده حضور و عمل خداوند شده است. »ابذَع 
 :شود ميدر انذارهاى اخروى روى دو نكته تكيه 

دن قيامـت و  كـر حاضر و عنـوان   محسوسِ ) تحول و تداوم طبيعى مادى و جهان1ِ
جريـان   دنبـال  بـه  ،هايى در دستگاه خلقـت و منظومـه شمسـى    پديده صورت به آخرت
 ود.موج

هاى ضرورى و قابل رؤيت تداركات  نتيجه عنوان به هاى آخرت ) رنج و خوشي2
 و اعمال اين دنيايى اشخاص.
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تا  كند ميهايى است كه  گوئي و پيش دهد ميدر واقع اطالعاتى است كه قرآن 
اگر مردم سود و مصلحت خودشان را در آن ديدند، به اصالح و اقدام الزم بپردازند. 

كنندگان از تذكرات مترتب  در اين انذارها نتايجى كه در همين دنيا بر اعمال اعراض
نه ، ذكر شده است. انذارهايى است دنيايى، ولى در رابطه با بعثت پيغمبران شود مي

ى گذشته)، ها وهگرقرينه  را تكذيب كردند (به عمل مردمان. پيغمبران دليل منحصراً به
حسابشان ه رو به دنيا نهادند و راه فساد و فتنه در پيش گرفتند، خداوند همين جا ب

  رسيد. 
گفته  1.»وإِنَّ الدينَ لَواقع«و  شد ميها صحبت  در انذارهاى اخروى از واقعيت

علمت نَفْس «يا  3».علمت نَفْس ما قَدمت وأَخَّرَت«، 2».إِنَّ عذَاب ربك لَواقع«و  شد مي
ضَرَتا أَحشد ميگفته  4».م. 

ى اعمال خود بهيك واقعيت قابل رؤيت در آينده و محصول خود عذاب و ثواب
خدا  دست بهمثبت و منفى شخص بوده در اينجا دخالت و تنبيه و كيفرى است كه 

هاى دنيايى. بنابراين مصلحت در اين است كه  . منتها از طريق اسبابگيرد ميصورت 
خدا را فراموش  دخالت و و هم حضور و نظارت بردارند پيغمبران تكذيباز  تدس هم

بر خدا  ن براى اثبات معاد و قيامتو متشرّعي ننمايند. آن كيفر و پاداشى كه متكلمين
هاى بشرى و  محاكمه صورت به، ولى نه بينيم كردند، در اينجا مى فرض و تحميل مي

و  جلوگيرى از سركشى و خروج از نظام خلقتبه خاطر  خواهى، بلكه قصد عدالت هب
ديگرى از  ي كه جلوه ازدياد فساد در زمين و زمان. و مقابله و تكذيب پيغمبران

 مشيت و سياست الهى است.
آمده و مردم  25و  20ى ها گروه) كه در فاصله 12تا  8آيات  )،92((ليل 22گروه 

، بى ارتباط با مطالب بود دو دسته تقسيم كرده ههايشان ب مندى از تالش بهره لحاظ بهرا 
اين سوره و وضع هر سه امت نيست. اينها در نتيجه تمدن و راحتى و ثروت و قدرت، 

وكَذَّب كردند ( ها و حق را تكذيب مي نا و سركشى پيدا كرده، خوبيحالت استغ
بنابراين دچار مشكالت و هالكت شدند. بدون اينكه مال و حالشان مانع  ،5).بِالْحسنَى
 آن شود.

                                                
  . 7) / 52، سوره طور(5. گروه 2         . 6) / 51، سوره ذاريات(6گروه  .1
  .  14) / 81، سوره تكوير(16. گروه 4         . 5) / 82، سوره انفطار(15. گروه 3
 . 9) / 92، سوره ليل(22. گروه 5
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 طرز تفكر بشرى - كه بعداً بايد به بينيم و بحث كنيم - در جزء يا در پيام سوم
گرى و كيفر و پاداش  او برسد، نشانه معامله هكه اگر خير و شرى ب شود مينشان داده 

كه هر دوى آنها ابتال و آزمايش و تربيت است و  حالي دينى خدا در اين دنيا است. در
بينند.  را در آن دنيا مى امساك و اعمال خودشان در تدارك زندگى آخرت ي نتيجه

فرستى  ) است (كه بايد براى آن تدارك ديده و پيشذئؤمآنروز (يدر آنجا و در 
نه احدى چنان عذاب  2».ولَا يوثقُ وثَاقَه أَحد«يا  1».لَّا يعذِّب عذَابه أَحد«كرده باشند) 

عمال اَ افتد. برخالف اين دنيا كه عذابِ كسى چنان در بند و اسارت مى و نه دشك مي
 و اجازه طغيان وجود دارد. نيست و آزادى

در پيام چهارم باز همين مطلب است. منتها خطاب به خوبان، به نفوس اطمينان و 
رى از خدا و : برخالف دنيا كه دار اختيار بود و امكان دوشود مياعتماد يافته گفته 
داخل بندگانم  خداوندتان برگرديد، هحاال ب ا وجود داشت،ه ارباب و فرمانبرى از نفس

 بشويد و داخل بهشت گرديد.
 

 ترجمه و تفسير آيات

  :  5تا  1آيات ، پنج آيه قسم) پيام يا جزء اول
  .والْفَجرِ - 1

  .ولَيالٍ عشرٍ - 2

  .والشفْعِ والْوترِ - 3

  .واللَّيلِ إِذَا يسرِ - 4

 .هلْ في ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ - 5
 ت و منظور از اين سوگندها و ارتباط آن با مطالب سورهراجع به معنى اين آيا

اند، ضمن آنكه روى معناى  اقوال و احتماالت مختلف آورده ، مفسرين)89فجر(
سپيده صبح و صبحدم است.  »رْجفَ«كلمات اشكال و اختالف چندان وجود ندارد: 

هاى دهگانه است  شب »رشْع الِيلَ«شكافد.  ريكى را ميچون صبح، شب تاريك و تا
كه در واژه  حاليدر رساند، را مي طاق و جفت »رتْو«و  عفْشَ«نكره آمده،  صورت بهكه 

                                                
 . 26) / 89، سوره فجر(53. گروه 2        . 25) / 89، سوره فجر(53گروه  .1
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واحد يا فردى است  »وتر«شفع، مفهوم زوجيت و تركيب و انضمام هم وجود دارد و 
شدن را  ، رفتن و زائل»رىيس«و  »يسرْ«كه پيوستگى با ديگرى نداشته باشد. فعل 

، خرد و عقل و خردمند، يا »حجر ذى«و  »حجر«كردن.  روى رساند. همچنين شب مي
 اند. را هم اضافه كرده ها متين و نيرومند بودن آن دارنده آن است كه بعضى

   1:گويد مي »پرتوى از قرآن«
تطبيق و  هاى خاصى را با روزها و شب اين سوگندها بيشتر مفسرين«

اند. بيش از همه، تطبيق با روزهاى حج و اجتماع و مناسك  تفسير كرده
، ده شب و روز يا عرفه ذيحجه، فجر روز قربان آن است. چون فجر

زمستان يا اول  ذيحجه، و همچنين ده شب وسط ماه شعبان، يا آخر
   »محرم.

  كه:  نمايد ميسپس اضافه 
اى در آيات است و نه شاهدى از حديث معتبر  ها را نه قرينه اين تطبيق«
كه مقصود از ليال عشر چهار روز انجام  شود مي. و چگونه منابع وحىه ب

   »در ذيحجه باشد؟! مناسك حج
  : نمايد مينقل  و از قول فخر رازى
ش آمده كه مقامى در دين، يا سودى در دنيا نظر بههر كسى هر چه «

  ... » دارد، اين آيات را به آن تفسير كرده است.
 روز قربان »عفْلشَاَ«اند. مانند اينكه  هم نظرهاى مختلف داده »رْتْو«و  »عفْشَ«راجع به 

روز سيزده آن  »رتْولْاَ«روزهاى يازده و دوازده... و  »عفْلشَاَ«يا  عرفهروز  »رتْلواَ«و 
ذكر  »رتْولْاَ« و» عفْلشَاَ«در تفسيرش تا بيست احتمال در معنى و مورد  است. فخر رازى

 كرده است.
ابهام و پيچيدگى كلمات  ليلد به، نه آيد تفرق و انحراف مفسرين مى نظر به

غيرعادى بودن اجتماع آنها و عدم ارتباط ظاهرى آن مجموعه  دليل بهسوگند، بلكه 
 هايى باشد كه در مورد قيامت و آخرت با آيات بعدى باشد و يا عدم مشابهت با قسم

 ه است.هاى ديگر آمد در سوره يا در مورد اصالت قرآن و وحى
اند از طريق منطق و قرينه، مفهوم و منظور  كه خواسته و كسانى هم مرحوم طالقانى

اند با مقابله آيات و موضوعات و  قابل قبول براى آن سوگندها پيدا كنند، ناچار شده
هايى از ريشه كلمات و از  ها، ارتباط و استنباط با آوردن توضيحات و تعبيرها و تطبيق

                                                
 . 50 تا 42صفحات  ،ام ء سىجز .1
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ايشان اوالً سوگندها شواهدى  نظر بهخودشان وارد نمايند تا به قرائن و نتايجى برسند. 
ى به ينور و راهنما دادن قدرت و اصالت و برترىِ ناست از آيات آفرينش براى نشا

هاى ديگرى از تاريكى است، در برابر  اين حقيقت كه شر و ظلم و طغيان كه صورت
، نسبت به خير بس ناچيز نمايد ميدارد. آنچه شر خير و حق و عدل ثبات و دوامى ن

و با آنكه  باشد ميجهان  اين لوازم از و است تكامل نيز مقدمه خير و وسيله همانبوده 
م و متقارن است و از اين آميختگى و تقارن و تضاد، خير پديد ه آميخته به خير و شر

 »همتا بوده و ضد و قرين ندارد. كه بى حركت و حيات و كمال است همانآيد كه  مى
  : گويد مينيز  »الشفع والوتر«در مورد 

گونه  ظاهر در جنس است و هيچ »الفجر وليال«قرينه  هالف و الم آن ب«
سابقه ذكرى و ذهنى براى تعريف آنها در ميان نيست و چون وسعت و 

و تناسب دارد، هر چه معناى اطالق مفاهيم جنس، بيشتر با آن انطباق 
معنا و حقيقت مطلق آن ه تر در نظر بگيريم، ب اين دو سوگند را وسيع

   »شويم. تر مي نزديك
اند مقصود از الشفع، صفات متضاد  كه گفته كند مينظر مفسرينى را تأييد  طالقانى

رگ، عزت و ذلت، خلق است. يعنى هستى و نيستى، توانايى و ناتوانى، زندگى و م
صفت خداوند است كه ضد و قرين ندارد. باالخره  »الوتر«علم و جهل و مقصود از 

  :رسد كه  به اين نتيجه مي
و خصوصياتى كه در معانى اين دو  »الشفع و الوتر«با توجه به تعميم «

ناظر به اصل  عمومى  »الشفع«توان يافت، شايد كه سوگند  كلمه مي
ناظر به وحدتى است كه از تقارن  »الوتر«سوگند  تقارن و تركيب باشد و

آيد يا پيش از آن وجود دارد... اين دو سوگند تقارن و  و تركيب برمى
رساند و به داللت  پيوستگى نور و ظلمت و اصالت و وحدت نور را مي

اى به پيوستن و در هم خليدن خير و  موارد و جواب اين سوگند، اشاره
يك و بد و حق و باطل دارد كه از اين تقارن و برخوردها، قدرت و ن شر

 »شوند... اند، ناشى مي و كمال و حيات، كه خالص و بسيط
جه ، و با تو».هلْ في ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ«، در مورد سؤال »پرتوى از قرآن«

را از سركشى  خرد متين و نيرومند را گويند، (از اين جهت كه انسان »حجر«اينكه  هب
دارد و فكر را در حد تشخيص نگاه  و زشتى و دخالت اوهام در انديشه مستقيم باز مي

   :دارد كه هاى زياد، چنين اعالم مي اتكاى توضيح و تفصيل و پيچ و خم هدارد). ب مي



  
  
  
  
  

  483ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30تا  27و  14تا  1) (الف) / 89، فجر(امين گروه تنزيل سي

 

حجر، اين است كه  ين سوگندها به ذىمفهوم توجه و تخصيص ا«
يابند و  كه بايد اين سوگندها را در نمى سران چنان فرومايگان و سبك

. چون شود ميكارى آنها ن اگر دريابند دريافتشان مانع سركشى و زشت
مقياس منافع و شهوات  هانديشه و شعاع ديد آنها كوتاه است و جز ب

ات زندگى و جهان را سنجند و  واقعي محدود خود چيزى را نمى
يابند... هميشه هراسناك و گرفته خاطر و بدبين و بدانديش  درنمى

هايى هستند كه در بين دو ديدگاه  ها و سرگشته باشند. يا سرخورده مي
برند... اما... خردهايى كه از  سر ميه ها ب ها و تاريكي حيات و... نابساماني

ين آيات هماهنگى دارند و اند، با ا دانش تحقيقى و تجربى نيرو گرفته
... نيروى دهند ميقدرت جبار تكامل و تحول را در سراسر حيات نشان 

خردمندان انديشمند (ذى حجر)  همانرا،  نيرومند تكامل و منشاء آن
هلْ في ذَلك قَسم لِّذي «توانند دريابند... استفهام تقريرى و انگيزنده  مي

رساند و هم  ، هم عظمت و واقعيت اين سوگندها و شواهد را مي».حجرٍ
هاى سست و كوتاه است تا محكم  كارافتادن انديشه هبراى برانگيختن و ب

و دورانديش گردند. گويا جواب سوگندها و مورد استشهاد آنها از اين 
ر كسى خرد خود فهم شنونده واگذار شده تا ه هجهت صريحاً نيامده و ب

 »را دريابد. را به كار برد و به اندازه فهم خود آن
و عارى از  هاى مفسرين ها خبر از كثرت تعبير و توجيه در مورد اين قسم الميزان

 2، از قبيل اينكه:دهد مي 1دليل بودنِ غالب آنها
اول سال قمرى بودن،  دليل به محرمصبح ذيحجه است، صبح  )الفجر -

صبح، همه روزها از صبح تا شام،  ، نمازصبح روز جمعه، شب مزدلفه
 »شدن و جوشيدن از الى سنگها. شكافته

ر الحجه باشد و اگ اى بسا مراد از آن از اول تا دهم ذى )وليال عشر -
كلمه ليال را نكره آورده خواسته است به عظمت آن اشاره كند، و آنكه 

دهه آخر رمضان، دهه اول رمضان، دهه اول  .را برساند عموميت آن
صبح باشد، مراد  نماز محرم و يكى ديگر گفته است اگر مراد از فجر

اند يكى از  تههاى دهگانه هم عبادت در آنها است. همچنين گف شب
ليال عشر، ده شب آخر و تكميلىِ مالقات و ميقات  معانى اجتماعى و

                                                
 بودن و ساختن از پيش خود. يعنى خيالى  .1
 . 217 تا 214صفحات ، 40جلد  .2
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خدا را با موسى است كه سى شب قبلى با ده شب بعدى به چهل شب 
 رسيد و تمام شد.

 الحجه و روز عرفه ، هشتم ذىاين جمله با روز ترويه«) والشفع والوتر -
و  كه مراد به فجر قابل انطباق هست، مخصوصاً اين تطبيق در صورتي

تر  هاى دهه اول آن باشد، مناسب الحجه و شب ليالى دهگانه فجر ذى
معروف به شفع و يك  اند مراد دو ركعت نماز ولى بعضى گفته »است.

، مطلق نمازها شود مينده ركعت نماز وتر است كه در آخر شب خوا
كه بعضى شفع دو ركعتى و بعضى وتر يك ركعتى و سه ركعتى است، 

اينكه  دليل به ها انساننهم ذيحجه، تمام  و وتر روز عرفه شفع روز قربان
تعالى كه يك است، جفت و  و وتر خداي ».وخَلَقْنَاكُم أَزواجا«فرمود. 

تاق از هر عدد است و به عدد سوگند خورده شده است، شفع و وتر 
اند و برخى تاق، وتر  كه بعضى جفت باشد مياشاره به همه مخلوقات 

هاى آن، شفع  و وتر شب الحرام، شفع روزگار قوم عاد آدم و شفع بيت
و وتر درهاى هفتگانه دوزخ... و از اين قبيل  درهاى هشتگانه بهشت

 اند. اقوال كه تا بيست و شش هم رفته
 گذرد و مراد به الليل مطلق كه مي ) يعنى شب در هنگاميواليل اذايسر -

است كه صحيح  اند شب مزدلفه ها است. و بعضى گفته آخر شب
 هاى دهگانه اول ذيحجه است... ب مزدلفه جزء شبچون ش باشد مين

آيا اين سوگندها براى هر صاحب «) .هلْ في ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ -
خرد كافى نيست؟ يعنى كافى است و صاحب عقل كه معناى سخن را 

چيزى  هتعالى ب وقتى خدايدهد كه  فهمد و حق را از باطل تميز مي مي
خورند كه  چيزى مي هسوگند خورد با در نظر داشتن اينكه سوگند را ب

خاطرش سوگند  كند كه آنچه به داراى شرافت و منزلتى باشد يقين مي
جاى هيچ ترديد در درستى  خورده حق است، آن هم حقى مؤكد كه

 1»آن نيست
حذف شده و براى اثبات اين معنى بوده كه اگر  ها مجواب قس نظر طباطبايى به

و از بعضى ديگر دريغ ميدارد، همه  دهد ميخدايتعالى به بعضى از خالئق نعمت 
                                                

كه سوگند  خورده شده كسانى و براى زمانى در سوگندها كه اين نداشته است توجه طباطبايى مرحوم عالمه .1
فايده بوده است. و اگر بگوييم سوگندها  و بنابراين بي نداشته منزلت و شرافت آنها از نظر سوگند و خورنده

 اند. اند نداشته خدا بوده است، آنها احتياج به قسم و اثبات چيزى كه به آن ايمان آورده هب خاطر مسلمانان به
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كنايه، هم رساتر است و  طور بهبراى امتحان است و خالف اين جواب و اشاره به آن 
 هم در باب تهديد و انذار و بشارت مؤكدتر است.

(دفتر اول) ديده  »دينِ اركان طبيعت«ص هم در كتابِ يك تفسير و استنباط خا -
و  باشد ميهاى گيرنده اين آيات  كه اگر چه دور از ذهن و درك عرب 1شود مي

اى هم نشان  و سياق آيات داللت صريح و مستقيم و حتى اشاره و قرينه خود عبارات
قابل توجه باشد. نويسندگان كتاب با اعالم  تواند مي، ولى از جهت ديگرى دهد مين

اينكه قرآن معرفت انسان را اكتسابى در طريق مشاهده و تجربه دانسته، اصالت و 
، قائل نيست و با پيش باشد ميرسميتى براى تفكر فلسفى كه مبتنى بر معرفت قبلى 

منَازِلَ لتَعلَمواْ  رَ نُورا وقَدرههو الَّذي جعلَ الشَّمس ضياء والْقَم«كشيدن آيه شريفه 
ابسالْحينَ ونالس ددو هم در زمينه  كند ميهم اكتسابى بودن معرفت را استنباط  2»ع

را تعليم يافته از گردش و  نآ رياضيات كه در رأس علوم تحققى و يقينى قرار دارد،
در منازل فلكى (سى روز يا سه ده شب ماه و دوازده ماه  تحول شكلى ماه و خورشيد

. عدد ده را هم كه پايه شمارش و حساب است، مأخوذ از مشاهده گيرد ميسال) 
چنين تفسير  را شمارد. سپس در تأييد آن پنج آيه سوره فجر انگشتان دست مي

 :كند مي
 هاى دهگانه، منازل ماه بر اساس شمارش انگشتان. : شبوالْفَجرِ

 و بيست و نه روز.روز هاى سى  : قسم به جفت و طاق، اشاره به ماهوالشَّفْعِ والْوتْرِ
 . چيزى كه گريز ناپذير است.شود مي: قسم به شب كه سپرى واللَّيلِ إِذَا يسر

گونه  آرى علم حساب دقيقاً بازتاب نظم جهانِ خارج در ذهن انسان بوده هيچ«
 /) 55رحمان(، 9 /) 6انعام(، 12 /) 17اسراء(معرفت قبلى سرچشمه آن نيست. آيات 

 .»كند مي، نيز بدين حقيقت اشاره 5
هاى اين سوره را به تعليم حساب  عجيب است كه ابومسلم نيز در تفسير خود قسم

 ]44صفحه  »پرتوى از قرآن«[ دهد ميارتباط 
 3:نظر آقاى مهندس تاج

  ها و آثار آنها  د خلقت و استشهاد به پديدهها اشاره به آيات مشهو قسم «
                                                

 110 تا 106صفحات ، فصل روش شناخت از ديدگاه قرآن، )1345(ظاهراً حوالى  چاپ تهران. 1
ها[ي معيني] تقدير  : اوست كه خورشيد را فروزان و ماه را تابان آفريد و براي آن جايگاه 5) / 10. يونس(2

 كرد تا [با تغيير وضع ماه] شمار سنوات و حساب [ايام] را بدانيد؛ ...
 از شركت كنندگان محقق و صاحب نظر در كالس تفسير. .3
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سپيده صبحدم و فراگرفتن روشنايى و پيروزى بر تاريكى  . فجرباشد مي
هاى دهگانه چهارم تا چهاردهم هر ماه و پانزدهم  شب .»لَيالٍ عشْرٍ« .شب

تا بيست و نهم است كه مسافرت و كار در آنها در مناطق گرمسير 
. در ده شب اول روشنايى و قرص مرئى ماه باشد ميو معمول پذير  امكان

افزايش و  »والشَّفْعِ«و در ده شب بعد رو به كاهش.  رود ميرو به افزايش 
عكس  »رتْو«و شود ميرشدى است كه از جفت شدن و تركيب نتيجه 

فراگرفتن شبانه  »واللَّيلِ إِذَا يسر«رساند.  را كه تنزل و كاهش است مي آن
مجموعه آنها حركت موجى يا  »والْفَجرِ«تاريكى و پديده متقابل 

. باشد ميهاى طبيعت  عمومى جريان طور بهكه دهد ميسينوزوئيد را نشان 
اثبات قيامت خورده شده و جواب آنها در  خاطر بهاين سوگندها 

»بي إِلَى رجِعةًاريرْضةً مياضر اليه حركت  آمده است كه منتهى ».ك
صحت  . و صاحبان عقل بهباشد ميبندگان معتقد و مطمئن از عذاب خدا 

 .»برند و اصالت آن پى مي
 1:نظر آقاى مهندس عبدالعلى بازرگان

هاى هستى و  در پديده »حركت«محور اصلى اين سوره بيان قانونمندىِ «
باشد.  هاى مختلف و متغير در جريان آن  مى وجود مقاطع و سرفصل

و زمين، و ارتباط آنها از نظر حركات  ها خورشيد يكى از اين پديده
بش نور است، وضعى و انتقالى و تاريكى و روشنايى ناشى از وضعيت تا

باشد كه برحسب  مى ها و ديگرى جوامع انسانى و تاريخ اقوام و ملت
جاى روشنايى و  هدر برابر حق و باطل (ب ها انسانموقعيت و موضع 

تاريكى)، و فساد و طغيان يا صالح و تقوى، حالت و سرنوشت مختلفى 
 خواهند داشت.

روز و فصولى  و زمين و شبانه كه وضعيت خورشيدطور همان ،حالدرهر
شود ثابت نبوده و دائماً  كه از تفاوت فاصله و حركت آنها حاصل مى

آن گاهى در تاريكى مطلق شب  خاطر بهكند و  تغيير و تحول پيدا مى
دن )، پس از آن رقيق شدن تاريكى و برچيده شلَيالٍ عشْرٍوبريم ( بسر مى

 ) و سرانجام طلوع فجرواللَّيلِ إِذَا يسرگذرانيم ( تدريجى پرده شب را مى
كنيم  و انفجار نور و دامن گستراندن صبح روشن را مشاهده مى

هاى ظالم و فاسد حاكم بر آنها  )، وضعيت جوامع انسانى و رژيموالْفَجرِ(
                                                

 .»انتشارات قلم« ،»نظم قرآن«جلد چهارم كتاب  112تا  107تلخيص از صفحات . 1
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و دائمى نيست و يكسره در معرض تطور و تحول و تغيير قرار  نيز ثابت
 دارد.

الگويى مشترك دارند و هر دو از يك  ،به اين ترتيب طبيعت و تاريخ
كنند. كسى كه تغيير و تناوب و طلوع و غروب را  قانونمندى تبعيت مى
كند، بايد از اين مدل و مثال  روزى مشاهده مى در تحوالت شبانه

تر كه حاكم بر بقيه حركات هستى، از  ظامى عمومى و كلىمحسوس به ن
جمله تحوالت جوامع انسانى و جريانات سياسى اجتماعى آنست پى 

 است. هاى سوره فجر ترين پيام برده از آن عبرت گيرد و اين از مهم
و صبح روشنى  يعنى در پسِ هر شب ظلمانى جور و جهلى، طلوع فجر

 ا و قيصرهاه و فرعون فق اقوام مشاهده شده است و همواره نمرودهادر ا
مردانى مبشر نور و هدايت  و بعثت ها ها با طلوع فجر ملت و ابوسفيان

السالم) در تاريكى ذاتى  (عليهم و محمد ، عيسى، موسىهمچون، ابراهيم
 اند. خود ساقط شده

حقيقت چنين است كه همچون شب و روز، حق و باطل تناوب دارند. از 
رقيق شدن و زوال ، )لَيالٍ عشْرٍو(آنجايى كه ما به تسلط طوالنى تاريكى 

خو گرفته و به آن عادت  و طلوع فجر) واللَّيلِ إِذَا يسر(دريجى تاريكى ت
را درك كرده و از آن درس  ايم، كمتر عظمت و قدرت آن كرده
گيريم، اين تغييرات كه مشهود و محسوس همگان است، از يك  مى

نمايد و از طرف ديگر اصالت  مى اتاثب تحول را طرف حركت و تغيير و
ر، صالح دهد. حق و باطل، خير و شّ و برترى نور را بر تاريكى نشان مى

هاى ديگرى از تضاد روشنايى و تاريكى هستند،  و فساد نيز كه صورت
. گرچه اغلب برترى باطل و شرّ و فساد را نيستند هرگز ثابت و اليتغير
حق از ناحيه  غيبت نورِ دليل بهها  تسلط اين تاريكى شاهد هستيم، ولى

 ها ها مقدمه و وسيله بيدارى ملت طلبان است. ثانياً همين ظلم و ظلمت حق
و ابتاليى براى رشد مردم گشته نفس تضاد و تعارض و درگيرى و 

 گردد. مى صدق و صفاى مؤمنين و خلوص و پااليش موجب درآميختگى
آنچه گفته شد اختصاص به اين سوره ندارد، گرچه مضامين سوره 

را تبيين  »حركت و تغيير«از زوايا و ابعاد گوناگونى قانونمندى  )89(فجر
هاى مختلف اين اصل كلى را در طبيعت و تاريخ و دنيا و  نموده و جلوه

وح قرآن را درك كرده باشند، از دهد، اما كسانى كه ر نشان مى آخرت
را با وضعيت  هاى ديگر نيز اين حقيقت و انطباق آن خالل آيات و سوره
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كنند. نمونه آن دست پرورده و تربيت شده پيامبر،  جامعه خود درك مى
شاگرد اول مكتب اسالم است كه قرآن ناطق بود و قول و  (ع)يعنى على

گرفت. مضامين سوگندهاى ابتداى  شئت مىكردارش از اين سرچشمه ن
را با تحوالت اجتماعى، چه نيكو در گفتار آن  اين سوره و انطباق آن

بيتش مشاهده  گونه پيامبر و اهلحضرت خطاب به منكرين نقش فجر
 كنيم آنگاه كه فرمود: مى

 1»و بِنَا انْفَجرْتُم عنِ السرَارِ  ءبِنَا اهتَديتُم الظَّلْماء و تَسنَّمتُم الْعلْيا«
شفع و وتر، هنگامى  )لَيالٍ عشْرٍو(، شبهاى دهگانه، چهار سوگند به: فجر

به ترتيبى  آمده است ، )سر(واللَّيلِ إِذَا يشود  كه شب به تدريج سپرى مى
شود.  گيرى مى نتيجه »حجرٍ هلْ في ذَلك قَسم لِّذي«كه با جواب: 

مراحل فوق كه هر كدام اشاره به مقطعى خاص از جريان تغيير و تحول 
ا براى كسانى كه پايبند به مدارى بسته روزى است، تنه در حركت شبانه

كسانى  »ذى حجر« آور است. به عنوان حريم و حدود الهى هستند پيام
گردند و از او  تاب مى عالم به دور خورشيد هستند كه همچون زمين

 كنند. كسب نور هدايت مى
روزى را رعايت كنيم،  خواستيم نظم و ترتيب تحوالت شبانه اگر مى

واللَّيلِ إِذَا «) را در انتهاى سوگندها پس  از والْفَجرِالزم بود آيه اول (
با  »رجالفَ«رسد براى نشان دادن تضاد  مى نظر بهداديم. اما  قرار مى »يسر

ه ، اين مرحله مقدم قرار گرفتاصالت دادن به فجر خاطر بهو يا  »لَياٍل عشْرٍ«
 و حتى عنوان سوره نيز از آن اخذ شده است.

گسترده دارند و اصل كلى افزايش گرچه معنايى عمومى و  2شفع و وتر،
دهند، در اينجا  ها نشان مى پيوستگى و كاهش و جدايى را در پديده و
در دل تاريكى و  تداخل تدريجى نور خورشيد همانرسد  مى نظر به

 .»شب بر چهره  روز باشد پوشش تدريجى پرده

                                                
هاى جهالت را پيموده به هدايت رسيديد و به مراتب بلند  از طريق ما تاريكى :)البالغه نهج 4(ابتداى خطبه . 1

روزهاى آخر نظام جهل و جور)  -لحظات شبو به واسطه ما از سرار (واپسين (سيادت) نائل شديد 
 به روشنايى روز و هدايت رسيديد). انفجار كرديد (از تاريكى با طلوع فجر

توان  از آيه ديگرى كه مشتمل بر اين كلمه است مي باشد ميكاهش  همانرا كه  »رتْو«معناى دقيق  .2
خدا با شما است و اعمالتان ... ( .»واللَّه معكُم ولَن يترَكُم أَعمالَكُم« - 35) / 47(محمددريافت كرد: سوره 

 گذارد). را كسر نمي
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 ما: نظر به
، يكى تنوع تفسيرها و نظريات است، كه غالباً خورد ميچشم  هچيزى كه خيلى ب

كار رفته است تا  ههايى كه ب من عندى و عارى از دليل و قرينه است و ديگر تكلّف
 كرسى بنشاند. هزور تأويل و تطبيق ب ههر كس استنباط خود را ب

 د:آي مى نظر بهآنچه 
هاى ابتداى فالن ماه يا دو  شب »لَيالٍ عشْرٍ«تعبير و تفسيرهايى از قبيل اينكه  - 1

باشند.  اند، بالبداهه باطل مي نمازهاى خاص »وتر«و  »شفع«است،  شب مناسك حج
براى مشركين و منكرين يا ايمان  سوگندهايى كه با معتقدات يا مقدسات مذهب

تر آنكه  عقالنى و قابل قبول باشد. از همه نامعقول تواند ميها خورده شود، ن ياوردهن
هفت در و درجه دارد، و شفع و وتر را  هشت در يا درجه و جهنم چون بهشت

ه مورد اعجاب ك اند: يعنى براى اثبات و قبوالندن چيزى گرفته بهشت و جهنم معناي به
و انكار است، به درها و درجات آن قسم خورده شود (مثل دم روباه كه شاهد روباه 

اند شفع هر پيامبرى است كه او را دو  كه گفته شود). از همين قبيل است قول كساني
. و وتر هر پيامبرى و ذوالنون و يونس و عيسى يا مسيح و احمد نام است. مانند: محمد

 ،4 جلد، جلدى رهنما 4(قرآن  و ابراهيم و نوح كه او را يك نام است. مانند: آدم
 .)542ص 

ل و آيات بعدى وجود ندارد. بلكه بند ارتباط مستقيم و مسلّم مابين پنج آيه او - 2
حساب بيايد. چهار آيه اول سوگند است و آيه استفهامى آخر ه يا پيام مستقل بايد ب

 -3 ىها گروهكه در سوگندهاى گذشته در  طور همان، شود ميجواب قسم محسوب 
ديديم، همه جا  ، 29 - 28 -26 -22 -17 -)19تا  15(آيات  15 -12 -10 -8 -6 - 5

 همانه است و بالفاصله  در شد ميشكل مبتدى جمله رديف   بهچند سوگند  يك يا
سياق  ،آمده است. ضمن آنكه آيات جواب قسم ها مى ها، جواب قسم گروه يا سوره

 آيات قسم را داشته است... ي و آهنگ و قافيه
نظريات استداللى و استنباطى شخصى مانند اينكه سوگندها براى نشان دادن  - 3

ثباتى شر و ظلم در برابر خير و حق را  و برترى نور بر ظلمت بوده و بىقدرت 
رساند، منظور از شفع و وتر صفات متضاد خالئق يا هستى در برابر نيستى است،  مي

، پس شفع شود ميشفع چون ازدواج و تركيب است و تركيب باعث رشد و فزونى 
 درَر شدن، حجر خشدن قرص ماه است و وتر كاهش و كوچكتافزايش و بزرگتر
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كه تلقى فرومايگان از اين  كند ميمتين و نيرومند را گويند، حكايت از اين معنى 
دار  هاى مهتاب ، ليال عشر شبشود ميكارى آنان ن ها مانع سركشى و زشت قسم

هاى مناطق گرمسيرى  چهارم تا چهاردهم و پانزدهم تا بيست و نهم است كه كاروان
نه ده شب)... چون  شود ميكه بيست شب  حاليرنمايند (د براى مسافرت انتخاب مي

اى در آيات  ها صراحت و حتى اشاره و قرينه ها و توجيه يك از اين تطبيق براى هيچ
مربوطه نيست و حالت تكلف دارد و اگر قرينه و ارتباطى باشد، امروزه كشف شده 

 رزش داشته باشد.اعتبار و ا تواند ميكننده ست، تنها از نظر شخصى براى تفسيرا
هاى  اين نظر تفسيركنندگان كه در سوگندها اشاره به شواهد و آثار يا پديده - 4

. اما دليل ندارد باشد ميمنظم و مشهود خلقت شده است، كامالً درست و قابل قبول 
 »رجفَلْاَ«جاى مفهوم مسلمِ روشن و سرراست آنها، چيزهاى ديگرى را بگذاريم:  هب

ه است كه زمين و هاى دهگان شب »لَيالٍ عشْرٍ«ع روز است، صبحدم و طلو همان
برده محروم از آفتاب است. اما چرا ده شب گفته شده است، سر هب زندگى در تاريكى

و معاصرين  بايد ديد در زمان نزول اين آيات در فرهنگ و عادات مرسوم مكه
 همان ».والشَّفْعِ والْوتْرِ«چه خصوصيت داشته است. هايى بوده و  چه شب رسول اكرم

شوندگان  آيد و دعوت پيش مى اشياء و افراددر  و ها كه در شمارش جفت و طاق است
اند. ضمن آنكه بعداً نيز خوانندگان قرآن و  قرآن در آن سال همگان با آن آشنا بوده

ه سروكار با جفت و طاقِ ارقام و حساب يا نر و ماده دعوت شوندگان عام ك
را  موجودات زنده و مثبت و منفى الكترونيك داشته، عموميت و اطالق گسترده آن

تر از شنوندگان اوليه آيات  تر و عميق و افكار وسيع در رياضيات و فيزيك و ژنتيك
و در برابر آن، چهره و جريان  »رجفَلْاَ«، مثل ».واللَّيلِ إِذَا يسرِ«نمايند،  قرآن درك مي
دارد كه مؤثر  هاى طبيعت را اعالم مي گير ديگرى از واقعيات و پديده روزمره و عالم

 در زندگى و مشهود زندگى ما است.
است كه هايى از طبيعت و خلقت و زندگى  ها و آثار و جريان اينها تماماً جلوه

 عنوان بهقرآن عين آنها يا مشابه آنها را براى تفهيم و تثبيت مطالب و مدعاهاى خود 
هم نوع  خواهد ميبرد و حاال  كار برده است و مي هنمونه يا گواه و جلب توجه ب

فرق دارد بيان  سوگندهاى خود را كه با سوگندهاى متداول در بين منكرين و مؤمنين
ها صالحيت و ارزش قسم  گيري هم با پرسش اينكه آيا اين آثار و گواهكند، و 

د كه سروكارش و منطق و همانخوردن، در نظر اهل خرد و دانش دارد يا ندارد، بف
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تظار دارد كه مفتاح دعوتش، با اهل تعقل و تفكر و مردم متين و متفكر بوده، ان
كار برند، شخص  هو تدبر بكنندگان در قرآن، تعقل  و تأمل شوندگان و غور دعوت
 هم كه ممكن است طرف خطاب اصلى اين آيات باشد، و اجرا كننده رسالت پيغمبر

و غيره، اكراه و  و دعوت است، متوجه باشد كه راه القاء ايمان و اعتقاد به آخرت
 1ش مراجعه كنند.تحميل نبوده خود مردم بايد به عقل و درايت خوي

  : 14تا  6آيات ، پيام يا جزء دوم: انذار تاريخى
6 - ادبِع كبلَ رفَع فكَي رت أَلَم.  

7 - إِرادمالْع ذَات م.  

8 - لَقخي ي لَمالَّت ي الْبِلَادا فثْلُهم.  

9 - ادبِالْو رخوا الصابج ينالَّذ ودثَمو.  

10 - ادتي الْأَونَ ذوعرفو.  

11 - ي الْبِلَادا فوطَغ ينالَّذ.  

12 - ادا الْفَسيهوا ففَأَكْثَر.  

  .عذَابٍ فَصب علَيهِم ربك سوطَ - 13

14 - ادصرلَبِالْم كبإِنَّ ر. 
، نام برده شده و فرعون و ثمود از سه قوم و امت يا سرور مطاعشان، يعنى عاد

هاى بعد خواهد  كه در سوره يطور بهشهر آنها و پيغمبرشان ( ى كه ارماست. قوم عاد
ها يا قصرهاى خود را در دل كوه و دره از  ى كه خانهودآمد) هود بوده است، ثم

گونه استعاره با قدرت  هها (براى شكنجه) يا ب آوردند و فرعون كه ميخ سنگ در مى
كه در صدر آيات آمده،  »أَلَم تَرَ«كرده. پرسش  ميالعاده حكومت  فوق استبدادى

   :طالقانى گفته به
استفهامى انكارى و متضمن  تثبيت بوده است و مقصود از رؤيت، علم «

و خطاب مفرد  باشد ميمشهودى است كه از وضوح مانند ديدن با چشم 
  . »يك مخاطبين است علم مخاطب خاص يا يكه براى استشهاد ب

                                                
نمايد و راه استفاده و استناد آنها و  هاى خود را معرفى ها و سوگند خوردن نوع قسم خواهد ميقرآن  .1

هايى كه تماماً مأخوذ از طبيعت مشهود و معرّف  متدولوژى دعوت و كفرزدايى را نشان دهد. قسم
 هاى سارى و عادى در جهان و در زندگى و دانش انسان است. جريان
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هاى مختلف در قرآن آمده و مخاطب آن غالباً خود  صورت بهاين نوع پرسش كه 
قبل از دعوت و ابالغ و انتقال به سايرين، آگاهى و  بايستي مياست، كه  غمبرپي

عنايت الزم كسب كرده باشد. در بيشتر موارد پرسش و ديدار از چيزى و جايى 
ديگرى وقوع يافته است يا بايد واقع شود.   كه در زمان گذشته يا مكان شود مي

رفته، مانند كلمات رأى و آراء كار همستعار ب صورت بهبنابراين واژه رؤيت و ديدار 
و  خواهد ميگيرى شخص را  كه همريشه با رؤيت هستند، نظريه و عقيده و عبرت

 »... چه كرد؟آيا ندانستى كه پروردگارت با قوم عاد«آيه را  طلبد. قاموس قرآن مي
 ترجمه نموده است.

هاى ديگر و فارسى هم  استفهام و پرسش آمده است، كه در زبان صورت بهاگر 
. براى جلب توجه شنونده و دعوت او به نظر انداختن بر امر مهمى باشد ميمعمول 

هاى  تصور بهاست كه براى او تازگى داشته و مجهول مانده است. چنين حالت را 
هلْ أَتَاك « 1».يثُ الْغاشيةهلْ أَتاك حد«ى قبل نيز ديده بوديم (ها گروهمشابه در 

نُوديثُ الْجدى« 2».حوسيثُ مدح لْ أتَاكى آينده زياد خواهد ها گروه) و در 3.»ه
 آمد.

، اشاره خاص به چگونگى رفتار خداوند شده و »ف فَعلَ ربككَي«در پرسش 
العمل دنيايى خداوند را درباره اقوام سركش و  مكانيسم عمل يا عكس خواهد مي

ى ها گروهو  25و  20و  15ى قبلى ها گروهاعتبار ه ب كننده پيغمبران فاسد (يا تكذيب
ها يا سركردگان  آينده...) كه موضوع اين نوع انذار است، بيان نمايد: اين اقوام، امت

 اند و چگونه به كرده مياند، چه  مستبد آنها چگونه بوده و چه وضع و زندگى داشته
 4الكت رسيدند.ه

 العربةجزير جنوب در كه يمن از احقاف سرزمين در عاد قوم قرآن قاموس گفته به
اند.  بوده پرست الخالى) است، سكونت داشته و بت هاى ربع از قسمت (وادى دهناء

                                                
  . 17/  )85، بروج(15. گروه 2          . 1) / 88، غاشيه(9گروه . 1
   . 15) / 79، نازعات(2/20. گروه 3
ى مقدماتى قبلى اسمش نيامده و بعداً به ها گروهو در  شود مياولين قومى كه براى اولين بار از آن نام برده . 4

 است. كرّات خواهد آمد، قوم عاد
گفته شده بود، در اينجا  ».هلْ أَتَاك حديثُ الْجنُود«كه حالت لشكرى داشتند  و فرعون در مورد ثمود

و جنبه و قابل ديدار بوده است  هاى آن نزديك حجاز اينكه آثار خرابه دليل بهآمده است. شايد  »أَلَم تَرَ«
 .سنديت و شهادت بيشتر داشته است
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عادبن عوض بن «مناسبت جدشان ه را ب ميه عادتس »اقرب الموارد«و  »البيان مجمع«
 اند. دانسته »بن سام بن نوح ارم

هاى قرآن و  استناد سوره ه، باطالعات بيشترى در مورد قوم عاد »پرتوى از قرآن«
پس از نوح و پيش از  : قوم عاد1داده است و قاموس كتاب مقدس همچنين تورات

 اند و سالطين ديگرى داشته پيغمبران »هود«جز   هبوده است. ب اقوام سامى ديگر
 اند. در تورات . و صاحب قدرت و غرور بودهكرده ميانروايى مستبدى بر آنان فرم

و پيغمبرشان هود ديده  كه سند مكتوب و قديمى تاريخ نژاد سامى است، لفظ عاد
ها و  چشم نيامده. از نشاني هو در آثار تاريخى نيز تاكنون چنين نامى ب شود مين

رسد كه قوم  مي نظر بهآمده،  »ادومه«يا  »ادوم«راجع به قوم  هايى كه در تورات داستان
 2 باشد... م توراتواد همانعاد قرآن 
بسيار ديده  و عبرى خصوص در كلمات عربى هگونه اختالف تلفظ و تعبير... ب اين

  است...  ذكر شده، شبيه عاد ارم كه در تورات »ادورام«و  »ادومى رام« هاى . نامشود مي
حدود جنوبى آن از درياى مرداب تا خليج عقبه و غربى آن از  3ادوم«

. طول آن باشد مياست كه در شرق واقع  دشت عربستان وادى عربه تا
قدرى از فلسطين  صد و عرضش بيست ميل بوده و چندى بعد ادوميان

را متصرف شدند... ادوم اولى داراى  )و حوالى عربستان (پطريه جنوبى
ترين آنها سه هزار قدم مرتفع  ن بسيار ناهموارى است كه بزرگكوهستا

است كه  ها آهك  و سرحد دشت عربستان و در ضمن سلسله كوه
و عيصون  و معون -وايلت -بصره شود... مي آن متصل اش متدرجاً به دهنه
پايتخت  »سيله«كه بصره پايتخت سابق و  اند از شهرهاى اين مملكت حابر

عجيب  طور بهاند،  خبر داده هايى كه از انهدام ادوم الحقش بوده... نبوت
 اند اند. چنانكه همه سياحان و مسافران آنجا نيز شهادت داده تكميل يافته

و دهات معدودى  ودش مي... در اين مملكت آثار شهرهاى چندى ديده 
خيلى شبيه به مشايخ بدوى  كه امراء ادوم رود مينيز دارد... احتمال 

اند (سفر پيدايش  يا اميرى بوده حاليه و كليه تحت تسلط و اقتدار سلطان
)... تنبيهات ظلم و مكافات 14: 20اعداد  15: 15خروج  -43 - 31:36

                                                
  52تا  50ام صفحات  جزء سي. 1
براى مردم بازگو كن تا عبرت بگيرند  ،منظور انذاره بين و طاغيان و فسادانگيزان ناسپاس، بذخدا را با مك. 2

 .و از خدا و حضور و كيفر دنيايى او كه خرابى و هالك است، حساب ببرند
 .ساز كتاب هاك نقل به. 3
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ياى نبى  و عوبد حزقيل -عاموص -ارميا -سط يوئيلجور ايشان بارها تو
بعد از گرفتن اورشليم، تمام ممالك حوالى  النصر گفته شد)... بخت

قسمت جنوبى  دست ساخت... و باالخره ادوميانزير زبون و را يهود
 كه از اوالد نبايوت بن اسمعيل تصرف درآوردند و نباتيان هرا ب يهودا

گرديدند  جانشين ايشان »سيسير«كوه   يعنى ادوميان ملك خاص بودند، در
 »بحراالوسط«و  »عربه«) و بدين طور واليت مابين دره 13:25(پيدايش 

 »ادوميه«واقع است به  »حبرون«كه در شمال  و پوس »الوثر«تا  »ايالث«از 
را تأسيس نمودند و  پطريه عربستان در ادوميه اصلى و نباتيان 1مسمى شد

. گرديدند.. سلطان و سپاه و حكمران  باالستقالل سكونت ورزيده صاحب
ى كه در آن حوال -»يهوداى مكابيوس« -در اين وقت 32: 21دو قرنيتان  

گذار  حقيقى دست يافته ايشان را خراج »ادوميان«دم از استقالل ميزد، بر 
ايشان را  قبل از مسيح 30در سنه  »هركانوس -يوحناى«خود گردانيد. و 

 105در سال  »تريجان«سركردگى  هب بر تهود مجبور ساخت... روميان
ت تجارت و دست يافتند و اين مطلب سبب پيشرف »ادوم«ميالدى بر 

جهت تجارت ساخته،  هها ب گرديد و راه ترقى دولت و ثروت آنجا
ه پيدا نمودند بالجمله در معامل و لونت و ايران با هندوستان ادوميان
هاى كوه  هاى عجيبى در صخره هياكل و عمارات و مقابر و پله پطريه

رفت  »ادوميه«به  1812حجارى شده بود. اول سياحى كه در سال 
ه بر ضد و سلحشور اين مملكت هموار بود. اعراب بدوى »بركهارد«

 »اند. يكديگرند... و بسيارى بعد از سياح فوق بدانجا رفته
، قدمت و دوام و اهميت قوم شود ميآنچه از اطالعات و استنادهاى فوق دريافت 

) است و مجاورت جغرافيايى و تاريخى آن با اعراب. (يا ادوم تورات فانى شده عاد
و همسايگان آنها شاهد شناخته  دعوت شوندگان معاصر و اعراباگر بنا بود براى 

شوندگان و انذارشدگان  شده يا قابل شناسايى و استناد تاريخى و دينى از دعوت
 .شد ميتر از اين ن آورده شود، مناسب پيغمبران گذشته

 ».الَّتي لَم يخْلَقْ مثْلُها في الْبِلَاد .م ذَات الْعمادإِر .ربك بِعادأَلَم تَرَ كَيف فَعلَ «:  8 تا 6آيات 
  يا  رساند. شهر ارم مي را به عاد ارتباط نزديك و اتصال ارم 7و  6ات اتصال لفظى آي

                                                
مذهبى با اعراب و دليل استشهادهاى  و تاريخى و قومى جغرافيايى، ارتباط از همسايگى بعد، پس هاز آنحا ب. 1

 .شود ميقرآن ظاهر 
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ها  اند، يا خود ساختمان ها بوده ها و استوار بر ستون ها و قصرهائى كه داراى ستون خانه
معمارى و ها را داشته حكايت از هنر  حالت ستون ،در اثر ارتفاع قامت و استوارى

، در 8مصداق آيه  هو تمدنى كه ب است. عمران كرده ميرفاه و تمدن پيشرفته آنان 
قاموسِ  گفته بهنظير بوده است.  نوع و زمان خود (و شايد تا زمان نزول آيه) در دنيا بى

شكل ستون براى نشان  ههاى روى هم چيده است كه ب ن، اصل كلمه ارم سنگقرآ
مذكور در اين آيه را عمارت مخصوص يا  اند. ارم كرده ميها برپا  راه در بيابان دادن

   :كند ميروز ساخته نشده بود. سپس اضافه  داند كه نظير آن تا آن شهر باشكوهى مي
اى در كتب اسالمى راه يافته كه ريشه آن  ، افسانهدر شرح و تفسير ارم«

بر آن صحه گذاشته  يهودى »كعب االحبار«رسد و  مي »بهوهب بن من«به 
   »است.

 ، براى پيدا كردن شـتر خـود در صـحراهاى عـدى    »ابى قال اهللاعبد«خالصه:  طور به
هـاى سـرخ و ســفيد و    بلنـد مرصـع بـه يـاقوت    هـايى رسـيد بـا درهـاى      شـهر و قلعـه  ه بـ 

شـك و زعفـران و   هـا بـا لئـالى و م    هائى از طال و نقره و لوءلوء و يـاقوت و كـاخ   غرفه
بـه او توضـيح داد    االحبار رسيد و كعب معاويهه تر از آفتاب... قضيه ب هاى روشن جوي

اسـت و مـردى كـه بنـا بـه اخبـار وارده  در زمـان تـو در طلـب           كه آنجا بهشت شـداد 
ــ از ...  اســت »قــالء  ابــى  ابــن  اهللاعبــد« رفــت، همــين  نجــا خواهــدآ  هشــترهاى خــود ب

 . زمخشـرى در كشّـاف  شـود  مـي هاى داستان، سـاختگى بـودن آن معلـوم     گوئي مبالغه
بـدون رد و   . مجلسـى كنـد  مـي را نقـل   در محضر معاويـه  روايت فوق و تصديق كعب

 باشـد  مـي الهويـه   را قبول ندارد و از مردى كه مجهول و صدوق آن نمايد ميقبول ذكر 
را از  نيـز داسـتان   و مسـعودى  كثيـر  انند ابـن م اهل سنت . بعضى از مفسرينكند مينقل 

 دانند خالف مي اسرائيليات و
هاى  نبايد مبالغه و خالف واقعيت ».لَم يخْلَقْ مثْلُها في الْبِلَاد«توصيف قرآنىِ 

يد. بسيارى از آثار تاريخىِ موجود و مشهود نيز كه مورد اكتشاف ابي نظر بهى تاريخ
كهن دارند، با توجه و   هاى تمدن كه به  رغم قدمت و تعلقى اند، علي قرار گرفته

، از نظر فنى و هاى هنرى جنبه ى كه روى آنها شده است، عالوه برتحقيقات مفصل
آيند. مانند:  مى نظر بهنگيز و غيرقابل تقليد ا نظير و اعجاب تكنيك ساختمان هنوز بى

هاى  و نظائر آن را ستون كاخ آپادانا و جمشيد تخت عجايب آن، و با رموز مصر اهرام
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سنگى بلند و قطعات سنگين بدون مالط روى هم چيده شده و آب انبارهاى مكعب 
 ... فر شده در سنگ زير كوهشكل بزرگ ح

رفته و عمداً فاعل آن يا خالق ذكر نشده، كار هكه ب »قْلَيخْ«ضمناً صيغه مجهول 
ميان نيامده، اتكاء به واقعيت  هعنايتى بوده است كه صحبت از خدا و مسائل اعتقادى ب

شوندگان باشد. در زبان  تاريخى و عمل بشرى بشود تا مشهود و مورد قبول دعوت
 .شود ميكار برده  ه) خيلى بcreationكردن ( و صنعتى نيز كلمه خلق هنرى

*    *    * 

ها و  در سه آيه كوتاه و با حداقل اشاره و اختصار و در مقايسه با داستان
حال ذكر  شرح اى از آنها نقل شد، كلى حكايت و هاى تاريخى كه چكيده توصيف

و زندگى آنان داده شده است. البته شرح و  م عادگرديده و تصوير اساسى از قو
آيد، نيامده است و  هاى تحقيقى مى كه در تواريخ و گزارش طور آنشناسائى كامل، 

ى بعد نيز ديده خواهد ها گروهكه در و شيوه بيان نيامده. اين شرح و داستان هم عمداً 
 رساند. شد، ويژگى قرآن و دعوت را مي

9 - »وادخْرَ بِالْووا الصابينَ جالَّذ ودثَم.« 
و جانشين عاد  آمده است كه از اقوام سامى ، قوم ثمودو ارم عاداقوام پشت سر 

حال نيامده و در  هب كه نامش تا بوده است و پيغمبر ثمود اد، هوداند. پيغمبر ع بوده
بوده است. در آن گروه با دو بار اشاره  اشاره شده، بعداً خواهيم ديد صالح 25گروه 

اين كار  درباره تكذيب و تخريب آن قوم مختصراً شرح داده شده است و عامل 
طغيان قوم و شقاوت فردى از آنان ذكر شده است. عذابى كه سرشان آمده، ويران 
شدن شهر و بدفرجامى كار و حالشان بوده است. ولى در گروه حاضر توجه روى 

مختصراً توضيح آمده  20هم با آنكه قبالً در گروه  محور شرك رفته راجع به فرعون
گيرى به  بندى و نتيجه جمع عنوان بهه متأخر بر آنها است، بود در اين مجموعه ك

تمدن  - اقتدار -وار پرداخته شده، تكيه كالم روى آبادى اشاره تلگرافى و فهرست
  1اش غرور و استغنا است) رفته است. (كه الزمه

                                                
بعد تنها ه در اينجا تمام شده است از اين بمؤلف فقيد براي اين گروه، نوشته اوليه (مسوده)  دست. 1

 .نمايند (ب.ف.ب)بعداً تدوين و تنظيم اند  قصد داشتهكه  استالبى س مطئورهايي از  يادداشت
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 هاي بعدي يادداشت
 

  يى، دنيا اجتماعى زندگى تأمين جهت در عمران و آبادى استحكام در و پيشرفت *
 نيازى و احساس غرور و ظلم، طغيان و فساد. اش احساس بى نتيجه
وصدواْ عن سبِيلِ  «آنها  افتادن و تخريب رسالتدر ،بنابراين تكذيب پيغمبران *
جزء بعدى كه در سال سوم خواهد پيام يا  - واكنش و هالك - قهر خداوند -1»اللّه

آمد، و بايد در آن موقع صحبتش را بكنيم، توضيح و تمثيل براى رفع همين اشتباه و 
 2»فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتَلَاه ربه«گذارد:  را قرآن ابتال مي انحراف است و نام آن

فقط يك آيه آمده و من باب مشابهت و مشاركت گفته شده  درباره ثمود *
ها و مناطق مرتفع  در وادى و دره شود مي، كه معلوم ».جابوا الصخْرَ بِالْواد«است: 

 اند. كوهستانى آبدار زندگى كرده تسلط بر طبيعت داشته

* 10 - »تَادي الْأَونَ ذورْعفهم يك آيه بيشتر نيامده و اشاره به  ع به فرعونجرا» .و
»تَادي الْأَوداشته باشد. تواند ميشده است كه سه معنى  »ذ 

 هاى شكنجه. ) درفش و ميخ1
 شكنجه.رحمانه مبتنى بر  ) قدرت نظامى بي2
ها كه نشانه  هاى اتصال سنگ القاعده شبيه به ميخ و شايد ميخ ) اهرام مثلث3

 سازى و قدرت هنرى بوده است. كاخ

* 11 - »ي الْبِلَادا فينَ طَغَوتذكرات و تعجب  هماننقطه مشترك سوم است،  ،».الَّذ
 درباره انسان است. فرشتگان

12 - »ادا الْفَسيهنقطه مشترك چهارم است.، ».فَأَكْثَرُوا ف 
واكنش خداوند تو و مشترك براى ، .»فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ« - 13

 همگان.
كه حاضرين و آيندگان بدانند چه  كند ميانذار دعوت از آن ياد  عنوان بهقرآن  *

 بالئى سرشان خواهد آمد.

و  اين داستان  و نظائر آن، همراه با توصيف تكذيب و دعوت ساير پيغمبران *
 .دهد ميقرآن) و نوع دوم انذار را نشان ثلث هاى آنان، زياد خواهد آمد ( امت

                                                
 : ... و [مردم را] از راه خدا باز داشتند... 167) / 4نساء(. 1
 آزمايد... : اما انسان، وقتي صاحب اختيارش او را مي 15) / 89فجر(. 2
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ر كفر و طغيان يا ظلم و فساد تسرى داده و ه را تعميم داده به و مبلغين آن مؤمنين
و  شايع شده است كه خداوند در همين دنيا كافران چنين طرز تفكر در كليه اديان

ه چنين چيزى وكه در اين گر حالي . دردهد ميكاران را كيفر  كاران و معصيت گنه
ها و  آيد كه اختصاص به امت ى بعدى هم برمىها گروه توصيه نشده است. از

 دارد و مقارن با آنها است. انبياء هاى رسالت دوران

  ».إِنَّ ربك لَبِالْمرْصاد. فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ« -14و  13 *
 دهد ميشدن او در صحنه را نشان نظارت و دخالت مستقيم خدا و وارد 14و 13آيات
جزاء بِما كانُوا « ؛است نبودن يا اتوماتيك نبودن. چون داستان نبوت خود بهو خود

ونيبكْسلُون يا يمگفته نشده است و  »ع»رنيز گفته نشده،  »مهِب»كبآمده است كه  »ر
نيز  1».يرْجِعونَ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم«دارد  و انبياء عنايت به رب پيغمبران

 ندارد.
طرز تفكر و برداشت فوق هم مفيد بوده است و هم مضر، مفيد از جهت خاصيت 

از جهت انتظار و عدم ابقاى به آن و بنابراين تحريف دين و  مضر ؛انذارى و توبه
 2تضعيف ايمان.

 : 30 تا 27آيات  )يا جزء سوم پيام
  .يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ - 27
  .ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً - 28

29 - بي عي فلخيفَاداد.  

  .وادخلي جنتي - 30

) 88((غاشيه 9كه در گروه طور هماناز آيات انذارى منفى يا بشارتى است.  *
 ».ناعمةٌ وجوه يومئذ« -8و بالفاصله بعد از انذار آتش و عذاب انذار منفى  دنبال به

و  ،طاغىاى دسته غيرمكذب و غيرآمده بود، حاال هم بايد خوشحالى و بشارت بر
هاى دنيايى داده شوند و چون چنين  فاسد مشمول عذاب ي اندوه و نگرانى براى دسته

                                                
 : ... تا [خدا نتيجه] برخي از اعمالشان را به آنان بچشاند، بسا كه بازگردند. 41) / 30روم(. 1
را ديده بوديم، بدون آنكه صحبت از عذاب و نعمت  ».فَسنُيسرُه للْعسرَى« - 10) / 92(ليل 21  گروهدر . 2

رسد و صحبت از  است. و لطف خدا از اين راه مي »تعسير«و  »تيسير«شد. بلكه مشيت و متد دنيا برده با
 سعى و نتايج سعى است.
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و «  و ،.»نسانِ إِلَّا ما سعىلَّيس للْإِ«چيزى در دنيا نيست و پاداش اعمال خوب بيش از 
و وعده بشارت بعد از مرگ دنيا، يعنى در  شود ميداده ن »منْ كانَ يريدالدنيا نُؤته منْها

 -28: شود ميبه افراد و نفوس مطمئنه گفته  ،مده استآ قيامت و براى آخرت
، در برابر صدمات و مشكالت و مساعى و ».ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً«

با  ها، راضى از دنيا خواهى رفت و جبرانش را در آن دنيا خواهى ديد. محروميت
و با رضايت خدا  شود مي آخرترضايت از گذشته اين دنيا و نعمات خدا، وارد 

. برخالف دوزخيان كه با خسران و پشيمانى و دست خالى دنيا را گردد ميرو  هروب
كنند و مورد غضب و نارضايتى خدا هستند. چون خدا از تو راضى شده  ترك مي

اند راضى نيست. ولى از  رار گرفتهها كه مورد غضب ق ها و طاغوت است و از طاغي
اى و اطمينان به  ها و مشكالت را كرده ها و محروميت ها و ظلم تو كه تحمل سختي

 راضى خواهد بود. ،اى آخرت و پاداش داشته
كار رفته است؟ شايد از اين جهت كه آن دسته اطمينان به  هچرا صفت مطمئن ب

اند و تمام هم و غمشان متوجه و مصروف به  تهو كيفر و پاداش نداش وقوع آخرت
كنند و اطمينان به  اند. اما اين دسته تكذيب نمي اين دنيا شده هاين دنيا بوده، دلخوش ب

صداقت و وقوع آخرت دارند و با دست پر از اين عالمِ محنت و امتحان به آن عالم 
 روند. مي

و انكار  ه تكذيب پيغمبرانيك نشانه اينكه انذارهاى گذشته و دنيايى اختصاص ب
) ب يا الاقل ترديد در گفته غير آنها و خارج  ههاى آنان دارد، و خدا كارى (اثباتاً يا نفياً

(كه صب گفته  »فَصب علَيهِم«انبياء ندارد، همين است كه در برابر  از دوران رسالت
نيامده  »هفَصب علَيهِم رحمتَ«كنندگان صديقين و صالحين،  نشده است) براى تصديق
، وعده خروج از دنيا و دخول در بهشت شود مياى داده  است و اينجا هم كه وعده

كه  گيرد ميكنندگان قرار  يعنى تصديق »بندگان«است. آن نفس مطمئنه در جرگه 
 گيرند. انشان را در آن دنيا ميمزد تصديق و ايم

، 10گروه  ارجعى و كلمه رجوع و رجعت براى اولين بار آمده است (جز در
 )».والسماء ذَات الرَّجعِ« -11) / 86طارق(

-9) / 88يه(، غاش9گروه كلمه راضى و مرضى و رضا هم نداشتيم. (جز در  *
 ».ولَسوف يعطيك ربك فَتَرْضَى« - 5) / 93، ضحي(17گروه ، و در ».لسعيِها راضيةٌ«

 .)».ولَسوف يْرضَى« -21) / 92، ليل(22و در گروه 
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»ربدرآمده. آمده، دومين بار است كه از انحصار رسول اكرم 28كه در آيه  »ك 
  سابقه بوده است. عباد و عبد و عبادت هم بي

 
 ام پايان گروه سى

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1يكمين گروه تنزيل و سى

 )84(انشقاق ي تمام سوره، 25تا  1يات آ
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

1  قَّتاء انشمو آن زمان كه آسمان شكافته شود. .إِذَا الس  
2  قَّتحا وهبرل تنأَذگوش دهد و سزاوار باشد (كه چنين كند).فرمان خداوندش ه بو  .و  
3  تدم ضإِذَا الْأَرو آن زمان كه زمين كشيده شود (يا كشانده شود). .و  
4  لَّتختا ويها فم أَلْقَتو بيرون افكند آنچه در آن است و تهى شود. .و  
5  قَّتحا وهبرل تنأَذدهد و سزاوار باشد (كه چنين كند).گوش فرمان خداوندش هب و .و  

يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَى  6

بريهلَاقا فَمحكَد ٢.ك 

خداوندت  سوي همانا كه تو (در زندگى دنيا) در تالش و رنج به ،اى انسان
  او برسى) ههستى كه ب هستى و او را مالقات خواهى كرد (يا در تالش و تعب

7  فَأَمينِهمبِي هابتك يأُوت نداده شده باشد. دست راست اواش) بهكه كتاب (يا پرونده پس كسي .ا م  
  آيد.عمل مىسى آسانى از او بهزودى حسابرهپس ب .فَسوف يحاسب حسابا يِسريا  8
  گردد.سوي كسانش برميو شادمان و خوشحال به .وينقَلب إِلَى أَهله مسرورا  9
10  رِهاء ظَهرو هابتك يأُوت نا مأَماو بدهند.هدنبالش) ب(يا به اش) را از پشت سركس كه كتاب (يا پرونده و اما آن .و

  .فَسوف يدعو ثُبورا  11
كند يا وا شود (آرزوى نابودى و مرگ را ميزودى خواهان هالكت ميهپس ب

  گويد).هالكا مي
12  لَى سصياوريآيد).شود (يا به آتش سوزان در مىورى ميو مالزم (يا واصل) به آتش شعله .ع  
  اين همان كسى است كه در ميان كسانش شاد و خوشحال بود. .إِنه كَانَ في أَهله مسرورا  13

14  إِنورحأَن لَّن ي ظَن ه.  

سوي پروردگار يابه زندگى كه او گمان كرده بود كه هرگز (بهدرستيهب
گردد (يا برگشتى بعد از زندگى و مرگ دنيا وجودندارد) و  برنمي مجدد)

  سر آرد.هعملى عمرى بتواند درغفلت و بىمي

                                                
 .(ب.ف.ب)است شده چينى حروف بعدى)عيناً تدوين و تنظيم (بدوناوليه هاى وشتهن دست روى از سوره اين .1
، انسان »اهيااَي«صيغه غايب ذكر كرده بود و حاال با خطاب  هاز انسان ب ،2)، آيه 103، عصر(3در گروه  .2

اگر نه گيرنده، حداقل  ها انسانگرديده و بعضى از  گسترده آنكه روابط دليل بهمخاطب مستقيم شده است. 
 اند. شنونده پيام خدا شده
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

 او بينا و آگاه بوده است. به كه خداوندش نسبت درستي هطور است) ب بلى (همين .ربه كَانَ بِه بصريابلَى إِنَّ   15
  .خورم نمي سوگندبه شفق پس  .فَلَا أُقِْسم بِالشفَقِ  16
17  اللَّيوقسا ومو به شب و به آنچه فرا گيرد. .لِ و  
18  قسرِ إِذَا اتالْقَمو به ماه چون تمام شود. .و  

  .لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ  19
طبقه هاى باى و مرتبههائى) خواهيد داشت (يا از طبقهها (يا تحولشما حال حتماً
  كنيد).شويد و صعود مىسوار مي -باالتر

  آورند؟ شود كه ايمان نمى پس آنها را چه مي ١.فَما لَهم لَا يؤمنونَ  20
21  إِذَاقُرِئو هِملَيآنُالْعوقُردجسافتند؟ سجده و ابراز بندگى نمى هشود، ب و چون قرآن بر آنها خوانده مي .نَلَاي  
  كنند. قصد و غرض) تكذيب مي (با بلكه كافران .بلِ الَّذين كَفَرواْ يكَذِّبونَ  22
  و خدا (از تو) به آنچه در درون و دل دارند داناتر است. .واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ  23
  عذاب دردناك خبر بده. هرا ب قدر) آنان (تو همين پس .فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ  24

25  
إِلَّا الَّذين آمنواْ وعملُواْ 

 .ت لَهم أَجر غَير ممنونالصالحا

ورت كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده باشند كه در اين صمگر كساني
برايشان پاداش بدون منت (يا دائمى بدون بريدگى و انقطاع) در انتظار است (يا 

  وجود دارد).
 

 تدبر در آيات - بخش اول
 

را اعالم  هاى وقوع آن قيامت بوده، هم نشاني هاين گروه يا سوره، سراسر راجع ب
بار آياتى دارد كه  و عذاب را. براى اولين ، هم وضع و حال مشمولين ثوابكند مي

را بيان كرده و هم به  حركت و تحول و تعالى انسان و ارتباط زندگى دنيا با آخرت
اشاره كرده، مؤمنينى را كه عمل صالح انجام  رابطه كفر و تكذيب و عذاب آخرت

 .نمايد ميدهند استثناء 
) كه مخاطب مشخص 15 تا 7( آيات» ب«) و 6ا ت 1( آيات» الف«دو جزء 

 »ج«. مخاطب جزء شود ميمحسوب  2آيد، از نوع  مى عمل بهنداشته، اعالم كلى 
)، 25تا  20آيات ( »د«هستند و خطاب جزء  ها انسانمردم معاصر يا ) 19تا  6آيات (

ين مستحق بهشت را مأجور ،او داده هب وحى پيامبر گرامى بوده تعليمى است كه فرشته
 .نمايد ميمعرفى  »آمنُواْ وعملُواْ الصالحات«اى  با فرمول سه كلمه

                                                
 ته واسط وحىاست يا القاى كالم فرش يا زبان حال رسول اكرم. 1
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هاى  وارد وقايع و جريان نهاده، فراتر از قيامت پا كه است هائى سوره از )84انشقاق(
فَسوف يحاسب حسابا «كتاب و با  شدنِ ا داده: و اين ارتحال بشود مي جهنم و بهشت

 .شود ميشروع  ».يسيرًا
دنبال  »الف«آيد آنچه در پيام اين گروه تازگى دارد، ضمن آنكه جزء  مى نظر به

دادن تحوالت  آهنگ  نشان آمده است، هم )81(تكوير 16و  )82(انفطار 11گروه 
  حاليسوي خداوندشان باشد. در بهدر مسير  ها انسانبا زندگى  آسمان و زمين كيهانىِ

و زمين، با انقياد و اطاعت سزاوارانه خود اجازه انجام امر  كه ساختار و طبيعت آسمان
خداوند اختيار و امكان انتخاب مسير را  و زيرنظر عبا اطال آدمى ولى دهند ميالهى را 
كار بازگشتى دراينكه بازپرسى و  تصور با يا رسد، مي دلخواهش و خوشبختى به و داشته

 .رود مي، در جهت هالك خود و وصال آتش نيست، و با دروغ انگاشتن انذار انبياء

 مراحل انذار قيامت
كـه تـدريجاً مشـاهده     يطـور  بـه ، ى نخسـتينِ رسـالت  هـا  سـال  ى تنزيـلِ هـا  گروه غالب
بوده ضمن تكـرار بعضـى از آيـات و مضـامين، تفصـيل و       نمائيم، مربوط به قيامت مي

و يا از زواياى مختلف به اعالم و انـذار   شود ميهاى گذشته در آنها داده  توضيح گفته
و تكرار و توضيح يا تنوع و تقسيم مطالـب   شدهنگاه  اثبات پديده قيامتيا توصيف و 

تـا مطالـب غـامض و     گـردد  ميآيد، انجام  مى دست بهكه از جدول  يطور بهو مراحل، 
 و قابل درك و قبول دعـوت  تدريج مزكور ذهن پيغمبر هب غيرمأنوس قيامت و آخرت

 1شوندگان معاصر و آينده قرار گيرد.

                                                
 ):(ب.ف.ب است توسط مؤلف فقيد اضافه شدهاين مطالب در حواشى دستنوشته اصلى  .1

قبالً در سوره  كه كار برده شده است هب و كافر ، انسانرب در امور آسمان و زمين ي در اين گروه كلمه
  : آيات زير است تازگى كه در اين سوره وجود دارد ديده بوديم. )114(ناس

4- تَخَلَّتا ويها فم أَلْقَتو.   
5- قَّتحا وهرَبل نَتأَذو.   
   .كَدحا فَملَاقيه لْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى ربكيا أَيها ا -6

10- رِهاء ظَهرو هتَابك ينْ أُوتا مأَمو.  
 .فَما لَهم لَا يؤْمنُونَ .نَّ طَبقًا عن طَبقٍلَتَرْكَب -20و  19

نهايت عظيم و گسترده و ناشناخته قيامت ممكن  چون تمام مطالب و مناظر و وقايع مربوط به حادثه بي
با تعدد و تجديد عنوان گرديده و اين  بايستي ميبيان شود و ناچار نبود  در يك آيه يا در يك سوره  

شوندگان و آيندگان در حدود حفظ  و دعوت مرحله باشد تا پيغمبر هها تدريجى و مرحله ب كردن عنوان
 .ها و زواياى  مختلف يعنى از ديدگاه ؛درك خودشان دريافت موضوع  را بنمايند
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حال  هب ى تنزيلى كه تاها گروهدر  و آخرت اعالم قيامت و برنامه انذار قيامت
 اى  در چند مرحله يا چهره ذيل انجام و ارائه شده است: ايم، با نظم و نوبت ويژه ديده

 ؛اعالم ساده و اخطار كلى - 1
 ؛ها با قيامت و توصيف حال و محل ها انساند برخور - 2
 ؛جدى بودن خبر قيامت - 3
 ؛مشمولين عذاب و ثواب - 4
 ؛زمان و مكان واقعه قيامت - 5
 ؛پيشگيرى و تدارك آخرت - 6
 ؛و آخرت قبول نهائى پديده قيامت - 7
 .كارهاى تكرارىتذ - 8
 ،نوبت راه افتاده  ههاى موازى و ب كه در ستون ماند مي سربازانى صف به، جدول

موقع  هاى را پيش برده و ب ه مشترك و با هماهنگى يكديگر، وظيفهههر كدام در جب
 كشند. كنار مي

 

 تفسير آيه به آيه

  :  6تا  1آيات  جزء الف)
1 - قَّتاء انشمإِذَا الس.  

2 - قَّتحا وهبرل تنأَذو.  

3 - تدم ضإِذَا الْأَرو.  

4 - لَّتختا ويها فم أَلْقَتو.  

5 - وقَّتحا وهبرل تنأَذ.  

  .ربك كَدحا فَملَاقيه يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَى - 6

 دهد ميآن و كيفيت وقوع قيامت اين جزء را كه خبر از زمان وقوع  4تا  1آيات 
 :هاي ذيل دانست گروه و در رابطه با دنبال بهبايد 

  : 5تا  1، آيات )82، انفطار(11 گروه
1 - تاء انفَطَرمإِذَا الس.  
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2 - تثَرانت باكإِذَا الْكَوو.  

3 - ترفُج ارإِذَا الْبِحو.  

4 - ترثعب ورإِذَا الْقُبو.  

5 - ترأَخو تما قَدم فْسن تملع.  

  :  14تا  11و  3تا  1، آيات )81، تكوير(16گروه 
1 - تركُو سمإِذَا الش.   

2 - ترانكَد ومجإِذَا النو.   

3 - تريالُ سإِذَا الْجِبو.   

11 - طَتاء كُشمإِذَا السو.  

12 - ترعس يمحإِذَا الْجو.  

13 - فَتلةُ أُزنإِذَا الْجو.  

14 -  فْسن تملعترضا أَحم.  

  : 7و  6، آيات )79، نازعات(20گروه 
  .يوم ترجف الراجِفَةُ - 6

  ».تتبعها الرادفَةُ - 7

  : 10تا  6، آيات )70، معارج(24گروه 
  .إِنهم يرونه بعيدا -٦

  .ونراه قَرِيبا - 7

  .يوم تكُونُ السماء كَالْمهلِ - 8

  .وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ - 9

  .ولَا يسأَلُ حميم حميما - 10

  : 13تا  8، آيات )77، مرسالت(26گروه 
  .نجوم طُمستفَإِذَا ال - 8
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9 - تاء فُرِجمإِذَا السو.  

10 - ِسفَتالُ نإِذَا الْجِبو.  

11 - تلُ أُقِّتسإِذَا الرو.  

12 - لَتمٍ أُجوي أَيل.  

  .ليومِ الْفَصلِ - 13

  : 21تا  18، آيات)78، نباء(27گروه  
  .يوم ينفَخ في الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا - 18

  .وفُتحت السماء فَكَانت أَبوابا - 19

  .وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سرابا - 20

21 - تكَان منها إِنَّ جادصرم. 
»قَّشَنْااز مصدر  »ت»نْاشدن است،  جدا همبرداشتن و از ، شكافتن و شكاف»اققَش

ولى الزم نيست كه آسمان فقط يك شكاف خطى سرتاسرى بردارد. قطعه قطعه 
يا نيروئى كه  - جزاء آنانسجام اقدر كه در پيوستگى و  باشد. همين تواند ميشدن هم 

ضعف و  - كرده و صورت فعلى به آن داده است مه آنها را مجذوب و متصل به
 تعطيل يا تغيير رخ دهد و گسيختگى حاصل شود، انشقاق است.

دستور يا  خاطر بهدادن آسمان  ترين شكل اذن ، در بادى امر و ساده»اَذنَت لرَبِها«
 »پرتوى از قرآن«. در باشد مياش  اختيار و سازنده وگرداننده صاحب ارباب خود به

و امر خدا،  يافتنِ شدن و تحقق بينيم و ثابت دادن به پروردگار را مى همين ترجمه اذن
ترجمه  »و فرمان برد پروردگارش را كه سزاوار آن است«آيه را  ،در قرآن رهنما

و فرمان « گويد ميبا عبارت معكوس اين جريان را گرفته  »الميزان«است ولى كرده 
. و »شود ميو سزاوار شنيدن و آمين پروردگارش  دهد ميپروردگارش را گوش 

دادن  اجازه دادن نيست، گوش معناي بهلغت  كه كلمه اذن در اصلِ دهد ميتوضيح 
يك جا منتهى  ههر دو ديد ب ،طاعت. در نهايت امراست و تعبير  مجازى از انقياد و ا

و ميان ستارگان است  و آن هماهنگى حركات و تحوالت آسمان و ستارگان شود مي
وجود و آماده بودن و شايستگى داشتن انجام يا  ،با مشيت و قرار و قوانين آفريدگار

دمان و در جاهاى ديگر قرآن هم كه خو تحقق كامل آن. در اصطالحات فارسى
 بيشتر حالت فعال و قبول را دارد تا حالت اطاعت و اجرا. ،كنيم، اذن دادن نگاه مي
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صحبت از زمين  ،كشد اش  به بينهايت مي بعد از آسمان كه باالسر ما است و دامنه
كوچكى ذلك در مقايسه با و مع باشد ميكه زيرپاى ما وكوچك و محدود  شده است

دربردارنده بينهايت چيزها و اسرار و آثار است. درباره زمين نيز  حدوديت خود،و م
دستگاه يا  تكرار شده تعلق و تبعيت آن دو را به 1»و اَذنَت لرَبِها و حقَّت«عين جمله 

را، كه قبالً هم بيان كرده رساند. و اين حقيقت يا واقعيت  نظام و ناظم واحدى مي
 هاى دادن به آدم كيفر و پاداش خاطر بهپديده اختصاصى انسان و  كه قيامت 2بوديم.

اى جهانى است، در ظرف جهان  از ازل تا به ابد و مشيت  بد و خوب نبوده و پديده
 شمار آئيم.توانيم ب جزء بينهايت بينهايت كوچكى از اين صحنه مي ها انسانالهى ما 

كه  است، مدت شده »اَلْقَت«و  »مدت«شكستگى ذكر  و انشقاق جاى هدرباره زمين ب
شدن  شدن، كشانده يافتن، هموار شدن، گسترش آيد مفاهيم كشيده از مد و تمديد مى

و فضاى آسمان) را در بردارد كه هر يك از آنها در نزد  طرف خورشيد ه(مثالً ب
با آنچه در آيات قبلى آمده بود  ،حالمورد استعمال پيدا كرده است و درهر نمفسري

 وتَكُونُ -9) / 70، معارج(24گروه  ،.وإِذَا الْجِبالُ سيرَت - 3) / 81، تكوير(16(گروه 
، 27، و گروه .وإِذَا الْجِبالُ نُسفَت -10) / 77، مرسالت(26گروه ، .الْجِبالُ كَالْعهنِ

) تطبيق و توجيه دارد. طبيعى هم هست .فَكَانَت سرَاباوسيرَت الْجِبالُ  - 20) / 78نباء(
كه براى جا دادن همه وحوش و نفوس از ابتداى پيدايش تا قيامت بايد كشيدگى و 

  العاده پيدا كند.  وسعت فوق
4 - »تَخَلَّتا ويها فم أَلْقَتشدن از محتويات درون  ، كه بيرون انداختن و خالى».و

هسته مخلوط و  ،تواند ميبرنامه دارد. محتويات داخل زمين  هماناست، مالزمه با 
ها و آثار  مذاب و اجرام و طبقات تشكيل دهنده پوسته جامد زمين با معادن و فسيل

باشد كه  ها انسانمكتسبات و مواريث فرد فرد خاطرات و   ها و حتى باستانى تمدن
ها و  ها و ذرات و الكترون ها و سلول و الكترونيك نطفه دنياى ميكروسكوپيك

                                                
1.»قَّتاند كه طبق طبع و طبيعت يا حال و قالشان  آمده وجود بهفلكى اينطور ساخته شده و  ى كائناتيعن »وح

 تمكين نمايند. باشد ميكسى كه سازنده و سرورشان  از فرمان و مشيت آن
 .وإِذَا الْأَرض مدت« -4و  3ات در ذيل آي از تفسير قمى نقل به »الميزان«در بحث روايتى  20در گروه  .2

تَخَلَّتا ويها فم أَلْقَتشكافد و و سپس مي، شود مياز معصومين روايت شده است كه زمين كشيده  ».و 
در روز  روايت شده كه زمين از رسول خدا ،»ر منثورد«از  نقل بهو ايضاً  آيند بيرون مى از شكمش ها انسان
كه براى هر  شود ميمحشور  و تازه آنقدر انسان شود ميكه چرم كشيده  طور آن شود ميكشيده  قيامت

 يك نفر بيش از جاى دو پايش محل نيست.
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بايگانى و نگاهدارى شده در  ،هاى از ذره و الكترون كمتر و ريزتر از آنها كوارك
هد بروز و ظهور خوا ،ها و ذرات بنيادى هسته ي شكافنده صورت انفجارهاى نافذ
پذير باشد. شايد  اى درآوردن آنها امكان ها و سر از قبر ذره يافت. تا احياى همه مرده

»رَتثعب ورإِذَا الْقُبو  ،نشانه زمانى ،4) / 82، انفطار(11در گروه » .و» فحإِذَا الصو
رَتمعنى باشد. همان به 10) / 81، تكوير(16در گروه » .نُش 

ى ششگانه گذشته نيامده، بلكه حالت ها گروهآيات فوق در توضيح و تفصيل 
طلب براى اعالم م گيرى تمام آنها است در ظرف آسمان و زمين بندى و خالصه جمع

و  باشد مي، كه قابل عطف و تعميم به همه آن رويدادها .»أَذنَت لرَبها وحقَّت«تازه، 
 ».ربك كَدحا فَملَاقيه يا أَيها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى«تر  رسيدن به اعالميه مهم

اى در زمينه  جانبه همه فرسايى تفحص و تطبيق محققانه و قلم طالقانىمرحوم 
شدن آن  جاى ديگر خبر از انفطار يا پاره را كه در »اءمس«. نمايد ميهاى فوق  نشاني

فوق مطرح است،  چسبيده هم هشدن از اجرام باده شده بود و حاال شكافتن و جداد
داند كه پيوسته با آن است و متضمن  اى از كهكشان محيط بر ما مي قطعه يا خوشه

كه در لبه سطح خارجى كهكشان يا در  باشد مي درخشان  و منظومه شمسى ستارگان
   :گويد مي 1يكى از بازوهاى مارپيچ آن واقع است

است،  چون از باب انفعال و پذيرش »تقَّشَنْا«و  »ترَطَفَنْا«هر دو فعل «
اشعار توضيح و حال طبيعى موضوع فعل كه آسمان است دارد: آنگاه 

شكافته و از هم جدا  تاًو طبيع خود به(يا فرمانى رسد) كه اين آسمان خود
 .»شود

  :كه نمايد مياضافه  طالقانى
كه از مرحله يا مراحل نهايى آسمان خبر  آياتي هاى بيان و تعبير و فعل«

اين حقيقت  هد داللت بننمايان را مي هاى مختلف آن صورت بهو  دهند مي
در مسير اعالى طبيعى جهان و از لوازم آن  ،دارد كه اين حادثه نهائى
توضيح داديم)  ،)79، سوره نازعات(20گروه  است (مطلبى كه ما در ذيل

آيد. مانند افعال  خود بدون استناد به تصادف  يا علل خارج پيش مى و
   »، ....»ترَطَفَنْا«، »تطَشكُ«، »تردكَنْا«، »تروكُ«ماضى و محقق و الزم: 

                                                
نمايند كه  نقل مي (ص)اكرم و رسول (ع)روايتى از حضرت امير »الميزان«و  »پرتوى از قرآن«در اين رابطه . 1

ر تفسير آيه و يوم تشقق السماء، نيز د و مجره كهكشان است. ابن عباس »ةتنشقّ من المجرّ«اند  فرموده
 ام) جزء سى ،277تا  268گفته است. (صفحات  »تشقق السماء الدنيا«بالغمام 
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  رسد كه:  اين نتيجه و نظر مي هو باالخره ب
ن زمين ما و ديگر كواكب آ مجموعه اخترى كه با سيارات و خورشيد«

را فراگرفته و آسمان ما را بنا ساخته است، زمانى به آخرين مرحله 
إِذَا : شود ميرسد و از پيكر بزرگ كهكشان جدا  تكامل و عمر خود مي

اء انشَقَّتمالس« .  
 كند مينظر مالصدرا  استشهاد به .»و اَذنَت لرَبِها و حقَّت« - 2در معناى آيه  طالقانى

   :1گفته است »الغيب مفاتيح«كه در 
آسمان در روز خروج، دعوت حق را اجابت نمايد و به آن حقيقت «

  . »نزد خداوند دارد، تحقق پذيرد وجودى كه
   :كه دهد ميو توضيح 

ه مبتنى بر نظر عمومى او درباره بيان حكيم عاليقدر ما در معناى اين آي«
هاى  جهان نمودارى از صورت اين موجودات ي از نظر او همه عالم است

واقعى و حقيقى هستند كه در اقشار طبيعت و ماده رخ نموده است كه 
هاى ثابتى در عالم برتر و نزد خداوند  اصول و حقايق آن صورت

ها و اطوار  ت و تكامل. بنابراين منشاء و علت غائى انواع حركاباشد مي
هاى ثابت و  يافتن به آن صورت رسيدن و تحقق همانصور ظاهر، 

متحركات و حركات طبيعى  ي و اين كمال مطلوب همه باشد ميحقيقى 
 ،صورت واقعى آن است برسد هماناست... آنگاه كه به كمال خود كه 

 سد ور ود به فعليت ميخ و .رود ميصور و اشكال طبيعى و مادى از ميان 
 .2»يابد: و اَذنَت لرَبِها و حقَّت آن حقيقت تحقق مى به

ذلك چنين ادامه  اين نظر استخراج شده از مالصدرا با بيان قبلى اختالف دارد، مع
 : كه در مرتبه ماضى و مورد تصرف است.دهد مي

ذهنى) و با چاشنى علمى  - و ادبى، (يا لفاظى هاى فلسفى سير و تحليلبا تف طالقاني
كه از مقام باال و  گيرد ميرا اجازه يا رفع مانع براى انجام كارى  »اذن«و تجربى 

   نويسد: و در ادامه مي كند ميرا  متصرف صادر گرديده، مادون ابراز آمادگى آن
  ، در حقيقت آمادگى  شود ميتعدى ظاهر بنابراين هر استعداد كه از مس«

                                                
 . 275 ص ،قسمت اول از مجلد آخر ،»پرتوى از قرآن«تفسير . 1
و هم  كند ميبراى آيات فوق پيدا ، هم توجيه و توضيح كند ميهايى  كه  با تفسير و تحليل طالقانى .2

جديد با تصورات و  بينى علمى دارد كه جمع مابين افكار و اكتشافات و جهان نظرياتى را اعالم مي
 و از اين جهت قابل توجه و تأمل است. نمايد ميقديم   توجيهات فلسفى
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گذارد.  دارد و خود را در دسترس تصرف مافوق مي خود را ابراز مي
رسد و آماده  كه موجود به آخرين صورت و كمال خود مي همين
قدرت متصرف اذن  هكه از تنه و شاخه اصلى جدا شود، ب شود مي

برتر  و خود را در وضع ديگر و در دسترس پرورش دهد ميتصرف 
پيوندد.... هر گونه تركيب عنصرى آنگاه كه  گذارد و به آن مى مي
 صورت بهو  شود ميكاملى درآمد، از عناصر اصلى خود جدا  صورت به

ها و ميوه  آيد بذر گياه مستقل و در دسترس پرورش ديگر درمى
كامل و  صورت بهاى تا  ها و نطفه و جنين حيوانات در هر مرحله درخت

طور طبيعي  بهاصلى خود  ي ر نيامده است، از موطن و شاخهقابل بقاء د
كمال و قابليت بقاء خود را  هيابد و رسيدن ب و تحقق نمى شود ميجدا ن

دارد. اين نظام برآمدن (انشقاق) و رسيدن و آمادگى و جدائى  اعالم نمي
، در محسوسات و مشهودات ما و باشد ميكه از لوازم حركت و تحول 

هاى مادى با اشكال مختلف چون قوانين ثابت نمايان  در همه پديده
، نيز بايد اين قانون باشد مياست. از اين جهت، در آنچه بيرون از ديد  ما 

هائى از درخت  هاى عظيم مانند شاخه جارى باشد: در واقع اين كهكشان
هاى آن در اعماق عناصر طبيعت جاى دارد  تنومند خلقت است كه ريشه

هاى آن در اطراف فضا برآمده است و محصول و ميوه  و تنه و شاخه
و  ؛باشد ميپرورانند  و آنچه دربردارند و مي ها ها و منظومه آنها ستاره

چون دوره پرورش هر يك يا هر مجموعه از آنها كامل گشت و آماده 
 »..و اَذنَت لرَبِها و حقَّت«: دشو ميشد و تحقق يافت، از شاخه اصلى جدا 

و  ها ها و منظومه بنابراين نظام و قانون طبيعى، گسيختنى (انفطار) آسمان
 جدا شدن (انشقاق) هر يك از پيكرهاى اصلى عالم خود نتيجه تكامل

كه قوه كه  ترتيب اين بهايات است. هاى مادى و رسيدن به غ صورت
ها  و از تركيبات مادى صورت شود مياصل جهان است تبديل به ماده 

خود رسيدند،  غاياته روند و چون ب آيد و در تكامل پيش مي پديد مى
هاى تحقق يافته كه از ديد و انديشه و عالم ما بيرون است، مانند  صورت

افتد و  و از قشرها بيرون مى ردندگ ميوه و جنين از اصل خود جدا مي
 .»شوند قدرت ربوبى برترى پيوسته مي هب

اشارات و استشهادهائى كه در اين بحث و بررسى به تكامل، غايت، استعداد، 
هاى ثابتى  هاى واقعى و حقيقى يا صورت نمودارى از صورت ،آخرين صورت كمال
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ركات است، از مقوله و كمال مطلوب  همه ح باشد ميكه در عالم برتر نزد خداوند 
فاقد زمينه و پايه  ،بوده هاى فلسفى سازي مضامين و مسلميات و بديهيات يا چهره

ها و تبيين و توضيحاتى است كه ما براى  گيري . نتيجهباشد ميعلمى (علم تحققى) 
جيه اتفاقاً چنين طرز استدالل و تو نماييم. خوشى و راحتى خيال دنبال خودمان مي دل

ها، انعكاس روشن و رسا در آيات قرآن ندارد قرآنى كه براى گفتن و اعالم  و تحليل
حقيقت  ذات خداوندى (اگر چنين مراحل همراتب تكامل و تقرب موجودات ب

 ...باشد مياحق و اولى از ما  ؛داشت) مي
يا  صورت بهاين توجيه و طرز تفكر يا قبول اين اصل كه هر چيز براى رسيدن 

خلق شده است كه مقصد و كمال آن بوده در جهت آن بايد گام مشخصى حالت 
، با آنكه مورد گردد ميجا رسيد از شاخه يا پايه و مبدأش جدا  بردارد و چون بدان

قرار گرفته است، چيزى جز يك اصل  و فالسفه و متكلمين استناد بسيارى از مفسرين
 ذهنى و احساساتى فلسفى نبوده، نه پايه علمى تحققى دارد و نه پايه قرآنى.

 ها انسانبينيم كه قرآن سرنوشت نهائى و مسير و مصير  هاى آينده بايد به در تنزيل
 داند. كلى عالم و اشياء را چه چيز و چگونه مي طور بهو ساير جانداران و 

*    *    * 

 يا أَيها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح« - 6اعالم اصل كلى، رسيم به آيه آخرى، با  حال مي
يهلَاقا فَمحكَد كبرا بالبداهه جواب شرط  آن »الميزان«و  »پرتوى از قرآن« .».إِلَى ر

  : گويد مي اند. طباطبائى ، دانسته».وإِذَا الْأَرض مدت« -3 و ».ء انشَقَّتإِذَا السما « - 1
»اء انشَقَّتمئش حذف شده، كه اى است شرطيه كه جزا ، جمله».إِذَا الس

، .»يا أَيها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقيه«با بودن جمله، 
القى االنسانُ « ،.»إِذَا السماء انشَقَّت«ذكر آن نبوده و تقدير آن  هاحتياجى ب

هبحاسفَي هباست يعنى وقتى آسمان شكفته شد، انسان پروردگارش را  »ر
حساب و جزاء  هكه كرده ب و پروردگارش طبق اعمالي كند ميمالقات 
  .»پردازد او مي

اين حرف دور از امكان و منطق نيست، ولى اين احتمال هم وجود دارد كه چهار 
و خبرهاى آن  آيه  فوق  براى خود استقالل و اصالت داشته باشند، يكى از مبتدا

السماء «روزى است كه  آن مجموعه حذف شده و در تقدير باشد: وقوع قيامت
و.» انشَقَّت »تدم ضإِذَا الْأَركه آسمان شكافته و زمين كشيده شد. واقعه  يا زماني ».و
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و  ،اصطالح ما ناقص ههاى ب بندي ات و جملهموعود رخ خواهد داد. از اين قبيل آي
نظيرش را  )89(فجر 30در قرآن زياد است. در گروه  ي خواننده هواگذار شده ب

داشتيم. متوجه باشند و در انتظار روزى باشند كه آسمان بشكافد، زمين گسترده شود. 
و ارتباط با زندگى  صورت آيه ششم كه در خطاب مستقيم رسول اكرم در اين

وإِذَا الْأَرض «، ».إِذَا السماء انشَقَّت« از آن پيش موقعيت و دنيائى آدمى داشته و واقعيت
تدتواند مياين هم كه  دوطرفه است گوئى پيش يك يافته، تحقق ما در فردفرد ، و».م ،

، خبرهاى مربوط »اذاها«ها و  دهي نشانه دنبال بهدر زندگى مصداق داشته باشد. معموالً 
 آيد. و بعد از مهلت اين دنيا مى قيامته ب

اى كه  ن است. نكتهبينى قرآ فرازهايى از قرآن در مورد زندگى آدمى، انسان
 1.دهند ميهاى ديگر به آن  جواب ن نىبي جهان

*    *    * 

در هر حال اعم از آنكه آيه مستقل و اعالم يك اصل كلى باشد، يا جواب 
وار باشد، چهار مطلب مهم اصلى درباره خلقت و زندگى انسان را »اذَا«هاى  شرطيه
 :نمايد مياعالم 

 ؛) آدمى در تالش و تعب دائم است1
 ؛رك دائمى است) انسان در تحول و تح2
 ؛خدا است سوي به) اين حركت 3
 مالقات خداوند يا آفريدگارش خواهد رسيد. ه) باالخره ب4

 لحاظ بهكه  باشد ميو دنيا هر دو است و پيوندى  اعالم اين مطلب ناظر به آخرت
كه براى طور همان. شود ميانسان مابين حيات فعلى و آينده يا مسير كلى او داده 

اذن و  ههاى اين دنيا نيست و ب قيامت چيزى جز تداوم  و تكامل جريان سمان و زمينآ
ها نيز چنين  فرمان و جريان و مسير  ، براى آدمكند ميفرمان رب خودش تحقق پيدا 

هاى بالاراده  كه انسان برخالف مخلوق بينى شده است. با اين تفاوت و سرنوشت پيش

                                                
 :ى آمده استنوشته اصل اين مطالب در حواشى دست. 1

ها،  ها، اضطراب ، اگر خوانده و پذيرفته بشود، جوابگوى چقدر پرسش)6آيه ( به بينيد همين يك آيه
هاى  ها و سختي خدا و قرآن و در برابر دوندگي هها و مشكالت است و چقدر در صورت ايمان ب نااميدي

 !كند ميا دگرگون ها ر . روحيهدهد ميدنيا به انسان آرامش و اميد و تحمل و حتى شادى 
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ولى  نمايد ميخواهد آمد، تمكين ن» ب«كه در جزء  يطور بهو  مانزمين و آس
 مالقات رب خودش است. سوي بهسرنوشتى معين داشته 

 1) / 103(عصر( 3كه در گروه طور همانعام،  طور بهمخاطب مطلب، انسان است 
) آمده بود، بدون آنكه مخاطب قرار گرفته باشند. .إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ.والْعصرِ:  2و 

اما اينجا عنايت  .باشد ميمربوط و معلول خود انسان  و عمل او  ،چون خسران و زيان
 1باشد مي ها سانانرا مقرر كرده است و شامل همه  دارد كه گوينده، يعنى  خدا، آن

كنيم، از ابتداى  و اصوالً زندگى انسان در دنيا وقتى خوب نگاه مي ها انسانهمه 
چه متمدن، چه فقير و چه متمول، چه عامى و چه عالم،  و حال، چه وحشى هتاريخ تاب
ت نفس و يان. فعاليت در راه صندا ، از صبح تا شب  در  فعاليتكافر و چه چه مؤمن

: است انسان آنچه مختصامل: معاش، توليدمثل و خانواده و دفاع  در برابر هزاران ع
آورد  مىبه بار اى را  نتيجهيا ش يك درد و دنبال بهها. ارضاء هر نياز  ها و هدف هوس

. و اين مخصوص انسان بوده، نباتات و كند مي مطرحو يا يك نياز ديگرى را 
هايشان چون غريزى است و تأمين شده از  بركنارند و فعاليت حيوانات از آن آسوده و

ناحيه طبيعت،  همراه با ناتوانى و نارضايتى نيست و تعب و رنج ندارند. فقط انسان 
گذراند. مسئله اختيار كه توأم با حيرت و  است كه آگاهانه روزها و عمرش را مي

 .دهد ميآدمى را در نوسان و اضطراب و آرزو  قرار  ،ضعف است
 دارد. »بودن حكاد«مالزمه با  ،شدن بودن و ممتاز خلق بنابر اين صرف آدم

جهت و بى  بى ،كه تالش و تعب؟ براي آن »كبلى را« دليل به »كادح«اما چرا 
گفته بوديم،  2»اختيار«كه در جزوه  طور همانخاصيت نيست. تمام ترقيات انسان 

هايى  از نوع تفكر و تشخيص و تداركات و تعليم و  شو تال مديون اختيار است
و رشد و تكامل است و  »حدكَ«يجه نت ،تكلم و تحرير و اختراع و اكتشاف و غيره

علم  رفتنِمخصوصاً باال و ها و صفات شخص يهسرما استعدادها و افزايش يعني تكامل
بودن. اين تالش و  در جهت صفات الهى عليم و قدير ،كلى دانائى و توانائى طور بهو 

                                                
 ».فَسوف يحاسب حسابا يسيرًا« -8 دنبال بهجزء و  همان) هستند در اليمين ابِحصيك دسته از آنها (مثالً اَ .1

 .ينقلب الى اهله  و يالقى ربه شد ميآيد قبالً گفته  مى
است كه در  1328متن تدوين يافته سخنراني مؤلف فقيد در انجمن اسالمي دانشجويان، در سال » اختيار« .2

چاپ و منتشر شده و بارها تجديد چاپ گرديده است و اكنون يكي از آثار مندرج در جلد  1335سال 
 توسط شركت سهامي انتشار 1379در سال » مباحث علمي، اسالمي«ه با نام هفتم مجموعه آثار است ك

 .منتشر شده است (ب.ف.ب)
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هاى  كه بعداً در تنزيل طور همانمنظور و در جهت خدائى شدن است،  هها ب تعب
، در جاى ديگر هم 2.»إِلَينَا راجِعونَ«و  1.»إِلَي الْمصيرُ«ديگرى تكرار خواهد شد و 

   :گويد مي
   3».ليعبدون ت الْجِن والْإِنس إِلَّاوما خلَقْ«

يعنى شدن و تحول همه شماها در جهت ما است. و ما شما را به اين منظور 
ايم. حال ممكن است در آن جهت حركت بكنيم يا نكنيم، و اگر  آفريده و ساخته

، مالقات خواهى كرد. »يهقالَمفَ«، دهد مينرسيم. آيه جواب حركت كرديم، برسيم يا 
زنند. در زمان ما مالقات،  روى كيفيت مالقات خيلى حرف زده شده است و مي

كردن است. حتى تماس بدن پيدا كردن را هم گوو رفتن و رسيدن و ديدن و گفت
هم آمده  رساند (مالقات نجاسات). در همين ماده تلقى و القاء گاهى اوقات مي

رخورد درستى نكرد، لقاء صورت گوئيم آن مطلب را خوب تلقى نكرد، ب است. مي
  :است

عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه  لقَاء ربه فَلْيعملْ افَمن كَانَ يرجو«

د4».أَح   

جور هستيم، مالقاتمان  هاى خودمان، چون دو طرف يك محاورات و مالقاتدر 
 گويد ميكنيم. اين آيه ن از هر جهت است يا با چشم و زبان مبادله اطالعات مي

قول  هتن و كامل است، يا ب تالقى  و تماس تن به معناي بهمالقات چگونه است، 
رودخانه و  اىِقَتَلَدو رود يا م اءقَتلْاست (ادرك و دريافت است، رسيدن  طالقانى

طرف او  هاو است، القاء شدن است، ب سوي بهشدن  منتهى قول طباطبائى هدريا) و ب
اطن  و ، آنچه در ب.»واَلْقَت مافيها و تَخَلَّت« -4: پرتاب شدن است ( مثل زمينى كه

 هاى بعدى راهنمائى كند. تنزيلبايد دهيم)...  ذخيره و مكتسبات داريم تحويل او مي
  مسيرى  و سرنوشت و است انسان قيامت همان خداوندش با انسان مالقات ،حالدرهر

                                                
 : ... و سرانجام در پيشگاه من است. 14) / 31و لقمان(  48) / 22حج( .1
 گردند. : ... همه [براي حسابرسي] به پيشگاه ما باز مي 93) / 21بياء(ان .2
ام، مگر براي اينكه مرا بندگي كنند [و از بندگي غير من سر  و انس را نيافريده : و جن 56) /51ذاريات( .3

 باز زنند].
اختيار خويش دارد، بايد به اعمال شايسته دست زند و  : ... و هر كه اميد لقايِ صاحب 110) / 18كهف( .4

 در بندگي صاحب اختيارش احدي را كنار او قرار ندهد.
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 .1شود مياست كه شامل همه 

  : 15تا  7آيات  جزء ب)
  .به بِيمينِهفَأَما من أُوتي كتا - 7

8 - وافَسِسريا يابسح باسحي ف.  

  .لب إِلَى أَهله مسروراوينقَ - 9

  .ه وراء ظَهرِهوتي كتابوأَما من أُ - 10

  .فَسوف يدعو ثُبورا - 11

  .ويصلَى سعريا - 12

  .إِنه كَانَ في أَهله مسرورا - 13

14 - ورحأَن لَّن ي ظَن هإِن.  

  .بلَى إِنَّ ربه كَانَ بِه بصريا - 15

يا أَيها الْإِنسانُ « - 6آيه  و )توان مستقيماً و بالفاصله بعد از جزء الف اين جزء را مي
كبإِلَى ر حكَاد إِنَّك يهلَاقا فَمحوريم. يعنى آدمى كه در طول احساب بيه ، ب.»كَد

 خداوند خالق و مدير خود سوي بهبرد و حركتش  زندگى در تالش و تعب بسر مي
، نتيجه مالقات يا مقدمه و دروازه مالقات كه از كدام دروازه يا دسته باشد مي
يا پرونده   »كتاب«و است و اين حسابرسى برحسب آنكه مالقات برود، حسابرسى ا هب

راستش داده شود يا از پشت سرش  دست بههايش  ها و تالش ثبت و ضبط فعاليت
ست مالقات پروردگار همين حسابرسى ه هم مختلف دارد. ممكن دروازه بياورند، دو

 باشد.
طبيعى و قياس بشرى، كتاب را نامه اعمال ترجمه كرده،  طور به غالب مفسرين

كردن اعمال بد و خوب ترجمه  سنگين حساب را هم بازپرسى يا بازجوئى و سبك
رونده يا دهيم  كتاب را كه مكتوب و ثبت و ضبط شده است پ اند. ما ترجيح مي كرده

شدن محصوالت و  كارنامه و گزارش گذشته ترجمه كنيم و محاسبه را جمع
 كردهائى كه در جهت رب بوده است بگيريم. عمل

                                                
ى خوب  كه حساب و كتاب  سرراست خواهند ها انسانرا اختصاص به  »يا أَيها الْإِنسانُ«خطاب  طالقانى .1

 رسد. درست نمي نظر بهكه  دهد ميداشت، 
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، 28ش خواهد رسيد، قبالً براى دفعه اول در گروه دست بهكه كتاب  »هينمي«كلمه 
كُلُّ نَفْسٍ بِما « -38  آيه دنبال به) ديده بوديم كه .إِلَّا أَصحاب الْيمينِ -39) / 74مدثر(
تبينَةٌ كَسهاَ«، آمده بود. .»رصابِح يهلِاَ«و  از دوزخيان »ينم شده و بقيه  ، استثناء»رقَس
  كردند!  يها م ها پرسش و از سقري دوزخ بوده گرفتار سقر وى مكتسبات خوددرگرو

مناسبت ه يمين و دست راست ب .شود مييمين توضيح داده  حاال روى اصحاب
اند و بجاى آنكه  رب را كرده سوي به »حدكَ«. يعنى عمالً قبول باشد ميفعاليتشان 

و در  شوند ميوارد بهشت و  بودهاز زحمات خود شاد  ،درگروى مكتسبات باشند
منْ «كه،  حاليباشند در دست راست و اراده و عمل خودشان مي ،واقع كاتب پرونده

رِهاء ظَهرو هتَابك ياو هم مثل اولى در حال تالش و رنج  ،، حالت انفعالى داشته.»أُوت
اش نتيجه انفعالى اعمال و حاالت او  بار نياورده، پرونده هب بوده ولى مكتسبات مطلوب

رانند، گزارش خود و پرونده  جلو مي هاست. مثل زندانى يا متهمى كه مأمورين او را ب
گفته  46و  45) / 74، مدثر(28گروه در 1آورند. تشكيل شده او را از پشت سرش مى
                                                

چپ  دست بهراست و پشت سر يا  دست بههاى بعدى بهتر روشن خواهد كرد كه فرق كتاب  تنزيل .1
  )، آيات : 56(واقعهدر سوره  چيست. از جمله
  ».وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً« -7
8- »ةنميالْم ابحا أَصم ةنميالْم ابحفَأَص«.  
9- »ةأَمشالْم ابحا أَصم ةأَمشالْم ابحأَصو«.  

  .»والسابِقُونَ السابِقُونَ« -10
...  

24- »لُونَجمعا كَانُوا يزَاء بِم«.  
...  

27- »الْي ابحأَصوابحا أَصينِ مينِ ممالْي«.  
28- »خْضُودرٍ مدي سف«.  
32- »ةريكَث ةهفَاكو«.  
33- »ةوعنملَا مو ةقْطُوعلَّا م«.  
  .»إِنشَاءإِنَّا أَنشَأْنَاهنَّ « -34
41- »ابحا أَصالِ مالشِّم ابحأَصالِ والشِّم«.  
  .»في سمومٍ وحميمٍ« -42
  .»وظلٍّ من يحمومٍ« -43
  .»لَّا بارِد ولَا كَرِيمٍ« -44
  .»انُوا قَبلَ ذَلك متْرَفينَإِنَّهم كَ« -45
...                                         ←  
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كارى انجام نداده،  ».وكُنَّا نُكَذِّب بِيومِ الدينِ .نَخُوض مع الْخَائضينَ وكُنَّاو « :شده بود
وارد منزلگاه  ».فَما تَنفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعينَ« -48اند كه  انتظار شفاعت را داشته

اند.  آورده و ساختهوجود بهخودشان ، راست و فعاالن اصحابكه  صورتيشوند در مي
 جاى سابقون). ه(ب ».فَأَما إِن كَانَ منَ الْمقَرَّبِينَ«

فَمنْ أُوتي كتَابه بِيمينه فَأُولَئك « -71 ، آيه(ب) ، گروه فرعي)17(ءدر سوره اسرا
 - 19 ، آيه)الف( ، گروه فرعي)69(حاقهدر سوره  1».والَ يظْلَمونَ فَتيالً كتَابهم يقْرَؤُونَ

  2 .»هاؤُم اقْرَؤُوا كتَابِيه فَأَما منْ أُوتي كتَابه بِيمينه فَيقُولُ«
رسى بگوئيم اين است كه صحبت از ترازو و  راجع به حسابتوانيم  فعالً ميآنچه 
بشرى است. در  هاى معمولى روى قياس محكمه نشده است و تشبيه قاضى و
هاى بعدى معلوم خواهد شد كه خود شخص  بازپرس و قاضى است. ممكن  تنزيل
كه فعل مجهول است، مفعول آن شخص نباشد، بلكه كتاب باشد.  »باسحي«است 

 3يعنى حساب و محاسبه آمار و گزارش آسان و سريع باشد.

9 - نْقَلي رُوراًوسه مللى اَها ب.   
  كسان اش نزديكان يا اكه بهترين ترجمهمسرور حرف و اختالفى نيست. اهل ر  راجع به

                                                                                                              
 .»زُلُهم يوم الدينِهذَا نُ« -56                    →

كنند و  شان به دست راستشان داده شود، [با سرور] آن را مطالعه مي : ... آنان كه كارنامه 71) / 17اسراء( .1
 گيرند. ترين ظلمي قرار نمي مورد كم

ي  اش به دست راستش داده شود. [با شادماني] گويد: بياييد كارنامه : پس هر كه كارنامه 19) / 69حاقه( .2
 مرا بخوانيد.

و در ، ».إِذَا السماء انشَقَّت« -1) / 84در انشقاق(كه  طور همانصيغه مجهول آمده است، ه ب »باسحي« فعل .3
ى خود بهصيغه مجهول آمده، داللت بر خوده و ساير رويدادها ب ،».وإِذَا الِْجبالُ سيرَت« -3) / 81تكوير(

 .شود ميانجام خود شخص  وسيله بهيا  خود بهفاعل ندارد و خود ،انجام شدن آنها دارد. اين مورد هم
: باشد ميمشابه است! منظور از يمين، جهت راست يا دست راست، يا قدرت و بركت  طالقانى نظر

 يا جهت  راستشان، يا نسبت و با كمك قدرت فعال و منشاء خيرشان داده شود. دست بهكتابشان 
   :خودشان است وسيله بهخواهد آمد،  هاى بعدى كه در تنزيل يطور بهاين حسابرسى از روى پرونده  هم 

  ...  ».اقْرَأْ كَتَابك كَفَى بِنَفْسك الْيوم علَيك حسيبا« : 14) / 17اسراء(
  عنوان حسابرس بر [كارِ] خودت كافي است.) ات را بخوان؛ امروز شخص تو به (كارنامه

، 11گروه  كه درطور همانهاى رقم خورده.  ر و گزارشدر حقيقت مشاهده است و آگاهى از آما
ما  علمت نَفْس« - 14) / 81، تكوير(16يا در گروه  ».علمت نَفْس ما قَدمت وأَخَّرَت« -5) / 82انفطار(

ضَرَتآمده است.» .أَح 
 - 29و .» إِنَّهم كَانُوا لَا يرْجونَ حسابا« -27ديده بوديم:  )78(نباء، 27را قبالً در گروه  محاسبه و كتابت

 ».وكُلَّ شَيء أَحصينَاه كتَابا«
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 ،: اهلگويد مي ترجمه و تفسير كرده و طالقانى »همفكران« است، ولى طباطبائى
جور و مأنوس است. اگر معناى كس و كار بگيريم، معلوم  اشخاص يا محيط زندگىِ

اند، منزلگاه  اند. يا چون مؤثر در يكديگر بوده مند از بهشت شان بهره همگى شود مي
ست، جز آنكه با خوشحالى و شادمان ابازگشت به اهل در هر حال  -مشترك دارند 

شوند. اما اگر  اً در قيامت تشكيل و مجتمع ميها مجدد و خانواده رود مينزد كسان ه ب
د، چون آنها در يك جهت نخدا باش سوي به همفكر و همكار وهمگام در راه

دسته دسته يا  آنها كنند و با هم نيستند، پس ملحق شدنشان طبيعى است. حركت مي
 1گردند. رهسپار ميحق  سوي بهشوند و  جهت مي گروه گروه هم

*    *    * 

  ».ويصلَى سعيرًا .فَسوف يدعو ثُبورا .وأَما منْ أُوتي كتَابه وراء ظَهرِه« : 12تا 10آيات 
جا  هكه جاباست متهم يا زندانى  ، مثلنفعالىحالت ا از پشت سر آوردن كتاب به

او دهند و از تفسيرهاى  هكتابش را از پشت سر ب :. رهنما ترجمه كرده استشود مي
  : كند ميقديمى چنين  نقل 
در علت اين امر چند قول گفتند: يكى اين است كه دست راستش را «
است اند و دست چپ او پشت سرش باشد. قول دوم اين  گردنش بسته هب

او جهت خود را عوض كند و در عقب قرار گيرد و اين  ي كه چهره
چنين كتاب خود را بخواند. و معنى آيه اين است كه چون كتابش را از 

به معناى هالك  »وربثُ« .وى دهند، بداند از دوزخيان استه پشت سر ب
  »است. پس از آن به آتش درآيد.

  : كند ميرا چنين تفسير  »رِهاء ظَرو« طالقانى
»ورظَ اءدر مقابل يمين آمده كه قدرت و تسلط و فعاليت در جهت  »ره

جهت ضعف و انفعال را  »رهظَ اءرو«رساند.  خير و بركت را مي
و انواع  اى است كه دوزخ ها و مراحل گذشته . گذرگاه..رساند مي

ها است كه ميدان درك و  انفعال... همين شود ميها از آن ناشى  عذاب
دارد كه از  چنان شخص را مشغول مي و آن نمايد ميعمل را محدود 

 .»ماند خبر مي خود بى خود و عالم و مسير نهايىِ
  ذهن يك  از است آيا ممكن رنگارنگ، تابلوى ترسيم و تشريح و توصيف همه اين

                                                
 نيست. )74، مدثر(28گروه  53تا  50و پس از آن  40تا  35بى شباهت به آيات  23تا  19آيات . 1
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خياليم كه  ست كلفت  و بىفرد بيرون بيايد؟ از استدالل يا از خيال؟ و چقدر ما پو
 .گزد ككمان نمي
  شدن، يا رسيدن دمل ترجمه كرده شدن، نااميد شدن، نابود را رانده »وربثُ« طالقانى

 است.
يعنى خواهان و داوطلب و آرزوكننده نابودى  ؛خود، شخص است »واعدي«فاعل 

. ولى دهد ميماندن ترجيح  زنده، مرگ و نابودى را بر »مزنده نبودايكاش «: شود مي
در اين مورد نيز باز فاعل خود شخص است و حالت  .شود ميواصل به آتش سوزان 

، دهند مييا اتوماتيك و خودرونده را دارد. گفته نشده است كه او را هل  خود بهخود
 برند. رانند، يا به جهنم مي يا مي

رساند.  بندى را مي لهكه در اول آمده است، مرح »ف«حرف تفريع يا تأخير 
كه در محاسبه هم چنين بود. يعنى برخالف همزمانى مراحل و مقارنات طور همان

بندى دارد. ولى با سرعت انجام  شويم، مرحله مي بعد كه وارد آخرت هقيامت، از اين ب
خود شخص است و شايد از اين بابت است كه آنى و همزمان  دست بهو  گيرد مي

 نيست.
 ي هاى قرآنى درباره كردن، يكى ديگر از تعبير و توصيف آرزوى نابودى و مرگ

است (برخالف آن نشئه آن دنيا است كه هر كدام القاءكننده دردهاى شديد و متنوع 
 درد) : چيزى شبيه به دندانآمده استكه فقط يك تعبير در آن  انجيل

شروع شده بود (خطوط صورت و آثار در وجه و رسيدن  )88(غاشيه ،9گروه در 
 به آتش داغ و نوشيدن از چشمه گرم).

شعار يافتن كه خودش (آگاهى و ا )81، تكوير(16و گروه  )82، انفطار(11 گروه
 وحشتناك و دردناك است).

 ، .أَبصارها خاشعةٌ .قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ -9و  8ات آي( )79(نازعات، 20گروه 
 ها و احساس خسران) زبان آوردن گرفتاري هب

 ).غَيرُ يسيرٍ .يوم عسيرٌ - 10و  9در آيات ( )74(مدثر، 21گروه 
 ).فَأَنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى - 14آيه ( )92(ليل، 22گروه 
 لَو يفْتَدي منْ يود الْمجرِم: ...  16تا  14و  12و  11آيات ( )70(معارج، 24 گروه

يهنبِب ذئموذَابِ يع. يهأَخو هتباحصا .ويعمضِ جي الْأَرن فمو نجِيهي ا  .ثُملَظَىكَلَّا إِنَّه. 
 !)نَزَّاعةً لِّلشَّوى
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لَا  .انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شُعبٍ:  33تا  30آيات ( )77(مرسالت، 26گروه 
يلٍ وبِظَلنَ اللَّهي مغْنرِ .لَا يي بِشَرَرٍ كَالْقَصا تَرْمفْرٌ .إِنَّهص الَتجِم كَأَنَّه.( 

لَّا يذُوقُونَ فيها برْدا ولَا  .لَابِثينَ فيها أَحقَابا:  25تا  23(آيات  )78(نباء، 27گروه 
 ).إِلَّا حميما وغَساقًا .شَرَابا

لَواحةٌ  .لَا تبقي ولَا تذَر .وما أَدراك ما سقَر:  30تا  27(آيات  )74(مدثر، 28گروه 

 ).علَيها تسعةَ عشر .لِّلْبشرِ
»سگفته بهيافته است ( شده و  شدت و التهاب آتش افروخته و اسم مفعول »يرع 
آيد خود شخص و اعمال او  مى نظر بهشدن آتش است)، ور التهاب و شعله براغ

د. ساز ميور و شديد  و آن آتش را شعله نمايد مياست كه در وجودش ايجاد آتش 
صيغه مجهول بوده، اگر فاعل آن گفته  هب »باسحي«مانند  »ىيصلَ«فعل ، حالدرهر

و فاعلى غير از  شود ميانجام  خود بهنشده، شايد از اين جهت بوده باشد كه خود
كه طور همان شود ميآيد و آتش  شخص و شرايط حاكم ندارد. يعنى به آتش  در مى

. است، آمده 2».وإِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين«و  1»هم نَار جهنَّموالَّذينَ كَفَرُوا لَ« در:
حال  »يراًعس«و  »وراًبثُ« ، گوئى كه»يرعى السلَصي«و  »وربوا الثُعدي«چرا نگفته است: 

است.  »يرعس«باشد. يعنى آرزويش ثبور و نابودى است و وصول و ايصال يا رسيدنش 
 ،كند ميچقدر بايد شخص در سختى و نوميدى و بيچارگى باشد كه وقتى آرزو 

اش مرگ و نابودى است و اگر  يا خواسته و نابودى و هالكت است آرزويش
  يابد، آتش است و آتشوار! مىرسد و دست  چيزى مي هب

آمدن به ، در»يدعوا ثُبورا«اين است كه در  شود ميمطرح  11در آيه اى كه  مسئله
آتش مشتعل، آيا در اثر راحت و بى خيال بودن در خانواده و عدم احتمال گردش 

يا در اثر اعمال مثبت و منفى و حاالتى است كه در اثر غفلت و بى  ؟در كار است
و ظهر، آمده  ؟ از آنجا كه اسم كتاب و يمينشود ميحوالت دنيا حاصل باورى ت

، ».وينقَلب إِلَى أَهله مسرُورا«و   ».يحاسب حسابا يسيرًا«كه عامل  شود مياست، معلوم 
در كتاب يك عمل  ثبت و » .ويصلَى سعيرًا«و » .يدعو ثُبورا«در نزد اهل يمين و 

 ضبط شده است و خداوند اكتفا به نظاره نموده است و از همه چيز آگاه بوده است.

                                                
 : انكارورزان آتش دوزخ را [در انتظار] خواهند داشت؛ ... 36) / 35. فاطر(1
 : ... و دوزخ بر انكارورزان احاطه دارد. 54) / 29(يا عنكبوت 49) / 9. توبه(2
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  :  15تا  13آيات ) آخرين آيات جزء ب
  .إِنه كَانَ في أَهله مسرورا - 13

14 - ورحأَن لَّن ي ظَن هإِن.  

  .بلَى إِنَّ ربه كَانَ بِه بصريا - 15

آمده است: در خانه و ميان كسانش چه حالى داشته است؟ مسرور و  »انَّ«سه تا 
كرد تغيير و تحول  هرگز گمان نمي؟ برده دلخوش بوده است، چه گمان مي مشغول و

آيا خدا از حالش باخبر بوده است؟ اگر او و بازگشت و احياي مجددي در كار باشد 
 .همواره ناظر احوال او بوده استه و ديد ميياد خدا نبوده ولى خدا او را  هب

 داللت بر وجود آزادى ،تعليم لحاظ به  ؛هم جنبه تعليمى دارد و هم جنبه تنذيرى
 طور بهو  ،و آزادى غفلت و جهل ،. آزادى لذت و آسايشدهد ميو مهلت در دنيا 

ازه و امكان اينكه تصور و توجهى اج -و مابينهما و برخالف آسمان و زمين -كلى
را هم نشنيده بگيرد، و خدا  نداشته باشد و خبر و هشدار آن و آخرت به رستاخيز

 فعاليت و تدارك براى آخرت بكند. كسيجاى  هباهد خو مين
دور هشدار اينكه وقتى در دنيا خوش و خرم هستند، ياد چنين  ،اما از جنبه تنذيرى

 نمايند. ها را نمى و برگشت
گفته و  سرنوشت اخروي آنها چيزيحال از گذشته دنيائى دوزخيان با  هب تا
 اى نشده بود. جز در : مقايسه

  : 8و  )13و ( 12، آيات )81، تكوير(16گروه 
12 - ترعس يمحإِذَا الْجو.  

13 - )فَتلةُ أُزنإِذَا الْجو. (  

8 - لَتئةُ سودؤوإِذَا الْمو.  

  .الَّذي كَذَّب وتَولَّى:  16، آيه )92، ليل(22گروه 

  .انطَلقُوا إِلَى ما كُنتُم بِه تُكَذِّبونَ:  29، آيه )77، مرسالت(26گروه 

  : 29تا  27 ات، آي)78، نباء(27گروه 
  .يرجونَ حسابا إِنهم كَانوا لَا - 27
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  .وكَذَّبوا بِآياتنا كذَّابا - 28

  .وكُلَّ شيٍء أَحصيناه كتابا - 29

  : 46تا  43 ات، آي)74، مدثر(28گروه 
43 - لِّنيصالْم نم كن قَالُوا لَم.  

44 - نيكسالْم مطْعن كن لَمو.  

45 - نيضائالْخ عم وضخا نكُنو.  

  .وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ - 46

  :  19تا  16آيات  جزء ج)
  .فَلَا أُقِْسم بِالشفَقِ - 16

17 - قسا وملِ واللَّيو.  

18 - قسرِ إِذَا اتالْقَمو.  

  .لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ - 19

خبر مشخص و روشن است، شباهت و تبعيت از آيات  ياين سوگند كه با مبتدا
صبح و روشن  به طرفحركت و تحول در آنجا دارد.  )74(مدثر، 28گروه  38تا  32

، و ماه بدر روشن رود ميشدن بوده اينجا بالعكس از سرخى به تاريكى و پوشش 
هر كه بخواهد تدارك  تابود،  شود. آنجا جواب قسم عظمت خبر و انذار قيامت مى

روج است (با الم تأكيد و نون تأكيد): اما چه تناسب مابين نمايد. اينجا صعود و ع
 كردن ماه و تحويل مجدد دادن به روز ماه يا جاخالى شدنِ برچيده شدن روز و پهن

 ؟وجود دارد
، بايد ».ن يحورإِنَّه ظَنَّ أَن لَّ«، جواب ».فَلَا أُقْسم بِالشَّفَقِ«نفى در  عطف و الىِ فاىِ

هم جواب سه سوگند باشد،  تواند مي، نيز ».لَتَرْكَبنَّ طَبقًا عن طَبقٍ«باشد. الم يقين در 
 ...» ربك ىيا أَيها الْإِنسانُ إِنَّك كَادح إِلَ«و هم تأكيد و توضيح 

هاى آدمى  طبقه ديگر، تحوالت و ترقيه اى ب از طبقه »ركوب«منظور از  شايد
باشد  صورت بگيرد، بلكه تذكر و تعليمات وحى نباشد كه مثالً در دنيا يا در آخرت

. در اين صورت ارتباط با جزء بعدى دبر و ديد را تدريجاً باال مي كه معرفت و هشدار
   صورت به. ولى  توالى روشنائى و بيدارى است ، . در هر دو دسته سوگند شود ميبهتر 
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 موجى يا سينوزوئيد.

  :  25تا  20آيات ) جزء د
  .فَما لَهم لَا يؤمنونَ - 20

  .لَا يسجدونَ وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ - 21

  .بلِ الَّذين كَفَرواْ يكَذِّبونَ - 22

  .واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ - 23

  .فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ - 24

  .ت لَهم أَجر غَير ممنونإِلَّا الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحا - 25

يا  ، وخدا يا جبرئيله و درد دل ب ممكن است زبان حال پيغمبر 21و  20هاى  سؤال
بلِ «بينانه  شناسانه و انسان آنكه پرسش توضيحى و تعليمى خدا باشد تا اعالم روان

همه دالئل و شواهد و آثار،  بعد از آن تاًيد. يعنى قاعدرا بنما ».الَّذينَ كَفَرُواْ يكَذِّبونَ
نكرده  اگر ريگى به كفششان نباشد، ترديد در صحت و اصالت وحى بايستي مي

: با اين دالئل شود ميصورت ترجمه چنين  ايمان بياورند و به سجده هم بيفتند! در اين
خاك عبوديت  هبا شنيدن قرآن ب آورند و و واضحات و تأكيدات چرا باز ايمان نمى

بودن  الهى بودن و درستى و صداقت و افتند؟ براى اينكه اصرار دارند كه جدى نمى
العمل  اثر داشته باشد. اين عكس تواند ميبنابراين ن .پندارند انذارها را نپذيرند و دروغ 

 داند چه و خداوند كامالً مي گيرد ميو كيفيت درونى سرچشمه آنان از درون 
 28دردناك بده. در گروه  عذابه را بشارت ب ى دارند، تو آنانائظرفيت و چه محتو

 :مشابه ذيل را داشتيم 53تا  49آيات )74سوره مدثر(
49 - نيرِضعم ةرذْكنِ التع ما لَهفَم.  

50 - مهةٌ كَأَنرنفتسم رمح.  

51 - ةرون قَسم تفَر.  

  .ةًصحفًا منشر بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن يؤتى - 52

  .كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآخرةَ - 53

مرحله قبلى تذكر و اعراض. گرفتن ژست ترس و فرار،  همطلب است. منتها ب همان
خواهند خودشان دريافت  استدالل و استعاره و قسم و تشبيه روى آنها اثر ندارد. مي
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حساسيت و  ، وشان ترقى نكرده است كه بعد زمانى اين اشكالد و لوح و نوشته نماين
ندارند، مثل اينكه دفعه اول باشد كه اسم آخرت برده  ترسى نسبت به آخرت

در  صحبت شده بود و »قَدمت وأَخَّرَت«از  5 ) /82(انفطار، 11در گروه . قبالً شود مي
وإِنَّ «، 13) / 92ليل( 22درگروه  سپسو  .»ما أَحضَرَت« از 14) / 81تكوير( ،16گروه 

 .، را داشتيم».لَنَا لَلĤْخرَةَ والْأُولَى
 ،.»لَا يسجدونَ وإِذَا قُرِئَ علَيهِم الْقُرْآنُ 1.ا لَهم لَا يؤْمنُونَفَم«پرسش:  ،حالدرهر
رساند كه  باشد، اين مطلب را مي خواهد ميشونده هر كس  و پرسش كننده پرسش

حال ايمان (به صداقت و حقيقت پيام و انذار) آورده  هت كه تابانتظار و توقع چنان اس
سجده و اطاعت يا خضوع بيفتند. بايد ديد مگر چه دالئل و ه باشند و با شنيدن قرآن ب

شوندگان پذيرفته باشند و  شنوندگان و دعوت بايستي ميآورده شده است كه  يبينات
 31تا  28 هاي در فاصله گروه اعراض از شنيدن ذكر يا تكذيب مانع آنان شده است؟

 حجتاتمام  )53(آنچه رخ داده، سوگندها از يك نوع است و مخصوصاً سوره نجم
راجع به كيفيت القاء و دريافت كالم شده است. پس قاعدتاً بايد دقت روى 

 هاى اصالت پيام برود. نشانه
ته و انتظار ايمان مواجه براى اولين بار است كه با كلمه ايمان و ارزش و خواس

آشنا شده بوديم كه  )85(بروج، 15مؤمنون در گروه  ي كلمهبا شويم يك بار قبالً  مي
گذشته بود. ايمان مثل اينكه  آورندگان به پيغمبرى از پيغمبران نقل داستان از ايمان

 -9) /91، شمس(12(گروه  ».ن زكَّاهاقَد أَفْلَح م«بندى  چكيده و خالصه و جمع
تزكيه  -)28) / 81، تكوير(16(گروه  ».لمن شَاء منكُم أَن يستَقيم«قبول ذكرِ  -هدايت

). خوددارى از كفر تكذيب، عصيان، ادبار، 22تصديق گروه  - ء و تقوىاعطا -20(
و پذيرش دعوت است. پشت  گفتنايمان آوردن لبيك  ،در هر حال وتولى، اعراض 

  ايمان و عمل صالح الزم و  كردنِ آيد و درهم عمل صالح مى ، سرش بعد از چند آيه
                                                

واضح بوده است كه شخص  : از نظر معاصرين و منكرين پر» .فَما لَهم لَا يؤْمنُونَ«در ذيل يا زمينه  .1
تند و با سوابق و برخوردهايش در چنان شرايط و محيط و زندگى شناخ كه خوب او را مي (ص)محمد

است و استعداد و امكان اين را نداشته كه آورنده و فراهم كننده چنين مطالب و  توانسته ميآشنا بودند ن
كنند حقيقت  ها هم كه مطالعات تاريخى و اكتشافات علمى مي موضوعات باشد. براى آيندگان و امروزي

گواهى دانشمندان  ثابت  هب ن،نبودن و ضمناً جدى و عالى و ارزنده بودن آ از خود پيغمبرداشتن پيام و 
بايد  او و اصالت قرآن باشد و حقاً نمي دليل و برهان نبوت تواند ميشده است، نفس آيات همچون آفتاب 

 اعتنايى نشان دهند. انكار يا بى
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 اند. ملزوم  يكديگر شده
آمده  ».فَبِأَي حديث بعده يؤْمنُونَ« - 50 گفتىنيز پرسش و ش 26در آخر گروه 

حديث زندگى خود «بود كه ظاهراً مبتنى بر ارائه حالت و نعمات زندگى است يعنى 
  .»آدمى
 

 پايان گروه سى و يكم
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 الف -31گروه فرعى 
 3گروه تنزيل  كملم
 (ب)1)103(وم سوره والعصر آيه س

 
 الرحمن الرحيم اهللا بسم

  
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

1  
اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ

تو قا بِالْحواصوترِوبا بِالصواصو. 

كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند و يكديگر را به حق و  مگر كساني
  كنند). ميسفارش به صبر سفارش كردند (يا 

 

 تدبر در آيات
 

 كننده حكمِ را كه استثناء )103(شده بعدى سوره عصر اين آيه نسبتاً بلند وحى
و در تأييد و تفصيل آيه  باشد ميتنزيل در گروه سوم  ».لَفي خُسرٍإِنَّ الْإِنسانَ « عمومىِ

 باشد. 3آمده است، در اينجا قرار داديم تا مكمل گروه  )84(انشقاق 31آخر گروه 
)، سير و برنامه 19و  6سمت  (آيات براى اولين بار در دو ق )84(در سوره انشقاق

زندگى انسان آمده، دو سرنوشت براى او برحسب روش و راهى كه انتخاب نمايد، 
را نقض يا تصحيح  3گروه ».خُسرٍ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي«كلى  واقع حكم  رقم خورده بود. در

شان از عقب  است: آنها كه منفعل و بيكاره بوده كارنامه بر آن زده يا كرده و تكملّه
اند.  ان را نوشتهش خود كارنامه دست بهاند  بردار بوده رسد، و آنها كه فعال و فرمان مي

گروه تنزيل،  ويكمين در سي، .»طَبقٍ لَتَرْكَبنَّ طَبقًا عن« -19)/84انشقاق(از  همچنين بعد
                                                

نوشته اوليه تنظيم و تدوين شده است. عدم انسجام و استحكام كافى آن  وى دستشرح اين سوره از ر .1
 .(ب.ف.ب) ناشى از نامشخص بودن و نواقص موجود در اصل سند است
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كه بايد در انتظار عذاب  گر را داشتيم كفرورزان تكذيب گران از ايمان و دسته اعراض
 را. 1 ».ممنُونٍأَجرٌ غَيرُت لَهم الحاالص آمنُواْ وعملُواْ إِلَّا الَّذينَ«و استثناشدگان  باشند اليم

رسند و از فعاليت و انتخاب خود نتيجه و  منّت مي پاداش بى هدسته اخير چون ب
كه هشدار و حكم عمومى  است رسيده آن حاال موقع اند. كاران برند، غير زيان بهره مي

 كه اى جز زندگى دنيا ندارد، در مورد كساني كه هدف و برنامه بودن كسانيكار زيان
راه  هب از حالت رها شده در سراشيب دنيوى، خارج گشته، در جهت مخالف آنتروپى

اند،  هاى شايسته برداشته هدف و برنامه ديگرى انتخاب كرده و در راه آن گام افتاده،
 دارند، لغو گردد. يا برمي

ه بود  كه به آن ايمان ، نه هدفى ارائه شد)103عصر( 3در زمان نزول گروه 
بياورند، و نه كار و برنامه يا احكامى وضع شده بود كه به آن عمل نمايند. اينك بعد 

توضيحات ، گردد مياعالم  منزلگاه آخرت و از دو سال كه هم انذار و هم قيامت
و  ابراى اعطاء مال و تقوهائى  و راهنمائي شود ميداده  الزم راجع به وحى و نبوت

 )92(ليل 22از بخل و استغنى و تكذيب (گروه  2آيد. خوددارى از بخل به عمل مى
وند و از ايمان نياوردن  مورد پرسش و ش مي ) منع21، 20، 19، 9، 8 ،6، 5آيات 

 4،اند اى هم پذيراى اين حقايق شده عده كه شود ميو معلوم  3گيرند سرزنش قرار مي
وتَواصوا بِالْحقِّ  إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات«:  3) / 103عصر(آيه متمم 
إِلَّا الَّذينَ آمنُواْ « -25ضمن اينكه تكرار و تأييد آيه نازل شده است » .وتَواصوا بِالصبرِ
، با باشد مي) 31(گروه  )84(سوره انشقاق ».ت لَهم أَجرٌ غَيرُ ممنُونٍوعملُواْ الصالحا

، دو شرط تازه بر عمل صالح اضافه نموده و ».وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ«تذكر: 
حال انفرادى و شخصى بود، جنبه اجتماعى و  هو دعوت، كه تاب به ايمان به رسالت

. فرد مؤمنِ مورد قبول و غير زيانكار كسى است كه به ديگران نيز دهد ميارتباطى 
بعد تنها  هپرستى خود را سرايت دهد و منتشر سازد. از اين ب شته، حقدانظر و عالقه 

يكديگر را داريم.  هحق و پيوسته ب ه پيوسته بيك مؤمن نداريم، بلكه جماعت مؤمنينِ
                                                

 پايان دارند. : [ولي] مؤمنانِ نيكوكار پاداشي بي 8) / 41فصلت( .1
، ».وصدقَ بِالْحسنَى .فَأَما من أَعطَى واتَّقَى«) يا  )91(سوره شمس 12 (گروه از قبيل، قَد اَفلَح منْ زكَّيها .2

 ».ولَسوف يرضى .إِلَّا ابتغاء وجه ربه الْأَعلَى .وما لأَحد عنده من نعمة تجزى«
، 31 روهدر گ ».فَما لَهم لَا يؤْمنُونَ«؛  50) / 77، مرسالت(26روه در گ ».فَبِأَي حديث بعده يؤْمنُونَ. «3

  .  20) / 84(انشقاق
  . 9و  8) / 80، عبس( 32 روهدر گ ».وهو يخْشَى.وأَما من جاءك يسعى. «4
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هاى مؤمن نيز هست. و  الزمه اعتقاد و اطاعت از حق و خالق، عالقه و پيوند با مخلوق
دردسر  شايسته و صالح است، كار ساده بى آنچه ق و عمل بهح هچون ايمان و توصيه ب

، و محتاج به پايدارى و شود ميها و ناماليمات  اشكال نبوده، مواجه با سختي و بى
 »2گروه «اى را بنمايند كه خداوند در  توصيه همان، بايد به يكديگر باشد ميمقاومت 

  ربِ خاطر بهرسول تازه برگزيده خدا،  1».ولرَبك فَاصبِرْ« فرموده بود: به پيامبرش
جمع و  خاطر بهخودش و در راه او بايد پايدارى پيشه كند، ولى گروندگان رسول، 

ارى و تحمل ، احتياج به پايد».فَلَهم أَجرٌ غَيرُ ممنُونٍ«و براى رسيدن به  ،خودشان
شوندگان از طلبان و متذكر اوليه و تزكيه نينها را دارند. خصوصاً كه مؤم سختي

م، نابيناى روشندل و بيدارانى بودند مكتو ام  ابن اهللامستكبرها نبوده، بلكه همچون عبد
و در برابر مستغنيان مكذّب و  و كافران هاى شيطان كه بايد خود را در برابر وسوسه

كاران،  شده بر زيان معاند حفظ نمايند. در واقع نخستين مشمول اين آيه و استثناء
و شايد بتوان گفت آيه در شأن او و براى ارشاد  باشد مي »ممكتو ام  ابن اهللاعبد« همان
وصدقَ  .فَأَما من أَعطَى واتَّقَى« هاى: توصيف ،در ضمن نازل شده است.اش  روحى

 ؛ضمنى جنبه دگرنگرى و عمل يا ارتباط جمعى را داشته طور به، نيز 2».بِالْحسنَى
 .شود مييق احسان و خدمت به غير انجام بخشش و انفاق يا تزكيه نفس از طر

در برابر سايرين متعهد به و نظر نبوده  خودبين و تنگ ،رساند كه مؤمن اين آيه مي
ى آينده ها گروه. اما نبايد انتظار داشت كه بالفاصله در باشد ميتعليم و تربيت 

ى داده ابتدا يك تذكر اجمال ،دستورهاى اجتماعى داده شود. بلكه بنا به روش قرآن
 .شود ميمدارا  ،سپس تا فراهم شدن زمينه بعدى شود مي

رساند كه دستور تعهد و  بينى معجزآساى قرآن را مي بودن و پيش الهى ،اين امر
شمار بودند و توسعه  انگشت تكفل اجتماعى، وقتى نازل شده است كه پيروان پيغمبر

د بشرى نبوده و هنوز ضرورت صبر و بينى براى هيچ فر و تكثير آنها قابل پيش
ها »مكتوم ام  ابن«هم انتظار امثال  اينكه پيامبر ه است. مضافاً بهشد ميپايدارى احساس ن

بلكه توجه به  ،كرده مياش حفظ و حراست آنها را تصور ن را نداشته و در برنامه
 ها را داشته است.مستغنيان براى دفع خطر و جذب آن

 عملُوا«حق و توصيه به صبر و تكرار ه آيد كه آيا توصيه ب اين پرسش پيش مى
باشد؟ كلمه  است يا مستقل و مضاف بر آنها مي، توضيح و تفصيل آن »الصالحات

                                                
 . 6و  5) / 92، ليل(22. گروه 2        .  7) الف / 74، مدثر(2گروه  .1
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آمده بود و اينك  اينجا فقط يك بار، آن هم در خطاب به شخص پيامبر هب صبر تا
شود كه خودشان در ارتباط با يكديگر  توصيه مي لين بار است كه به مؤمنينبراى او

 22 ) ،79(نازعات 20 ،)91(شمس 12هاى  كه در گروه حالي را انجام دهند. در آن
 / )78(نباء 27)، »ٍ.قينَ في ظلَالٍ وعيونٍإِنَّ الْمتَّ« -41/  )77(مرسالت 26 ، )92(ليل
صورت  كه همه جا به») .جزَاء من ربك عطَاء حسابا« - 36و... ».إِنَّ للْمتَّقينَ مفَازا« - 31

هائى در زمينه تزكيه نفس و احسان  تلويحى و كلى دستورهائى داده شده و راهنمائي
به عمل آمده بود، نام از صبر برده نشده بود. عمل صبر هر چند كه از ايمان و  او تقو

ددارى از تالفى و تالطم گيرد، ولى بيشتر عمل منفى (خو عشق به هدف سرچشمه مي
 و ترس و تسليم و شكايت و ناله و تضرع) است تا عمل مثبت.

ش مهمى در ايمان و ديندارى و دانيم، اين واژه و اين خصلت نق طور كه مي همان
و آيات  ها گروهكرّات در  نفس داشته، به دفاع شخص در برابر دشمنان و شيطانِ

 بزرگى در قرآن و اسالم پيدا خواهد كرد. آينده خواهد آمد و نقش
نزدن و انتظار،  در عرف و عادت، معموالً صبر را در مورد تحمل و نشستن و دم

برند. در  كار مي كشيدن به نگفتن، انتظار فرج نكردن، هيچ كارى همچنين در هيچ
 كه در لغت و در اصطالح قرآنى معناى ديگرى دارد: حالي

و  )103عصر( توان از دو آيه اول سوره و درسى كه مي در زمينه تدبر در قرآن
آيه متمم آن گرفت، اوالً اهميت و نقشى است كه اين سوره، چه در صدر اسالم و 

و با  با انسانيت تواند ميهاى انحطاط داشته است. ثانياً ارتباطى است كه  چه در دوران
ظاهراً مرام اومانيسم در يونان  1داشته باشد. ئى يا اومانيسمگرا مرام و مكتب انسان

مطرح گرديده  و ارسطو و افالطون بزرگى چون سقراط و در مكتب فيلسوفان قديم
شمار  ه(و بنابراين تمدن جديد و معاصر غرب) ب هاى فرهنگ و فلسفه يونان از پايه

در جهات عديده خود بازگشتى به اومانيسم بود و از قرون  . رنسانس اروپارود مي
و خدا كرده،  پشت به مسيحيت اروپا و دانش و روشنفكرىِ بعد كه فلسفه همعاصر ب

، اومانيسم كند مي ) يا در انسان و انسانيترغبت يا نگاهى به طبيعت (ناتوراليسم
هاى اخالقى، فلسفى، اجتماعى و  ها در حيطه بسيارى از ايدئولوژي ي كننده تغذيه

                                                
 ،چاپ دوم، 449تا  387، صفحات »ار ايسمچه«مقاله  ،، جلد سوم»ها بازيابى ارزش«مراجعه شود به كتاب . 1

  .1364تابستان 
 ي آثار منتشر نشده است(ب.ف.ب). صورت مجموعه اين كتاب تاكنون به
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دانند. قبل از  نيز خود را در قلمرو آن مي و ماركسيسم سياسى شده و حتى سوسياليسم
، در بين متفكران و مصلحين و متدينين، و مشرق زمين آنها و بعد از آنها در ايران

د تأكيد و دوستى از مكارم اخالقى محسوب شده مور و انسان خوى انسانى و انسانيت
 ه است.گرفت ميتوصيه قرار 

اى  بودن و مفهوم مشخص  جامع و ارزنده انسان صرف هكه شخص انسان بِ حالي در
كه بتواند مبنا و مأخذ و ميزان براى پندار و گفتار و كردار قرار گيرد، ندارد و 

، نه دهند ميطلبى به اين واژه  ال بينى و ايده خصوصيات و صفاتى كه روى خوش
  گاه عملى دارد و نه طبيعى. كيهت

 
  پايان گروه سى و يك  فرعى
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 سى و دومين گروه تنزيل

 )80(تمام سوره عبس، 42تا  1آيات 
  

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  1 )الف -32يا  الفجزء 
  ترش كرد و روى برگردانيد (عبوس شد و پشت كرد).چهره .عبس وتولَّى  1
  م).مكتوام ابننام عبداهللاهروايات مردى ب بنابر( نزدش آمد! از اينكه نابينا .أَن جاءه الْأَعمى  2

  . ه يزكَّىوما يدرِيك لَعلَّ  3
از  گوى با تو)وشايد او (در اثر ديدار و گفت ،كه تو چه دانىحاليدر

  هاى شرك و كفر تزكيه و پاك شود؟آلودگي
  او سود برساند.هيا تذكر و پندى فرا گيرد و اين تذكر و يادآورى ب .أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى  4
  دانش و دارائى و آينده خود بود).هنياز بود (و مغرور بكه بىاما كسي .أَما منِ استغنى  5

  .فَأَنت لَه تصدى  6
خلف از  ابن امية ،كنى (بنابر رواياتي او توجه و ابراز تمايل  ميسوتو به

  ).اشراف قريش
  كه تو مسئوليت تزكيه و اصالح او را ندارى!حاليدر .وما علَيك أَلَّا يزكَّى  7
  نزد تو آمد.ه مندى) بهكس كه با شتاب (و عالق اما آن .وأَما من جاءك يسعى  8
  كه او ترس (خدا) در دل دارد.در حالي .وهو يخشى  9
  ى!پردازديگرى ميه پس تو از او ب .فَأَنت عنه تلَهى  10

  )ب -32يا  بجزء 

  .كَلَّا إِنها تذْكرةٌ  11

چنين  و دعوت باشد. يا هرگز نمائى روش رسالتنه چنين است كه تصور مي
فقط تذكر  مكن. همانا كه آن (قرآن يا دعوت و پيام يا رسالت و وظيفه تو)

  ه دادن است (نه تطميع و تحميل).دادن و يادآورى يا توج
12  هاء ذَكَرن شبه آن شد).يا متوجه پس هركس خواست متذكر (و متوجه) شود ( .فَم  

13  ةمكَرم فحي صف.  
است)  داشتن انسان(اين قرآن يا پيام و كالم كه بى نياز از استقبال و گرامى 

  ثبت شده در صفحات گرامى و با ارزش است.
                                                

 .دهد مي و كتاب رسالت درسى است كه خدا به رسولش در مورد انجام رسالت. 1
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

14  ةرطَهم ةفُوعرهائى) بلند مرتبه و پاكيزه (منزه از هر عيب و نقص و نياز) صحيفه( .م  
15  ةفَري سدو مأموران مخصوص) فيران (يا فرشتگاندست س (نوشته شده) به .بِأَي  
16  ةررامٍ بر(كه) بزرگوار و نيكوكار(اند). .ك  

  ج)  -32يا  جزء ج

17  ها أَكْفَرانُ ملَ الْإِنسقُت.  

   و را به كفر و ناسپاسى وادار كرد!كشته و نابود شد انسان آنچه ا
  (يا چه چيز باعث ناسپاسى و كفر او شد؟) 

مرگ  خود را به نابودى و، و اعراض از تذكر (آدمى با چنين كفرورزى
  افكند!). 

18  لَقَهٍء خيش أَي نم.  
كه از چه  پرسد)كند و از خود نميو پيدايش خودنمي (چراتوجه به آفرينش

  چيز (آفريننده او را) آفريده است؟
19  هرفَقَد لَقَهخ طْفَةن ناى قرار داد. آفريد و سپس اندازهاو را اى  از نطفه .م  
20  هرسبِيلَ يالس پس از آن، راه(نشو و نما و تحول بعدى را) برايش آسان ساخت. .ثُم  
21  هرفَأَقْب هاتأَم بعد از (مراحل حيات) او را ميراند و مدفونش ساخت (در گور كرد). .ثُم  
22  هراء أَنشإِذَا ش انگيزد. دنبال آن هر زمانى كه بخواهد او را برمى به .ثُم  

23  هرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَم.  

و  ، اش خاتمه يافتهكند حيات و بقا و برنامههرگز چنين نيست (كه تصور مي
انجام گردد  د) هنوزآنچه به او امر شده و قرار استمرگ پايان وجودش باش

  منقضى و اجرا نشده است.

24  هامانُ إِلَى طَعنظُرِ الْإِنسفَلْي.  
زندگيش  پس آدمى (براى درك اين مطلب) جا دارد  به خوراك و تغذيه

  نظر كند (يا ببيند كه).
  1)د -32يا  جزء د

  .أَنا صببنا الْماء صبا  25
ريختيم، فرو ريختنى  را بر زمين و مزارع فرو )همانا ما بوديم كه آب (يا باران

  مخصوص.

  .ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا  26
و حركات  جوى و رسوبات عوامل يا هاآب جريان اثر (در ين راسپس زم

  شكل مخصوصى شكافتيم.ه شناسى) بزمين
  ها را رويانديم. و در آن دانه .فَأَنبتنا فيها حبا  27
  سبزيجات (يا گياهان تروتازه گوارا). و انگورها و .وعنبا وقَضبا  28
  و (همچنين) زيتون و خرما. .وزيتونا ونخلًا  29
  هاى انبوه (پر درخت). (تا برسد) به بوستانو  .وحدائق غُلْبا  30
  ها و چراگاه ... و ميوه .وفَاكهةً وأَبا  31
32  كُمامعأَنلو ا لَّكُماعتمندى شما و برخوردارى چارپايانتان. براى بهره .م  

                                                
 زندگى  دنيائى انسان و نعمات زمين دنبال به پديده قيامت. 1
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شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  ) ه -32يا    جزء ه
  بلند شود). (و پس چون صيحه(و صداى قيامت) در رسد .فَإِذَا جاءت الصاخةُ  33
34  يهأَخ نُء مرالْم رفي موروزى كه آدمى از برادر خود بگريزد. .ي  
35  أَبِيهو هأُمو (از) مادر و پدرش. .و  
36  نِيهبو هتباحصو (از) همسر و پسرانش. .و  

37  نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ امل.
كه كفايتش كرده مشغولش  براى هر كس كارى و گرفتارى استروز  در آن
  دارد.مي

  اند. روز درخشان هائى در آن چهره .وجوه يومئذ مسفرةٌ  38
  خندان و شادان (مژده يافته). .ضاحكَةٌ مستبشرةٌ  39
اند). نشسته (و اندوهناك و ماتم زده (غم) گرد بر آنهاروز  هائى در آن  چهره و .ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ  40
  تيرگى (و پريشانى) آنها را فرا گرفته است. .ترهقُها قَترةٌ  41
  تبهكاراند! اينها همان كافران .أُولَئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ  42

 

 ها كليات و استنباط
 

فَما  .لَتَرْكَبنَّ طَبقًا عن طَبقٍ« :25و 20و 19/ )84(انشقاق 31  گروه دنبال اين گروه به
طور كلى  آمده و به )78(نباء 27گروهو  »الَّذينَ آمنُواْ وعملُواْ الصالحات .يؤْمنُونَلَهم لَا
كه موضوع اصلى انذار  شوندگان را براى پذيرش قيامت و آخرت خواهد دعوت مي

را هم در خط  مبربنمايد. ضمن آنكه خود پيغآشنا و آماده  ،است و برنامه رسالت
درسى و كفرزدائى  و از روش رسالت بيندازد مأموريت آزادمنشانه و عملى و عقالنى

  بدهد.
گروه مشخص ولى مرتبط تشكيل شده است.  دو نيم از  32وضوح گروه  طور به
بزرگوار است  بوده مخاطب آن شخص پيامبر 1) از نوع 16تا  1گروه الف (آيات  نيم
 1گروه ب دارد. نيم او را در خط مستقيمِ صحيح انذار آزادمنشانه نگاه خواهد ميو 

و  نمايد مي ها انسان) از نوع سوم بوده، اعالم خبر به 42تا  25) و ج  (24تا  17 (آيات
ه (مثل سوره نجم) در زمين نمايد ميگاه خودش مستقيماً خطاب و تكلم با انسان  گاه

                                                
) .»لَا يسجدونَ وإِذَا قُرِئَ علَيهِم الْقُرْآنُ .فَما لَهم لَا يؤْمنُونَ«( 31گروه  دنبال بهگروه ب در ارتباط و  نيم. 1

 .باشد مي
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استدالل  شكل كه حالي در .گويد مي سخن انذارى و استداللى مختلط صورت به قيامت
گشائى براى قبول  در خط راه ،حالو درهر، آن در توجه به زندگى انسان تازگى دارد

: 4)/87(اعلى 14 :ىها گروه. در شود ميكلى برنامه انذار تعقيب طور بهاست و  قيامت
 .أَلَم نَخْلُقكُّم من ماء مهِينٍ« : 27و  20 ) /77(مرسالت 26، ».والَّذي أَخْرَج الْمرْعى«

 .أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا« : 11و  8و  6) / 78(نباء 27و  .»تًاوأَسقَينَاكُم ماء فُرَاو... 
مقدمه اين گونه استدالل و شواهد مأخوذ از  ».وجعلْنَا النَّهار معاشًا .وخََلقْنَاكُم أَزواجا

زندگى خود انسان و مواد تشكيل دهنده بدن او (بجاى موجودات بزرگ ولى 
تر است. هم  واضح ،. در اينجا جنبه استداللى و ارتباط منطقىآمده بود مشهود انسان)

، و هم ارائه مكانيسم تحول طبيعت و دنماي ميارائه وجود و قدرت خدا و خلقت را 
را  ) يا اتصال ارتباطى زندگى و مرگ و رستاخيزContinuiteخلقت و تداوم (

يك تحول و پديده  عنوان به. در سوگندها و استشهادهاى گذشته، قيامت نمايد  مي
يك تحول و  عنوان بهها  ستداللو در اين ا  ،شد ميجهانى معرفى و ارائه  طبيعىِ
. از ابتداى پيدايش و معرفي و ارائه شده است طبيعى حيات خود آدمى ي پديده

سروكار انسان با راه و سبيل است و براى توقف و اختتام يا رسيدن به  ،آفرينش
مشخص نطفه مقرر و  همانها از  ها يا مقدرات و ميزان بست نيامده است. اندازه بن

 خواهد ميبرساند. خداوند  خواهد مي) را Planingشده است. وجود نقشه و قرار و (
ما بپذيريم و تن به آن  چه ما  اظهار كند. ي د خود را دربارهواراده و نقشه و مقص

مرا در اين دنيا و  قدرت اگر دست گويد مينپذيريم و تن به آن ندهيم،  چهبدهيم، 
نم گوش بدهيد و بشنويد چه سخ  هبينيد، پس ب ودتان قبول داريد و مىدر وجود خ

براى آينده شما دارم. اگر دست و حضور من در خلقت شما و تغذيه و مرگ  يخيال
شما برايتان مشهود و مسلم است، زبان و حضور مرا هم در بيان و خطاب اين مطالب 

را از ناحيه من منطقاً الزامى  ببينيد و بپذيريد و وقتى اصالت و ارتباط اين مطالب
د و هنوز به نهايت نرسيده اي براى آن آفريده شده هم كه را ديديد، مرحله بعدى

  هم بپذيريد و بدانيد كه واقع خواهد شد و دروغ نيست.  است،
، كه دهد ميهاى آن  و سختي بينيم كه وقتى خبر از قيامت در اين آيات مى

- 21و زندگى ما ظاهر كرده است و شخصاً با ما راجع به  آفرينش را در هايش نشانه
»رَهفَأَقْب اتَهأَم 22ند و به دنبال آن: ز ميحرف  ».ثُم - »إِذَا شَاء أَنشَرَه گويد مي ».ثُم. 

  ، نه تحميل و  ، تذكر است عهده گرفته است  هنها كه بيانش را خدا رأساً باي ي همه
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اصرار و اقناع و اقرارگيرى. پـس رسـول هـم بايـد مثـل خـدا تـذكر دهـد و كالمـش          
خـدا بـه    »ب«گـروه   نيم آيات يادآورى باشد، نه اصرارِ به اين و نه اعراضِ از آن... در

 .دهد ميپيامبر مدل 

 1ها نباطكليات و استحواشى  
 سرعتجريان افتاده و  هكه برنامه انذار و ابالغ ب كند ميسوره حكايت از اين 

رسول  .اند آوردهرو ، داوطلبانه پاى خود هدعوت، پاب اجابت كنندگانِگرفته است، 
 مشترىِ يعنى  ،اثر و محصول دنبال بهو  ،كردنبودن و عملى فكربشربه دليل  خدا

. قبول يك عمل  آزاد براى آدمى، اگر چه پيامبر، آسان نيست. بشر رود يتر م مناسب
داند، بايد هر طور شده برسد. اين است كه  به آنچه طالب است يا الزم و مفيد مي

 .شود ميگوشزد ) 12(آيه » .فَمن شَاء ذَكَرَه«به او مكرر 
الزم آمده است كه از شاگرد مكتب و مجرى جريان افتاده و  هبرنامه انذار ب

 آمده و در موضع درست و راست قرار داده شود. عمل بهمراقبت 
دعوت و  و آزادمنشىِ ،روش رسالت ي هاى آموزنده از سوره، )80سوره عبس(

و طالب  شود ميمهم و پربار محسوب  )53(است و مثل سوره نجم شناسى قرآن سبك
 شيوه و در منطق بشريت. هكيفيت و ارزش است، نه كميت و مصلحت ب

 .شود مي، خود خدا گوينده »د«و  »ب«و  »الف« هايدر جزء
و شناخت شيوه  شناسى [اين گروه و جزء الف آن، يك سند تاريخى و قرآن

 باشد] تواند مي و اثبات اصالت نبوت رسالت
ناگفته گذاردن نام آن نابينا، نكته قابل توجه ديگر اين سوره يا گروه است. در 

ذَرني و « - 11 درباره شخص مورد اشاره در آيه ،)74(مدثر 28تأييد آنچه در گروه 
ى آينده باز ها گروهرا در  و دنباله آن گفته بوديم و نظير آن ».ومنْ خَلَقْت وحيدا

زبان  هخواهيم ديد. قرآن عنايت دارد كه كمتر نام اشخاص و اماكن و ازمنه را ب
بياورد و تنها نامدار و جهاندارِ يگانه وجود و رسوالن او را ذكر كند. در اين مورد 

ها و  ن نشانهدبود، هر چه خواسته باشيد با افزو نويسان مي رمان دست بهم نيز، اگر قل
را  هاى آن مجلس اسم اين نابينا و طرف صحبت ،ها نگارى ها و صحنه شاخ و برگ

كردند. فرهنگ  و مشخصات آن مجلس خوددارى نمي اقلم آورده، از تشريح ماجر هب
                                                

را نيز براى اداى  نوشته اوليه مؤلف تنظيم شده است، حواشى آن كه اين متن از روى دست از آنجائي. 1
 ب.ف.ب).نمائيم ( امانت منتقل مي
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اساس مطلب و پيام  خواهد ميبشرى چنين است. ولى قرآن حواشى را كنار زده 
شدگان و خوانندگان روى آن متمركز  داستان مطرح گرديده، توجه دعوت مورد نظرِ
(كه براى اطالعات  و خصوصيات شخصى و محلى و تاريخى سمت حواشى به شود و

كه قرآن هزاران   حالي منحرف نگردد. حتى در ،تاريخى و ادبى و علمى الزم است)
اش را كه  تش آورده است، نام آورندهآيابيرات مختلف در بار اسم خدا را در تع

 1 كار برده است. هبار (و يك بار هم احمد)  ب 4محمد(ص) باشد، فقط  
 كرد؟ برخاسته از خود و براى خود بود، آيا چنين مي (ص)اهللاعبد اگر محمدبن

 

 تفسير آيه به آيه -بخش دوم

  :  9تا  1ت آيا) الف -32جزء 
 .عبس وتولَّى - 1
 .أَن جاءه الْأَعمى - 2
3 - مكَّىوزي لَّهلَع رِيكدا ي. 
4 - ي ىأَوالذِّكْر هنفَعفَت ذَّكَّر. 
 .أَما منِ استغنى - 5
 .فَأَنت لَه تصدى - 6
 .وما علَيك أَلَّا يزكَّى - 7
8 - ا مأَموي اءكىن جعس. 
 .وهو يخشى - 9

فرزند شريح  »مكتوم ام  بن اهللاعبد«كه اين آيات درباره  آمده است »البيان مجمع«در 
 2نازل شده است  بن ربيعه مهرى بن مالك
صيغه غايب ذكر شده و مورد مالمت قرار  همخاطب دو آيه اول كه ب ي درباره

و بعضى  اند. غالب مفسرينِ اهل تسنن  اقوال مختلف ابراز داشتهگرفته است، مفسرينِ
)، اين دو آيه را متصل و مربوط به هفت آيه بعدى (از جمله طبرسى از مفسرين اماميه

                                                
 .السالم) (عليهم و مخصوصاً موسى و عيسى خيلى كمتر از رسوالت ديگر از جمله ابراهيم. 1
 . 57 صفحه ،جلد چهارم الميزان فارسى. 2
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ى مشابه ها گروهوضوح، بنا به سياق آيات و قياس با  طور بهاند كه مخاطب آن  دانسته
 اند. وسلم) دانسته واله عليه اله (صلى شخص پيامبر ،گذشته

چنين به شرح ذيل  و در مأخذ قديمى باشد ميسوره  اصل داستان كه مبنا و مرجع
هم  وارد گرديده و از طرق شيعه از طرق اهل سنت الميزان گفته بهو  1نقل شده است
 2 معنى اشاره دارد. رواياتى به آن

بود.  اهللا م كه مؤذن رسولمكتو ام  ابن اهللانام عبد هداستان مردكورى است ب«
گو و بيان مبادى اسالم و آمد و هنگامى كه او مشغول گفت نزد پيامبر

دين اسالم بود. اين مرد  هو دعوت آنها ب براى گروهى از سران قريش
ى و با لمس دست در فضا و حركت نابينا كه نه عصائى داشت و نه راهبر

، گرفت ميراه خود را به محضر پيامبر پيش  ،پراحتياط در قدم برداشتن
من بياموز آنچه را  همحمد پيش بيا و ب محمد، اى با صداى بلند گفت: اى

به اين رؤساى  دانست كه فكر رسول خدا تو آموخت و او نمي هكه خدا ب
مد ناراحت شد و آ مشغول است. پيامبر در اين پيش خلف بن و اميه قريش

حاال كه اين منظره را ديدند،  با خود انديشيد كه اين سران توانگر قريش
خواهند گفت كه پيروان اين مرد همه مانند اين كور، سفله و حقير و 

گوى و گفت هب و نمود اعتنائى بى بدو و ردك ترش رو جهت بدين نابينايند.
نابينا از اين اعراض و روگردانى  مكتومِ ام  با سران قريش پرداخت. ابن

پيامبر ناراحت شد و گمان برد كه اين اعراض و روترش كردن پيامبر از 
جهت آن بوده كه خدا خواسته است چنين رفتارى با وى شود و خدا 

 3 »نگ اين آيه را بر پيامبر نازل كرد...در بي
   :آمده اين است كه در بعضى ديگر از روايات شيعه«بيان متفاوت داستان كه 

ره چه مكتوم ام  جناب بوده و او از آمدن ابن اميه نزد آن مردى از بنى«
 4 »در عتاب او نازل شده ... ،كشيده و آيات درهم

 آيد: مى نظر بهذيل خيلى بعيد بيان فوق بنا به دالئل 

                                                
 . 482 صفحه ،جلد چهارم ،جلدى رهنما 4رآن ق. 1
 .14صفحه ، جلد چهارم. 2
در را ردانى ترشروئى و اعراض و روگ توانسته ميقسمت اخير روايت كه توجه نكرده است شخص نابينا ن. 3

 سرائى را داشته باشد. مگر آنكه ابن آيد بيشتر جنبه استنباط و داستان مى نظر بهچهره پيامبر تشخيص بدهد، 
 اعتنائى پيامبر ناراحت شده و احساس اعراض و روگردانى كرده باشد. از نشنيدن پاسخ و از بى مكتوم ام 
 . 15 صفحه، 40جلد  ،الميزان فارسى. 4
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وضوح شخص پيامبر  طور بهاوالً دو آيه آغازين و آيات بعدى كه مخاطب آنها 
 باشد. است، قابل تفكيك از يكديگر نمى

را  10تا  3ثانياً مورد نداشته است كه خداوند تذكرات و مفاهيم مندرج در آيات 
عليم كسى است و نه داوطلب به يك مرد اموى گوشزد نمايد كه نه مأمور تزكيه و ت

 و متعهد به آن ...
نابيناى ناخوانده، از ناحيه يك اشرافى  همانالعمل ابراز شده در برابر م ثالثاً عكس

را نداشته است كه مورد تعجب و مالمت قرار  يك امر طبيعى بوده ارزش آن اموى
 .ازل شودمفصل در شأن او ن ي آيه يا يك سوره 10 ،گرفته

و ديگران رسيده است كه  بيت عالوه بر آن، روايات چندى از ناحيه امامان اهل
دارد. از  داللت روشن بر مخاطب بودن و مورد مالمت قرار گرفتن خود رسول اكرم

   :روايت شده كه جمله از حضرت صادق(ع)
گفت  ، ميديد ميم را مكتو ام  ابن اهللاپس از آن هر گاه عبد خدارسول «

خدا سوگند، مباد كه ديگر درباره تو خداوند مرا  همرحبا مرحبا، نه ب
فرمود كه او  وى مهربانى و لطف مي هعتاب كند، تا آن حد آن حضرت ب

 1».داشت ز ميخود آن حضرت را از آن با
 رسول اكرم اهللاند بپذيرند كه نعوذ ب كه اصرار بر تعبير دوم داشته نتوانسته كساني

رغم عصمت خود و مقام و منزلت شامخى كه نزد خدا دارد، مرتكب عمل  علي
 اند. نفس بشرى كردهه قياس ب ،خالف و مورد عتاب و خطاب قرار گرفته باشد

، براى اقناع انسان كه اين شود ميدا رأساً وارد صحنه و گوينده اتفاقاً چون خ
تر  نيست، فلسفه مالمت و تخفيف ابتداى سوره واضح كالم و اخبار از شخص پيغمبر

ابتكار و خالقيت آيات قرآن از طرف  ي آميز،  شبهه . با آن خطاب عتابشود مي
كننده و نويسنده و نگارنده و مؤلف  وين. زيرا كه هيچ تدشود ميتر  پيامبر ضعيف

 آيد با زبان و قلم خود خويشتن را سبك و سرزنش نمايد. نمى
 كار رفته: هتعبيرات ب  لحاظ بهاما 

»عبتَ«شدن است،  ماضى مصدر عبوس »سكردن و روگردانيدن را  پشت »ىلَّو
را ندارد. فاعل  بودن، معناى واليت و سرپرستى يا محبت رساند و با وجود همريشه مي

                                                
  .124صفحه  ،جلد سوم »پرتوى از قرآن«نقل از . 1

، نظريات بعضى از البيان مؤلف مجمع اتكاى نظريات طبرسى هبه دالئل شخصى و ب مرحوم طالقانى
 .نمايد ميتفصيل رد  طور به ،اند عليه كرده اهللا رضوان الهدى كه پيروى از سيدمرتضى علم را مفسرين شيعى
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ابهام و  صورت بهو اگر  كه گفتيم، شخص پيامبر استطور همانغايب اين دو فعل، 
نمايد. مسلماً  صيغه غايب آمده، خدا نخواسته كالم خود را مستقيماً متوجه رسولش هب

 ،حتى اثرگذارى تنبيهى و ادبى ميان نبوده، ظرافت اخالقى و شرمخالف و تعمدى در
كه مكرر در قرآن  »يكردا اَمو«يا  »يكرِدايمو«است. يا تعبير  كرده ميرا  اقتضاى آن

آيد از ماده درك و ادراك است و  معادل فارسى آن  سئوال يا اعجاب مى صورت به
  است.  »دانى؟ چه مي«؟ يا »دانى مي از كجا« 1در اين مورد

»ها و يا در حالت  شدن از آلودگي پاك معناي بهتزكيه،  مضارع وصفىِ »ىكَّزَي
باشد.  تواند ميخدا  هها از شرك ب تعميم، خالصى از خطاها يا اشتباهات وانحراف

، و باشد مياش  فرستاده آنچه مورد رضا و خواست خدا در رسالت شود ميمعلوم 
گروه  كه درطور همانمقدم يا مقدمه جهات ديگر است، تزكيه نفوس است و هنوز 

و براى اولين بار به اين واژه برخورد كرده  ».قَد أَفْلَح من زكَّاها« -9 /) 91(شمس 12
و گفته بوديم توضيح و تفصيلى راجع به تزكيه داده شده است، در نوبت بعدى كلمه 

، و از ».فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّى« -18 /) 79(نازعات 20و تعبير تزكيه  در گروه 
مقدمه و اسباب كارِ هدايت و رضايت آمده  صورت به گوى موسى با فرعونو گفت
، براى اولين بار ».الَّذي يؤْتي مالَه يتَزَكَّى« - 18 ) /92(ليل 22در گروه  »يتَزَكَّى«بود. 

 وسيله تزكيه ذكر شده است. عنوان بهاز دادن مال 
 - 7و ... » .ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكيِن« -3/  )107(ماعون 23در گروه بعدى 

كه  كند مي، خداوند اظهار خوشنودى در اين مرحله از رسالت ».ويمنَعونَ الْماعونَ«
دل، صاحب بصيرت و داوطلب تزكيه و تغيير  روشن ولييك فرد محروم از بينائى  

 سوي بهاين ترتيب به فرستاده خود درس كفرزدائى و دعوت  هشته است و بخود گ
 .دهد ميخودش را 

»دادنِ توجه معناي بهاسباب كار و برنامه اجراى دعوت و  همان »ىرَكْذِّ«و  »رُكَّذَّي 
و قلبى و يادآورى آزاد است كه اينك  براى پنجمين بار به آن، و به مفيدبودن  زبانى

 ».فَذَكِّرْ إِن نَّفَعت الذِّكْرَى« -9 ) /87(اعلى 14بار در گروه كنيم. اولين آن، برخورد مي
إِنْ هو إِلَّا ذكْرٌ « -27 ) /81((تكوير 16ى ها گروهآمده بود. پس از آن مرتباً در 

ينَلِّلْعةٌكَ« -56تا  54 ) /74(مدثر -27 و ».الَمرذْكت هلَّا إِن. هاء ذَكَرن شونَ  .فَمذْكُرا يمو

                                                
كه خود باز نشانه صداقت  كند ميكه ضمناً علم غيب نداشتن پيامبر مانند ساير بشرها بودن او را حكايت . 1

 و اصالت است.
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در ايمان  با تصريح و تأكيد بر آزادى .»هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفرة يشاء اللَّهإِلَّا أَن 
در  شوندگانِ دعوت جا اشاره يا تصريح و تأكيد روى آزادبودنِ همه شود و تكرار مي

 ايمان يا كفر شده است... پذيرش آن و گزينش
و  »الميزان«سير اراجع به دو كلمه تزكيه و تذكر كه در اين گروه آمده است، تف

اند كه ذيالً  هر كدام توضيحاتى درباره معنى و منظور از آنها داده »پرتوى از قرآن«
 :»الميزان« گفته بهنمايم.  اى مي اشاره

شدن از راه عمل صالح است كه بعد از  در پى پاك معناي بهمه تزكّى كل«
. دهد ميعقايد حقه دست  ،تذكر يعنى پندپذيرى و بيدارى و پذيرفتن

. يعنى كند ميچون نفع ذكرى همين است كه آدمى را به تزكى دعوت 
  . »كشاند به ايمان و عمل صالح مي

معتقد و مطلّع از احكام  ي خوانده قرآناين تعبير و ترجمه البته از نظر يك مسلمانِ 
شرع و عامل به آنها درست است، ولى در زمان نزول اين سوره نه هنوز شنوندگان و 

ايمان و عمل صالح بودند و هنوز عقايد حقّه و عمل  شوندگان معتقد و مطلع به دعوت
كه   هم د پيغمبرشده بود. براى خونتعريف يا مشخص  ،صالح، حتى براى مؤمنين

ها در زبان  جز آنچه از خود واژه توانست ميمخاطب آيات است، تزكيه و تذكر ن
معنائى داشته  بود،هاى گذشته بيان شده  آمد، و آنچه در تنزيل ها برمى متعارف عرب

  باشد.
 زكيــه مفهــوم كامــل و عــامى را كــه يــكت بــراى 1»پرتــوى از قــرآن«در  طالقــانى

هـا و   پـاك كـردن از آلـودگي   «فهمـد كـه    س ميشنا شناس و روان و زبان شناس جامعه
و هـدف و   ،باشـد  مـي مـراه رشـد و نمـو    ه بـه  ،هاى اوهام و خوهاى پسـت  كندن ريشه
در » نيز تزكيه نفـوس... بـوده   برانقرآن است... و نخستين دعوت همه پيغم مقصد اولىِ

ت تزكيـه را چنـين اعـالم        گيرد مينظر  و سپس بحث مفصلّى را پـيش كشـيده و اهميـ
 كه: نمايد مي

 انسانِ آلوده و ناتوان و گسيخته شده از نيروهاى خود و جهان، همين«
ته كه تزكيه شد و عوامل فكرى و نفسانى و عملى وى برانگيخته و شكف

و  شود ميو بهم پيوسته گرديد، از قيود و بندهاى عادات و تقليد آزاد 
نظام زندگى و  ي آيد و پايه و مايه قدرت فعال و مؤثر در مى صورت به

                                                
 . 128 صفحه ،ام جزء سى. 1
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، از اين جهت كه تزكيه، هم پايه و گردد ميعالى و متكامل  ،اجتماع
و  اصل زندگى عالى انسانى و هم نهايت و غايت آن است، پيمبران

بين، انقالب اصيل و اهداف تربيتى و  حق و حقيقت هداعيان و مصلحين ب
كنند و از همين طريق  اجتماعى را از تزكيه و ساختن فرد آغاز مي

مستقيم و منظم  ، سره واژگون و در نتيجه هاى واژگون را يك جامعه
شد، اگر سازند،... زيرا هر اصل و قانونى هر اندازه مترقى و بشرى با مي

بر پايه شخصيت فكرى و نفسانى و مواهب انسانى افراد استوار نگردد، 
 .»پايه و مصنوعى است بى

 :گويد مي »ركُذَتَ«و  »ىرَكْذ«اما در مورد 
»كردن و طلب ذكر است، ذكر  (از باب انفعال) پذيرش و كوشش رُكَّذَّي

كه  ييادآورى است، يادآورى چيز همانچيزى)  همطلق (بدون تعلق ب
 ».فراموش شده يا از آن غفلت گشته و اين غير از تعليم است

هاى  ها و صفات قرآن، نزول قرآن را براى ذكر و از رسالت ذكر را يكى از نام
 سپس با توجه و اتكاء به افكار سقراط .داند دادن ميرا تذكر منحصر رسول اكرم

پيش  ،كر و يادآورى چيزهائى است كه آدمى بنا به فطرتحكيم (كه تعليم فقط تذ
به آنها علم داشته و در جهان ديگر ياد گرفته و بعداً فراموش نموده است) و  ،از آن

حقايق را فطرى  درك (كه مانند سقراط »مالصدرالدين شيرازى«عقايد اصالحى 
آن از جسم بوده،  انسانى و پديدآمدنِ حدوث نفسِ  همعتقد ب دانسته ولى انسان مي

دانسته است كه حقايق وجود در آن منعكس  ذات و فطرت انسان را مانند آينه مي
 :كند مي) چنين اظهارنظر گردد ميهائى  و سپس دچار حجاب شود مي

تر مسائل شناسائى مبداء و نهايت و چگونگى مسئوليت و  از همه مهم«
هاى  خود، و تا حجاب ىخود بهو ضمير انسان  فطرت كه است خودشناسى

غفلت و فراموشى عارض نشده، به فهم و درك و عقيده به آنها توجه 
هاى  آمد و متذكر شد، حجاب خود بهكه با تذكر نافذ انسان  دارد و همين

و انسانى  شود ميهاى نفسانى از ميان برداشته و زدوده  عقلى و آلودگي
 سراپا اگر باره تزكيه نشود و و اگر يك گردد مينوساخته شده و  تزكيه

دگرگون نگردد، همين تذكر، تذكر يابنده را رو به خير و اصالح پيش 
 ».أَو يذَّكَّرُ فَتَنفَعه الذِّكْرَى .لَعلَّه يزَّكَّى«رساند:  وى سود مي هبرد و ب مي

را به نصف و ثلث رسانديم، اگر  در بيانات مفصل و محققانه فوق كه ما آن
هاى اخالقى و دينى و  غرض يا منظور، بحث علمى و فلسفى و اجتماعى درباره تزكيه
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در مورد تذكرهاى علمى و وجدانى بود، اشكال نداشت. ولى مسلماً مطالب نه با 
 مكتوم ام  فرض درست بودن نظريات ابراز شده) در خاطر ابن ه(بچنين وسعت و عمق 

گرامى حضور داشته است  ، نه در ذهن و زبان پيامبركرده ميخطور  و مشرك قريشى
معانى و خواص بوده  مأمور تعليم يا القاء اين و نه در آن حال و زمان آورنده وحى

اند راجع به نقش تزكيه و تذكر،  است. مگر آنكه مفسر يا خواننده تفسير، خواسته
سازى يا انقالب اجتماعى مطالبى را بيان و بررسى نموده باشند. يا  خود  انسان لحاظ به

بيش منسوخ شده  و ما خواسته باشيم موضوعات و اهداف قرآن را از دريچه افكارِ كم
 اثبات يا احساس اصالت و برترى براى آن بنمائيم. ،و اسالم سنجيده يونان فهفالس
خارج نساخته عقايد  كه زبان  قرآن است، سرراستى ساده و از خط اگر قضايا را اما

و  قدم با برنامه رسالت هب هاى خودمان را داخل آن نسازيم، بلكه قدم و آداب و سليقه
ها و بيان تدريجى  گزارش وقايع و جريان عنوان بهآيات را  ،نظام دعوت پيش رفته

 يا ابهام و اشكال خواهيم شد. ها و دستورها، تلقى نمائيم، كمتر دچار تكلّف درس
اقتضاى شرايط مكان،  همعانى و پيام را بپذيريم و بشنويم كه فرستنده قرآن ب همان

ه است برساند. تزكيه و خواست ميدر نظر داشته و  ،ازهاى زمانافراد و ني احوالِو 
جو موجود و  تذكر را خواهيم توانست با استفاده از مراحل استعمال قبلى و متناسب با

شدنِ شخص  حد پاك همانآماده شده، درك كنيم. تزكيه را در  اطالعات و افكارِ
خواهيم گرفت كه  ه مكههاى جامع روي هاى محيط و مردم و بيراهه از آلودگي

ى قبلى ذكر شده است. مانند تكاثر و امساك در اموال، ها گروههاى آن در  نمونه
آورند. تذكر هم  فجور در اعمال، طغيان و تكبر در اخالق كه سر از شرك در مى

طرفانه و  دادن بي معناى مصطلح در فارسى را خواهد داد كه توجه همانما  فعالً براي
ى ها گروهفشار و اصرار، كه در  از دوستانه لفظى است يا خبردادن و اعالم آزاد خالى

كردند.  اعراض و تكذيب مي برخورده بوديم و در برابر آن، مشركين 28و  16و  14
ترجمه و توضيحى كه در جدول آمده بود و معرف حال و مقال افراد  ترتيب اين به

 مقصود خواهد شد. هكافى ب ،باشد ميحاضر در داستان 
»اسرا  دارائى و استعداد فراوان آن ونيازى كردن است  نيازى و ابراز بى بى »انَغْت

پذيرى و هرگونه تغيير و تنبه  نيازى و عدم احتياج به نصيحت كلى بى طور بهداشتن. يا 
سايش و كه در اثر برخوردارى سرشار از تندرستى و آ باشد ميدر زندگى و تفكر 

  اشراف و بزرگان  صفت ،موقت صورت بهو  ،كه بيشترآيد وجود مي به ثروت قدرت و
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 اند. از آن جمله بوده نيز اشراف قريش كهشود ميطوايف 
نيازى  نياز دانستن  يا احساس بى استغنا يا خود را بى ،كه قرآن شود ميچنين معلوم 

در اين گروه  كه كند ميتلقى  عيب اوليه و اساسى يك خطا و  ،عام را طور بهكردن 
تحرك  كننده نيازى تعطيل استغنا و احساس بى 1.شود ميآن اشاره   براى دومين مرتبه به

حركت و  . هرباشد مي زا مرگ بيمارىنتيجه  در و شد خواهد اصالح گونههر و و تفكر
عطش و  و احتياج .است فهد يك و تمايل و تعقيب ،نياز و احتياج دليل به انسان تالش
 از قيامت است. نگران نبودنخدا و  به يتوجه بي استغنا، است. و بقا در تكامل ،ما عشق

  ».ثُم أَدبرَ واستَكْبرَ« -23)، آيه 74، مدثر(28 گروه؛ استكبار هم يك پا استغنا است
دار شدن يك شغل و  ى است و عهدهدصكه مضارع مخاطب از مصدر تَ »ىدصتََ«

 رساند. وظيفه و قبول مسئوليت و مباشرت در كار را مي

  »الف«هاي حاشيه جزء  نوشته دست

اند. آمدن نابينا  و خداپرستى) ادغام شده در اين گروه دو هدف اساسى (آخرت
خدا و قدرت او در احياء  هت، و بعد متوجه ايمان ببراى خداپرستى و عبادت اس

انديشى  توجهى است كه روى مصلحت اصلي. در اينجا منظور شود ميمردگان 
چنين بوده باشد. چرا؟ براى اينكه او  بايستي مين كه درحاليمشركين شده است  هب

 آوردن و اصالح آنها نبوده است. مسئول ايمان

*   *   *  

»و ملَا عيالَّاَ«تو و در مسئوليت تو نيست كه  ي يعنى، بر عهده ،»ك اينكه ، »ىكَّزَّي
سه معنى در اينجا  طباطبائى. كند ميخود را از آلودگى شرك و دنياپرستى پاك ن

 آورده و سومى را ترجيح  داده است:
 ) اگر او نخواست خود را تزكيه كند حرفى و مسئوليتى بر تو نيست1
اگر او نخواهد خود را  شود ميچه چيز و چه مسئوليت و ضررى متوجه تو ) 2

 از كفر و فجور پاك كند؟ تو يك رسول بيشتر نيستى و جز ابالغ رسالت
 مسئوليتى ندارى.

  دهى.  راه نمي خود به) از عدم تزكيه و از كفر و فجور باكى 3
                                                

 ».وكَذَّب بِالْحسنَى .وأَما من بخلَ واستَغْنَى: « 9و  8) آيات 92، ليل(22 گروه. 1
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را  مالمت و تعليم روش رسالتاولى و مخصوصاً دومى كه لحن رسد  به نظر مي
  . مگر آنكه نخواسته باشيم اصالً در اين آيات باشدتر با روال كلى گروه  دارد، مناسب

 ببينيم. رسول مكرم عمل بهحالت عتاب و ايراد 
) بـر  ان(و پيغمبـر  صـراحت كامـل بـر عـدم مسـئوليت و وظيفـه پيغمبـر        اين تـذكر 

 و مخــالفين دارد و اعــالم آزادى و منكــرين آوردن مشــركين كــردن و ايمــان مســلمان
 .باشد مياز ناحيه خدا  عقيده و دين،

*   *   *  

كوشش و تالش است و  معناي بهفعل مضارع از مصدر سعى است كه هم  »يسعى«
با كوشش و شتاب  ،حركت باد و همسوىِ ،جائى رفتن ههم دويدن و با شتاب ب

را كرده بود،  رساند. مرد نابينا كه با عشق و عجله عزم رسول خدا را ميدويدن 
تر و  ه است. و مهمرا داشت اعتنائى مشركين قريش نيازى و بى درست حالت عكس بى

 باالتر اينكه:
خشيت و ترسى است كه از خدا  دليل بهاين شتاب و تالشش  ».وهو يخْشَى« - 9

سه چيز در مرد نابينا يقيناً يا احتماالً وجود داشته  ترتيب اين بهدر دل داشته است. 
، يعنى چيزهائى كه اساس »ز خداپروا و ترس ا«، »قبول تذكر«، »ميل به تزكيه«است: 

داوطلبانه داشته است  و اين سه ويژگى را است رسالت و دين و هدف نخستينِ دعوت
ان يا هماناين نوع م استقبال از و خواست خدا و خطى كه بايد پيامبر تبعيت نمايد،

 است كه چرا:و ايراد به پيامبر اين  )الف -32(جزء ي داوطلب است. خالصه همراهانِ
تمايل و ضد واله  عدم يعنى است، »وهلَ«كه از ماده  »َتلَهى«، ».فَأَنت عنْه تَلَهى« - 10
 او شود. اصل سوي بهشش دانگ حواست معطوف  بايستي ميشدن است.  و شيفته

 .»برى كار ديگر مي هخود را ب«بوده. يعنى  »ىهلَتَتَ« ،»الميزان« گفته به، »تَلَهى«كلمه  
و  اى بهتر از اين براى رساندن و تفهيم درس رسالت اى و تجربه تابلوئى و صحنه

 .نشان داد شد ميشيوه كفرزدائى و دعوت ن
 ،قرآن بودن الهى يا ،پيام صداقت و اصالت عملىِ اثبات براى ،اين از بهتر هم سندى

نى و قبول چنين برنامه و درك چنين مع كه طبيعى است و بديهى داد. نبود ارائه ممكن
ّگردند. منحرف از اين طريقبوده و  مشكل افكار و منطق بشرى، براى اذهان شيوه ضد 

*    *    * 
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  :  16تا  11آيات  ب) -32جزء 
  كَلَّا إِنها تذْكرةٌ - 11
12 - هاء ذَكَرن شفَم  
13 - ةمكَرم فحي صف  
14 - ةرطَهم ةفُوعرم 
15 - ةفَري سدبِأَي  
16 - ةررامٍ برك.  

انديشى رسول  كردن مصلحتآمده پس از رد )الف -32اين جزء در تأييد جزء 
و خود اين داللت كه  نمايد ميو عملى كه انجام شده است، تصحيح داللت  مكرم

اقتضاى طبع  هچون بو ، از نظر خداوند حائز اهميت بوده، باشد ميتكرار و تذكر 
 .شود ميى از آن غفلت شده است، تأكيد و تكرار بشر

. يعنى باشد مي(ص) عمل گذشته است و مخاطبش رسول مكرم ، ردعِ»كَلَّا«
اى، نيست.  انديشى كرده تو، آن چنان كه تصور يا مصلحت مصلحت و وظيفه رسالت

. و اگر گردد ميبه قرآن، يا به آيات گذشته قرآن بر »هاء«ضمير  .».إِنها تذْكرةٌ«بدانكه 
كه  باشد مي) تذْكرةٌ(يعني خبر آن  دليل به، »الميزان« گفته بهصيغه مؤنث آمده است ه ب

ساختن مردم است و دعوت تو دعوت  كار تو تنها تذكردادن و متوجه .مؤنث است
اگر  كند و ميو توجه  دهد ميآزاد است كه هر كس بخواهد گوش فرا  آميزِ مسالمت

 پذيرد. مينخواست تذكر را ن
فَمن شَاء «در تأييد آنچه قبالً نقل كرده بوديم، درباره  ،در اينجا »پرتوى از قرآن«
1:دهد ميچنين توضيح » .ذَكَرَه 

كه آيات  رآن نخست متوجه به تذكر و بيدارى است، همينآيات ق
هاى متنوع و بالغت سرشار و بيان نظام عالم  ها و آهنگ با اسلوب وحى

هاى فطرى، در آن  هاى درونى فطرت و طرح مسائل و سئوال و خواست
افروزد و چون هماهنگ با  اش را برمى فروغ خاموش شده ،نفوذ كند

آورد و چون آهنگ آن با آيات،  را به اهتزاز در مي نآنست اوتار آ
گردد،  قواى فكرى و عواطف نيز با آن هماهنگ مى ،منظم و مستقيم شد

                                                
 . 135حه ، صفپرتوى از قرآن امِ جزء سى. 1
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از  ،آيات و حقايق عالم است ي آنگاه است كه آيات قرآن كه نماياننده
 گردد. عمق ضمير و قلب در ذهن و خارج آن منعكس مى

  قشرهاى متنوع دارد،  و كه قوا است هسته مغز قلب و ضمير در انسان مانند
كه در ظرف مساعد نفسانى با تابش آيات و  زنده همين ي كه هسته چنان

گردد. اگر قلب و ضمير ناسالم يا فاسد يا در ظرف  تذكر برانگيخته مى
هاى گياه فاسد، قابل حركت  مانند مغز و هسته ،نفسانى نامساعد باشد

إِنَّما «كند:  را متالشى مى آن نيست بلكه تابش نور و عوامل محرك
 وليذَّكَّرَ أُولُواْ«، و 2».ما يذَّكَّرُ إِالَّ أُولُواْ األَلْبابِو«، و 1».يتَذَكَّرُ أُولُواْ األَلْبابِ

 .3».األَلْبابِ
ها هستند كه  همانخواهند متذكر و انگيخته شوند  اند و مي آنها كه آماده

 ».فَمن شَاء ذَكَرَه«داراى مغز و ضمير سالمند: 
مطلبى نوشته شده باشد هر چيزى است كه بر آن  معناي بهجمع صحيفه  »صحف«

. گردد ميدو آيه قبلى آمده است، به قرآن و آيات نازل شده آن بر دنبال بهو چون 
: عقيده الميزان هب .گردد ميبر صحف به هم »ةرهطَم« و »ةوعفُرم«، »ةمركَم«مؤنث  صفات

اند  را كه گفته و نظر مفسرين »نوشته شدهدر صحفى متعدد  مالئكه دست بهقرآن «
زيرا كه  در هيچ جاى  كند ميمراد به صحف، لوح محفوظ يا كتب انبياء باشد، رد 

بِأَيدي « -15: گويد ميصيغه جمع ياد نشده است و وقتى  هقرآن از لوح محفوظ ب

ةفَر14. گردد ميباطل  ، قول انبياء بودن».س- »ةرطَهم ةفُوعرهم واال و پاكيزه بودن » .م
نويسندگان  و به فرشتگان ».كرامٍ بررة .بِأَيدي سفَرة« - 16و  15 رساند. دو آيه را مي

. فرشتگانى كه به تعبير الميزان، ذاتاً نزد پروردگارشان گردد ميآيات قرآن بر
بزرگوارند و در عمل نيكو كردار. مفسرين ديگر هم تعبيرهاى مشابه دارند. ولى 

منظور رفع نگرانى حضرت از  هتوجيه ديگرى داشته، لحن اين آيات را، كه ب طالقانى
ى تشنه حق و ها انسانو نرسيدن آيات و تعليمات قرآن به  فروغ وحى شدنِ خاموش

داند. نه گذشته محقق نشده  حقيقت نازل شده است، خبر از حال و آينده اين دنيا مي
، وعده اوراق »ةكرامٍ برر « و »صحف مكَرمة«عقيده ايشان  هلوح محفوظ و عالم غيب. ب

                                                
 پذيرند. : ... تنها خردمندان پند مي 19) / 13رعد(. 1
 پذيرند. : ... و تنها خردمندان پند مي 269) / 2بقره(. 2
 : ... و خردمندان پند پذيرند. 52) / 14ابراهيم(. 3
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عاشقان  دست بهحسابى است كه از قرآن بر صفحات درخشان  شمار و جلدهاى بى بي
قرار نوشته و در اقطار جهان براى طالبان تشنه و دلخسته برده شده و در افكار  بى

 صاحبدالن ارجمند و در امواج باال بلند مستقر خداهد گشت.
 شود ميرديف مطالب، يا هدف و نظرى كه در اين آيات تعقيب  آنچه از سياق و

ب)، مقام واال  32قرآن خواسته است در چهار آيه آخر جزء  ي كننده آيد، نازل برمى
اينكه از  نشان دهد. اعم از و آدميان را براى پيامبر و نبوت و نيكوى قرآن و رسالت

زمان نزول و قبل از آن، چنين جايگاه و حاملين و رسانندگانى را داشته است، يا حاال 
 بودنِ و مرفوعه و مطهره ،بودن دارد، يا در آينده خواهد داشت. قاعدتاً هم مكرّم

بودن » .كرامٍ بررة «هاى تحرير آيات از نظر خدا و در نزد خدا است. همچنين  صحيفه
ترين تعبير حد وسط بين آن دو باشد: سزاوار  سفيران و رسانندگان پيام، شايد صحيح

 دست بهو » مرفُوعة مطَهرة«قرآن است كه بر صفحات گرامى ثبت شود. صفحات 
 حامالن و سفيران بزرگوار و نيكوكردار.

*    *    * 

  :  23تا  17آيات  ج) -32جزء 
17 - ها أَكْفَرانُ ملَ الْإِنسقُت.  

18 - لَقَهٍء خيش أَي نم.  

19 - هرفَقَد لَقَهخ طْفَةن نم.  

20 - هرسبِيلَ يالس ثُم.  

21 - هرفَأَقْب هاتأَم ثُم.  

22 - هراء أَنشإِذَا ش ثُم.  

23 - هرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَم.  

*    *    * 

، در وصف و در شأن قرآن و آيات آن بود، اين جزء )ب -32كه جزء طور همان
قرآن و منكرين آيات خدا است كه اصرار بر انكار آيات  كنندگان با مقابلهدر وصف 
كه  دارد هامىاستف ورزند. سراسر آن جنبه استداللىِ يعنى خداى يكتا مي ،و صداقت

   نبوت و قيامت كنندگان تكذيب يعنى خودكفرورزان، انكار غيرقابل آفرينش از مأخوذ
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 1 .باشد مي و ربوبيت
  

 »ج«جزء  هاى حاشيه نوشته دست
 

ارجاع مأموريت طرف  گرامى واقعاً در چه تضادى  قرار گرفته بود! از يك پيامبر
و  ».ولرَبك فَاصبِرْ«هاى مكرر مانند:  با الزام  و اصرار و تأكيدها و تشويق رسالت

إِنَّ مع الْعسرِ «، ».وإِلَى ربك فَارغَب«، .»ونُيسرُك للْيسرَى«، ».سنُقْرِؤُك فَلَا تَنسى«
مشركين و ه هاى فراوان تذكرات و تهديدهاى  انذارآميز ب آيات و استدالل - ،».يسرًا
الل براى جلب توجه و اجابت دعوت، كه همه تذكر و تأكيد و تكرار و استد اين

مردم است، از  شدنِ آوردن و تسليم كامالً حكايت از اصرار و عالقه خدا به ايمان
راه بياورد، چنان   هكه آنها را رام كند و ب شود ميطرف ديگر وقتى موقعيتى فراهم 

ردم دعوت و پذيرش م سوي بهطرف او را مرتباً و متداوماً  مالمت! خداوند از يك
مؤثر و مفيد باشد،  كند ميدارد كه فكر  راند، از طرف ديگر وقتى قدمى برمي مي

! حقيقت اين است كه بلى چنين است. خدا تقصير كند مي شديداً منع و مالمتش
دادن را گوشزد كرده بود كه چگونه بايد  ندارد قبالً هم منظماً وظيفه خاص تذكر
گذاردن و  خود حال هدادن است و آنها را ب باشد، و مكرر گفته بود كه كار تو تذكر

 تصميم خودشان.
  :  56تا  54، آيات )74مدثر( 28گروه 

  .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ - 54

55 - هاء ذَكَرن شفَم.  

  .هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفرة ن يشاء اللَّهوما يذْكُرونَ إِلَّا أَ - 56

  : 29تا  27، آيات )81، تكوير(16گروه 
27 - نيالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه.  

28 - يمقتسأَن ي نكُماء من شمل.  

29 - نيالَمالْع بر اء اللَّهشونَ إِلَّا أَن ياؤشا تمو.  

                                                
در »  ه«و » د«و شرح جزءهاي » ج«ي جزء  پذيرد، متأسفانه ادامه ا پايان ميهاي موجود در اينج نوشته دست. 1

 يابي به آنها فراهم نگرديد (ب.ف.ب). دست نيست و امكان دست
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 خواست خدا است و به او و به تو مربوط نيست. هو ب دست بهيعنى آن هم تازه 
  :  9، آيه )87، اعلي(14 گروه

  .فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى - 9

، 12براى اولين بار دستور ذكر داده شده تا مفيد واقع شود و قبالً هم در گروه 
، يعنى بايد خود شخص خود را تزكيه ».قَد أَفْلَح من زكَّاها« -9: آمده بود )91(شمس

 و از آلودگى و گمراهى پاك كند.
  .فَمهلِ الْكَافرِينَ أَمهِلْهم رويدا:  17، آيه )86، طارق(10 در گروه

 نبودنِ قرآن و هزل بودنِ فصل ينى شده بود كه در مقابل قولِب در اين گروه پيش
 ،مختصرى مهلتشان بدهي توصيه شده بود خواهند كرد، ول مكر كيد و ، كافرهاآن

  .كنم ميچون من هم در برابرشان كيد 

*   *   * 

در مورد خوددارى از وصف نفس  و تجليل شخصى  كه مباينت تام با رسم و 
و  و حتى آنها كه مدعى عرفان پيغمبر پيروانِبيشتر بينيم  روش افراد بشر دارد، مى

از فقها و  و علماى هستند، و همچنين در مقابلشان مجتهدين اهللا حق و فناء فى هعشق ب
لق به مرشدها و مرادها و پيران م، چقدر در توجه و تسميه و تجليل و تروحانيون
را در زير عنوان و  ا و مردمه اهللا تو آي ها االسالم تبه حج بخشيدنيا القاب  ،طريقت

نيز برخالف روش  و پيامبران ها و اصرار دارند، براى امام كوشش ،سايه خود بردن
قائل وين و تعارف و تشريفات وجودشان و رسوم  اوليه اسالم، چقدر القاب و عنا

  شوند.  مي
تنها به آن اكتفا كرده  در صحيفه سجاديه (ع)مسئله صلوات كه حضرت سجاد

  : گويد ميكه  است )33(سوره احزاب از 56 است، قاعدتاً آيه
»بِيلَى النلُّونَ عصي هكَتلَائمو لُّ إِنَّ اللَّهوا صنآم ينا الَّذها أَيي هلَيوا ع

   1».وسلِّموا تسليما

 مثل  خدا و مالئكه اين معنى دارد كه شما مؤمنين هاحتمال قوى اشاره ب هباين آيه 
احتمال  هآيد، نيز ب كه بعداً مى» سلِّموا تَسليما«نفرستيد، جمله  تنها صلوات براى پيغمبر

                                                
ا مؤمنان هم به او توجه توجه و عنايت دارند؛ شم بر پيامبر گمان خدا و فرشتگانش : بي 56) / 33احزاب(. 1

 و انعطاف داشته باشيد و تسليم كامل [او] باشيد.
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خدا  هخدا است كه در خود كلمه اسالم آمده است. تسليم شدن به تسليم شدن بقوى 
تعارفات و تشريفات و  نه ؛كند ميابالغ  ها و دستورهاى خدا كه پيغمبر خواست هيا ب

ت است، از خدا برايش رحم و مستكبرين ها كه رسم سالطين تواضع و تجليل
  هائى كه از طرف خدا و در راه  ، به آئين و راهنمائي تعارف زبانيجاى   هبخواهيد و ب
 .، تسليم شويدنمايد ميخدا ابالغ 

*    *    * 

كرامٍ  .بِأَيدي سفَرة .مرفُوعة مطَهرة .في صحف مكَرمة« : 16تا  13آيات  در مورد

ةررتر و در نزد اقوام و  هاى قديم، هر چه قديم بايد در نظر داشت كه در زمان ».ب
ها هر چه از تمدن دورتر، بيشتر قيد و عالقه و وابستگى به القاب  و تشريفات  فرهنگ

گونه كه دارومدارِ اجتماعات و نظام جماعات و  همان بوده است، احترامات زيادتر و
مرئوسى، كارفرما و كارگرى،  و كارها، بر روابط آقا نوكرى، مولى و غالمى، رئيس

تر از  بوده است، در مراتب و مراحل پايين »رب و عبد«و خالصه  يفرمانده و فرمانبر
باز هم  رياست و مرئوسيت و باال و پائينى  بايستي ميو امير باشد،  ، كه پادشاهرب

متكّى به قوانين و تعهدات و  ،شده مدون و اين مراتب و شئون  و حقوقِرعايت شود. 
يا  مقررات نبوده است، جز آنكه در لباس، جايگاه و كالم و عناوين و القاب رعايت

و عناوين لفظى يا لباسى و اعتبارى،  و مزايا احترامه است. بنابراين شد ميتحميل 
ها و  سنت ي دارنده خيلى اهميت و نقش داشته است. در روحانيت ما هم كه نگاه

از باال و از و آمدند  پيغمبران .مين منوال استه ها هستند، وضع به قدمت و كهنگي
اعلى و خدا را  ربِّ جاي آن بهدند و و حاكميت و مالكيت را ز ربوبيت، ريشه هر بيخ

اما بسياري انحصاراً براى او قائل شدند.  را مقامات و محاسن و گذاشتند و همه صفات
از مجريان بعدي انتظار داشتند و دارند كه مردم احترام كافي و شئون عالي براي آنها 

در قرآن ا ام يرند.قائل شوند و با القاب و اسامي، مورد اعتنا و احترام و اطعات قرار گ
   آمده است كه:

»رفَكَب كبر1».و ،  

»دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم2».و،   

                                                
  . 4) / 112، توحيد(7. گروه 2           .3) الف / 74، مدثر(2گروه . 1
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   ،1».سبحِ اسم ربك الْأَعلَى«

»جِيدشِ الْمر2».ذُو الْع،   

   ،3».إِلَّا ابتغاء وجه ربه الْأَعلَى«

   :و هم
   .إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ«

   ،4».ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ

   .علَّمه شديد الْقُوى«

   .ذُو مرة فَاستوى

وهلَى و5».بِالْأُفُقِ الْأَع،   

»ةمكَرم فحي صف.   

ةرطَهم ةفُوعرم.   

ةفَري سدبِأَي.   

ةررامٍ بر6».ك  
 مقامات درجات نظامى يا علمى دكترى و ليسانس وو معادل   گزين ياينها جا

ادارى رتبه دوم و مصاديق رئيس اداره و مديركل و غيره است كه مقامات و حقوق 
  نياز از عالئم عمامه و تشريفات و تعارفات كرده است. را دقيقاً مشخص و بى

  
  ودوم پايان گروه سي

                                                
  . 15) / 85، بروج(15. گروه 2            . 1) / 87، اعلي(14گروه . 1
  . 20و  19) / 81، تكوير(16. گروه 4            . 20) / 92، ليل(22. گروه 3
 . 16ا ت 13) / 80، عبس(32. گروه 6          . 7تا  5) / 53، نجم(29. گروه 5
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 1مين گروه تنزيلسوسى و 

 )(ب)86(سوره طارق 10تا  5آيات 
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

5  قلخ مانُ منظُرِ الْإِنسبايد بنگرد از چه چيز آفريده شده است. پس انسان .فَلْي  
  از آبي جهنده آفريده شده. .خلق من ماء دافقٍ  6
  آيد. هاي) سخت و نرم بيرون مي (كه) از بين (قسمت .يخرج من بينِ الصلْبِ والترائبِ  7
8  رلَقَاد هعجلَى رع هترديد او بر بازگرداندنش بس توانا است. بي .إِن  
9  رائرلَى السبت موگردد. ها آشكار مي روزي كه پنهاني .ي  
  گونه نيرو و ياوري نخواهد بود. پس براي او هيچ .ما لَه من قُوة ولَا ناصرٍفَ  10

 

                                                
 -2و  10تا  1آيات  - 1از دو بخش:  »سير تحول قرآن«كتاب  15و  14در جداول شماره  )86سوره طارق( .1

متوسط هاي تدبري بعدي، مؤلف فقيد با توجه به طول  شد. اما در بررسي تشكيل مي 17تا  11آيات 
  آيات، سوره را به سه بخش به ترتيب ذيل تقسيم كرده است:

  ، جزء اول گروه الف.75/2آيه) با طول متوسط  4( 4تا  1آيات  -1
  ، گروه فرعي ب.4آيه) با طول متوسط  6( 10تا  5آيات  -2
  جزء دوم گروه فرعي الف. 75/2آيه) با طول متوسط  7( 17تا  11آيات  -3

ذيل دهمين گروه تنزيل آمده » پاي وحي پابه«) در جلد اول كتاب 17تا  11و  4ا ت 1گروه الف (آيات 
) مؤلف فقيد تصميم داشته شرح مستقلي بنويسد كه 10تا  5است. براي اين بخش (گروه ب، آيات 

دست نيامده  اكنون بهمتأسفانه اجل عمر فرصتي باقي نگذاشته است، يا اگر شرحي نوشته شده باشد ت
آن را آورديم تا نظم  ي هاي تنزيل فقط آيات و ترجمه است. به اين دليل به خاطر رعايت ترتيب گروه

 هاي تنزيل محفوظ مانده باشد (ب.ف.ب). گروه
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 سى و چهارمين گروه تنزيل

 1)104(همزه، تمام سوره 9تا  1آيات 
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 
شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  زن زِ طعنهوتوصيف مال اند -الف

1  ةزلُّم ةزملٌ لِّكُلِّ هيزن. جوى طعنه واى بر هر عيب .و  

2  هددعالًا وم عمي جالَّذ. 
پرستى  )مال( شمارد.كند) و آنها را برميكه مال فراوان گردآورده (يا جمع ميكس  آن

  برد).لذت مي هاى  خود و شمارش و مقدار آنهادارائي شدنِكه  از  افزون
3  هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحكند! ا در زندگى جاويدان و پاينده ميكند كه دارائى و مالش او ر خيال مي .ي  
4  ةطَمي الْحذَنَّ فنبيقين او را در  هو ب نه چنين است (هرگز چنين نيست) مسلماً .كَلَّا لَيطَماندازند. مى ةح  

  زن اندوزِ طعنه و سرنوشت مال آخرت -ب
  چيست)؟ ةحطَمچيست؟ (يا چه چيز دانايت كرد كه ةحطَمو تو چه دانى كه  .دراك ما الْحطَمةُوما أَ  5
  خدائى. ي آتش برافروخته شده .نار اللَّه الْموقَدةُ  6
  شود. مي  چيره ها دارد) و بر آنها رود (يا سلطه بر دل ها باال مي (آتشى) كه بر دل .ى الْأَفْئدةالَّتي تطَّلع علَ  7
  ه است (نزد آنها در بسته باشد).كه آن (آتش) بر آنها گمارده شد درستي هب .إِنها علَيهِم مؤصدةٌ  8
9  ةددمم دمي عفلك كشيده (كشيده شده). ههاى سر ب (آتشى) در ستون .ف  

 
                                                

شده است. متأسفانه مؤلف  چيني مؤلف فقيد حروفهاى اوليه  و يادداشت شتهنو اين سوره از روى دست .1
 .(ب.ف.ب) را نيافته است نهائى آن تنظيم و فرصت پاكنويس
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 ها كليات و استنباط
 
دهد.از اين جهت  تعليم مي است و به پيغمبر 1، گروه از نوع گروه 5دليل آيه  به
است و اشاره به  آيه) وصف عذاب آخرت 9آيه روى  7و بلكه  6دو سوم آن ( كه

قيامت و  هط بهاى مربو دسته خاصى دارد، هم انذار است، هم اختصاص، جزء گروه
هاى پديده  و سوگند و نشانه كه از خود رستاخيز حاليآيد در شمار مى هآخرت ب
را  قيامت ،شده سره متوجه جهنم آخرت و زمان آن چيزى نداده، ظاهراً و يك قيامت
انگيز  مالمت اشاره ،2آيه در آخرت عذاب خبر و انذار بر عالوه است. سرگذاشته پشت
يه صدر سوره كه حامل نام و دارد. در آ پرستى دوستى يا مال اندوزى و مال به مال

كه  دهد ميدارد و انذار  اى را اعالم مي نكتهبراى اولين بار عنوان سوره شده است، 
 هم اخالق اجتماعى. جنبه اخالقى دارد. آن

با صراحت  شود ميپرستى  دوستى كه مقدمه مال اندوزى يا مال اما مالمت مال
 و آيات ذيل ديده بوديم: ها گروهتصريحى يا تلويحى در  صورت بهكمترى قبالً 

را  ها انسان(اگر خواسته باشيم سيرتحول و بيان تدريجى اين  قضيه مورد عالقه 
 شرح دهيم).

  .مقَابِرَحتَّى زرتُم الْ .أَلْهاكُم التَّكَاثُرُ : 2و  1آيات  ،)102(تكاثر ،4گروه  - 1
مردم در  همنظور ارائه ب هدوستى ب شيفتگى وپرستش و هدف يا مال صورت به

 ازدياد و تفاخر آن.
 .قَد أَفْلَح من زكَّاها : 9)، آيه 91، شمس(12گروه  - 2

 پرستى. تزكيه نفس كه بعداً توضيح داده خواهد شد در مال
  .فَصلِّ لرَبك وانْحرْ : 2)، آيه 108(كوثر ،13گروه  - 3

 .اتو زك و سفارش مقدماتى نماز در خطاب به پيغمبر  
  .وأَما السائلَ فَلَا تَنْهرْ : 10)، آيه 93، ضخحي(17گروه  - 4

 و سفارش مقدماتى صدقه و احسان و تعيين عرف آن. در خطاب به پيغمبر
 .فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزَكَّى:  18)، آيه 79، نازعات(20 گروه - 5

اشاره به دورى و گمراهى از  ،جاى اشاره به مال همطلق آمده است و ب طور به
 خدا دارد.
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   .وصدقَ بِالْحسنَى .فَأَما من أَعطَى واتَّقَى : 21تا  5)، آيات 92، ليل(22 گروه - 6
  .وكَذَّب بِالْحسنَى .وأَما من بخلَ واستَغْنَى .فَسنُيسرُه للْيسرَى
  .دىإِنَّ علَينَا لَلْه .وما يغْني عنْه مالُه إِذَا تَرَدى .فَسنُيسرُه للْعسرَى

   .فَأَنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى .وإِنَّ لَنَا لَلĤْخرَةَ والْأُولَى
   .وسيجنَّبها الْأَتْقَى .الَّذي كَذَّب وتَولَّى .لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى

   .من نِّعمةٍ تُجزَىوما لأَحد عنده  .الَّذي يؤْتي مالَه يتَزَكَّى
  .ولَسوف يرْضَى .إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الْأَعلَى

  .فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم:  7و  3و  2)، آيات 107، ماعون(23 گروه - 7
  .ويمنَعونَ الْماعونَ .ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ

ارتباط دارد.  كردن يتيمان كردن و محرومبا دور تحليل اينكه تكذيب آخرت
عبارت ديگر، تدارك آخرت مالزمه با اعطاى مال دارد و سهولت تأمين  هب

 هدف و خواست آدمى دارد.
  .وجمع فَأَوعى : 18)، آيه 70، معارج(24 گروه - 8
  .وجعلْت لَه مالًا ممدودا : 46تا  43و  17تا  12)، آيات 74، مدثر(28گروه  - 9

  .ثُم يطْمع أَنْ أَزِيد .ومهدت لَه تَمهِيدا .وبنينَ شُهودا
  .قَالُوا لَم نَك منَ الْمصلِّينَ .صعودا سأُرهقُه .كَلَّا إِنَّه كَانَ لĤياتنَا عنيدا
نيكسالْم مطْعن كن لَمو. نيضائالْخ عم وضخا نكُنو.  

  .ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة:  3تا  1)، آيات 104همزه( ،34گروه  - 10
هددعالًا وم عمي جالَّذ. هأَخْلَد الَهأَنَّ م بسحي.«   

كه  شود ميعملى از دسته مخالف غيرمؤمن  بار است كه اشاره به ضمناً براى اولين
حال تكذيب بود و تولّى و استغنا و حداكثر منع از ماعون  هغير دارد. تاب هجنبه تجاوز ب

سايرين كردن هم خبر داده  كفشِ م مساكين. حاال از پا توىِو خوددارى از اطعا
، موازى و مقارن . همزه لمزه بودن و طعن و توهين ديگران از ناحيه كافرانشود مي

است. آنها غير خود را با زبان آزار  حيه مؤمناناز نا 1».تَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ«
 نمايند. ها تربيت و تقويتشان مي اين ،گيرند و كوچك مي دهند مي

. البته قبالً شود ميروابط انسانى مطرح  لحاظ بهبراى اولين بار يك مسئله اخالقى 
اى، هم  و تزكيهمالى داشت و هم اخالقى  ي هاى بخشش و بخل كه هم جنبه در زمينه

                                                
 .  3) / 103الف، عصر( -31گروه فرعي . 1
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هاى فردى و شخصى تجاوز كرده، وارد ارتباط  دينى و دنيايى، ديدگاه قرآن از جنبه
 با ديگر افراد شده بود.

*    *    * 

، شود مي آخرت  است و منتهى به گروه از جهت اينكه متوجه و مبين عذاب
 از چند جهت با آنها اختالف و تازگى دارد:، ولى باشد ميى قبل ها گروهاى از  دنباله
و  و توصيف قيامت آخرت دادنِ ) مطلب به آن صورت با قيد قسم و نشانه1

 در جواب منكرين مطرح شده است. ،آنوقوع استدالل 
) توجه به دسته يا صنف خاص دارد و حالت تشريعى و حكم دادن را پيدا كرده 2
اند و  زن بدگوى مردم كه طعنه نمايد ميرا  ها انساناى از  ت و توصيف عذاب دستهاس

 جاى خدا و بهشت همشغوليت و كارشان گردآورى مال بوده ايمان و هدفشان ب
 جاودان، مال و خلود در دنيا است.

هم  دوستى است، كه قبالً ، يكى مالكند ميكه مطرح ) مسئله يا خطا و ايرادى را3
كه  اعىاجتم -زنى. يعنى يك عيب اخالقى زبانى و طعنه ديگر بدگوئى و تلخ داشتيم،
از جهتى شباهت ، )107(سوره ماعون 23 در گروه ولى اين صورت نداشتيم. هقبالً ب

و رياكارى را توأماً مطرح ساخته  و مسكين و بدرفتارى با يتيم داشته، تكذيب آخرت
را  و انسان ايمان و آخرت ،ى وارد مطلب شدهبين بود. و در مجموع از ديدگاه انسان

 ).دين - مال و مالكيت -سه عنصر نفس(پهلوى هم گذارده بود 
و  كه در رابطه با قيامت ئى راها گروهبنابراين ارزش دارد و جالب است سوابق 

، 24، 23، 22، 20، 17، 13، 12، 4ى ها گروهو مالدارى است، بررسى نمائيم ( آخرت
 كه در صفحات قبل رديف كرده بوديم). 34و  28

*    *    * 

االصول و  على سرمايه و...) توانيم بگوئيم كه مالدارى (مالكيت از هم اكنون مي
پرستى  ا) منع و طرد يا تفكير نشده است. ماله كلى و قاطعانه (مانند ماركسيستطور به

است كه تقبيح و تكفير شده. آنجا كه مال و مالكيت و دنيا، دكان در برابر خدا باز 
و را كرده است، تكاثر (كه تجمع مال و توجه به تحسين و تجليل ديگران است) ا

ى صورت بهتر آنكه اخالقش را فاسد و شخصيتش را  مشغول داشته است. و مهم خود به
يؤْتي «: گويد ميمال نداشته باش،  گويد ميضايع كرده كه بايد از آن تزكيه شود. ن
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كه  حاليشود. در ه تا اخالق و شخصيتت پاكمردم بده ، از مالت ب1.»مالَه يتَزَكَّى
گويند اصالً مال و سرمايه نداشته باش  مي و حتى سوسياليسم و ماركسيسم كمونيسم

دارى و مالكيت منشاء مفاسد و مضار فراوان براى  انسان  و مالك نشو، زيرا سرمايه
برويد مال را از چنگ او در بياوريد. ولى  گويد مياست. و به نيازمندان و به جامعه 

سائل و محتاج را با خشونت و بداخالقى مران و  گويد مي 2».وأَما السائلَ فَلَا تَنْهرْ«آيه: 
. خالصه اينكه انفاق و اعطاء مال را در شود ميبراى مالدار مسئوليت و وظيفه قائل 

و تصديق حسنى، يعنى همرديف با ايمان و بندگى خدا گذارده است و  اديف تقور
هر نعمت و مالكيت و مزيت، وقتى ارزش و  كلى و خالصه، براى مال وطور به

مصرف شود. يعنى  3».إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الْأَعلَى«كه در  شود ميخاصيت و فايده قائل 
كس  خدا باشد. و آن هكار و تربيت و تكامل انسان در تقرب ب مال بايد وسيله و اسباب

تفاوت و  و محرومانِ از مال و نعمت، بى و مسكين و درباره يتيم كند ميرا كه چنين ن
 شمارد. مي پاداش آخرتو  كننده قيامت بدرفتار است، تكذيب

هيچ جا مال و مالكيت محكوم نشده، » ايمان -مال -نفس«در آن آيات سه طرفه: 
 آن دارند، محكوم يا مردود شده است مثل: كه مردم به بلكه انتظار و اعتماد و اعتقادى

   ،4».وما يغنِي عنه مالُه إِذَا تردى«

»هددعالًا وم عمي جالَّذ.   

هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي.   

ةطَمي الْحذَنَّ فنب5».كَلَّا لَي  

 6».وجمع فَأَوعى«

 

 تفسير آيه به آيه -بخش دوم 

  :  3تا  1آيات ، زن طعنه اندوزِ الف) توصيف مال
1 - ةزلُّم ةزملٌ لِّكُلِّ هيو.  

                                                
  . 10) / 93، ضحي(17. گروه 2          . 18) / 92، ليل(22گروه . 1
  . 11) / 92، ليل(22روه . گ4          . 20) / 92، ليل(22. گروه 3
 .   18) / 70، معارج(24. گروه 6        . 4تا  2) / 104، همزه(34. گروه 5
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  .ا وعددهالَّذي جمع مالً - 2

3 - هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي.  

»ورساند  ، خبر بد و بدبختى را ميشود ميكه در فارسى واى و افسوس گفته  »لي
براى  »ليو«كه اين واى و گير شخص خواهد شد. ولى گفته نشده است  كه دامن

ى انذار و قيامت و ها گروهاست. قاعدتاً چون در سلسله  يا آخرتبدفرجامى دنيا 
 هستيم، بايد با آخرت ارتباط داشته باشد. وصف حال كافران

مردم  ي كننده زن و توهين جو و طعنه عيب معناي بههر دو را  ،»لُّمزة« و» ٍهمزة«
كسى است كه بدون جهت بسيار  معناي به» ٍهمزة« 1گويد مي »البيان مجمع«اند.  گرفته

كه در واقع عيب  كند ميهائى  گيري جوئى و خورده زند و عيب مي ديگران طعنه  هب
 عيب است پس معناي به» لُّمزة« ي و كلمه 2شكستن است معناي بهنيست. اصل ماده 

»ةزمو» ه »ةزاند  است. ولى بعضى گفته يك معنى ههر دو ب »لُّم»ةزمكسى است كه » ه
. بعضى نيز گيرد ميپيش روىِ طرف خورده  »لُّمزة«و  گويد ميپشت سر مردم عيب 

با چشم و سر   »لُّمزة«و  دهد ميهمنشين  خود را با سخنان زشت آزار  »ٍهمزة«اند  گفته
مبالغه  ،ضمن آنكه هر دو آورد. و تقليد او را در مى كند ميمنشين خود اشاره عليه ه
 رسانند. روى را مي و زياده

، شأن نزول نيز قائل شده، ».ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّمزة« -1اى از روايات براى  در پاره
 »بن شريق اخنس«معروف به  »عمرو ثقفى  ابن ابى«يا  »لفخ  ابن ابى«را توصيف  آن

 زن بوده است. گو و تهمت اند، كه مردى هرزه دانسته
 و» همزة«توصيف و معرفى  تواند مي» .الَّذي جمع مالًا وعدده«آيه دوم با موصولِ 

»ةزكننده مال  زن شخصيتش جمع جوى طعنه بوده اين معنى را برساند كه هر عيب »لُّم
كه در پى  . يا بالعكس كسانيباشد ميبردن از عدد و كميت آن  و ثروت و لذت

شوند. ولى  ميمردم  ي دهندهزن و آزار كنت هستند، طبعاً طعنهآورى مال و م جمع
پرستانى كه  توجيه بهتر آن است كه جمع بين دو تعبير را كرده بگوئيم واى بر مال

خوش يا متكى و مطمئن به ثروت و دارائى روزافزون خود بوده، ارزش و حقوقى  دل
المال را تحقير و توهين بنمايند  براى ديگران قائل نبوده، از اينكه  مردم فقير يا متوسط

 برند. لذت مي
                                                

 .ممثالً شكستن شخصيت مرد. 2          . 383صفحه، 40جلد ،از الميزان فارسى نقل به. 1



  
  
  
  
  

  563ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9تا  1) تمام سوره / 104، همزه(وچهارمين گروه تنزيل سي

 

دنباله و توجيه آيات قبل باشد. يا  تواند مينيز  ».يحسب أَنَّ مالَه أَخْلَده« -3آيه 
   :»پرتوى از قرآن«قول  هب

ترتيب عكس، پيوستگى سبب و مسببى داشته باشند تصور  هاين سه آيه ب
هاى دنيا شخص را در فراغت و سالمت هميشگى  دارائياينكه مال و 

، كند ميگذارده از خطرات و حوادث مصون ميدارد و عمر جاودان پيدا 
كشاند و هر چه ارزش جمع و  جمع و شماره آن مي سوي بهاو را 

هاى انسانى در  آوردن مال، در نظر آزمندان بيشتر شود، ارزش حساب به
كاء نمايند، به جمع و شماره مال بيشتر اتو هر چه  شود مينظرشان كمتر 

شخصيت ديگران در نفوسشان ريشه  شكستنِ همخوى امتيازطلبى و در
 ».گردد ميدارتر 

و بدفرجامى اشخاصى  »ليو«اما سياق سرراست و ترتيب ساده آيات، خبر از 
ن و اي دهند ميمردم را آزار  ،جوئى زن و ايرادگيرى و عيب كه با زبان طعنه دهد مي

پرستى و عشق آنان به  دارى و مال طرف نتيجه و توأم با مال گزندگى و تلخى از يك
أَلْهاكُم « -1آيه  ،4كه در گروه  . همچنانباشد ميگردآورى و تكثير و تفاخر 

ست كه مال و آمده بود، و از طرف ديگر ناشى و توأم با اين تصور و توهم ا ».التَّكَاثُرُ
آمدهاى  به آدمى مصونيت از ناخوشى و ناتوانى و نيازمندى و پيش تواند ميمالكيت 

بد زندگى داده، تا ابد او را محفوظ و خوش و خرم نگاه دارد. در حقيقت و بدون 
هدف زندگى  عنوان بهآنكه تصريح شده باشد، اشاره به شرك و اتخاذ مال و دنيا 

گانه  ى نهها گروهها و معايبى است كه در  مالمت ي كننده جاى خدا دارد و تكميل هب
دوستى گرفته شده بود. وقتى از اين دلخوشى واهى و خواب غفلت بيرون  قبل به مال

 ديدار مرگ و قبور بروند. هآيند كه ب مى

 : 9تا  4جزء ب) آيات 
4 - ةطَمي الْحذَنَّ فنبكَلَّا لَي.  

  .وما أَدراك ما الْحطَمةُ - 5

  .نار اللَّه الْموقَدةُ - 6

7 - الَّتةدلَى الْأَفْئع عطَّلي ت.  

8 - ةٌإِندصؤهِم ملَيا عه.  

9 - ةددمم دمي عف.  
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فرق انذارهاى فوق با انذارهاى كلى و عمومىِ گذشته در انتساب و اختصاص آن 
 خردكن دارد. به صنف خاصى از مردم متّمولِ مغرور و شخصيت

كـه بـا تأكيـد و تشـديد بيـان       باشـد  مي ».أَنَّ مالَه أَخْلَده« -3ردع و انكار قاطعِ »الَّكُ«
وجـود نـدارد،    شده است (نه هرگز چنين نيست و اخالد و مصـونيت در نظـام خلقـت   

دور انداختـه خواهنـد شـد). اگـر     دان آتشـين حطمـه    بلكه حتماً و با بى حرمتى به زباله
كـردن ذكـر نشـده اسـت، حتميـت و عليـت        مجهـول آمـده و فاعـل پرتـاب     ي صيغه هب

 »لُّمزة« و» همزة«آيد و ماننـد   از شكستن و شكنندگى مى» حطَمةُ«رساند.  ارتباطى را مي
و  شـكنند  گونه كه ايـن نـوع افـراد شخصـيت ديگـران را مـي       همانرساند.  مبالغه را مي

هـاى   مقـام  و ادعاها ي خردكننده و شكننده كه شوند مي انداخته آتشى در كنند، مي خرد
آتـش   بـودنِ  ، غيرقابل درك و تعليل».وما أَدراك ما الْحطَمةُ« -5: باشد ميشان  تصورى

اند. آتشى است برافروخته شده در شـأن  رس را با مقياس و معيارهاى دنيائى مي» حطَمةُ«
 -و بـدكاران را  ها و دردهاى كافران ها و سوزش و اراده و مقياس الهى، قرآن بدبياري

همه جـا سـاخته و پرداختـه و بـرآورده      -نيكوكار هاى مؤمنين همچون پاداش و نعمت
كه سروكار با اراده و عقيـده دارد  ين موردداند، ولى در ا اعمال و ايادى خود افراد مي

. نمايـد  مـي و از مقوله استكبار و آزار به بندگان و شرك است، منتسب به منشاء الهـى  
 هـا يـا قلـوب و مبـادى ارادى و آزادى     يعنـى بـر دل  » .تطَّلع علَى الْأَفْئدة« -7آتشى كه 

را كـه بـه راه  غلـط     هاى آنـان  ها و خواسته  لاشراف و تسلط خواهد داشت. د ها انسان
موهون و مطعون شده بودند، در تصرف و تسلط خـود   گرم به خوش و دل اند و دل رفته
فلـك   هرونده سر باى بااله ستون صورت به. بدون آنكه محدود و كوتاه باشد، گيرد مي

 نمايند. بروز مي ،كشيده
، يعنى آتش  بر آنان منطبق است و الميزان گفته به، ».نها علَيهِم مؤصدةٌإِ« - 8
 بودنِ ... منطبقكند مياز داخل آن نجات پيدا ن ،يك از آنها بيرون آتش نمانده هيچ

هاى  با خلق و خوى و خواستهرا  انطباق و سنخيت آن تواند ميآتش بر اشخاص، 
 درونى برساند.

  پايان گروه سى و چهارم
 
 
 
 



 

 

 
 
  
  
  
  
 

 ∗سى و پنجمين گروه تنزيل

 )109(سوره كافرون، تمام 6تا  1آيات 
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

شماره
  ترجمه (با مختصر توضيح)  آياتمتن  آيات

  .بگو هان اى گروه كافران .قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ  1
  پرستم.پرستيد نميمن آنچه را شما مي .لَا أَعبد ما تعبدونَ  2
3  دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنترستم پرستنده نيستيد.پو شما هم آنچه را من مي .و  
4  مدتبا عم ابِدا علَا أَنپرستيد هستم.و نه من پرستنده آنچه شما مي .و  
5  دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتپرستم.ايد آنچه را كه من ميو نه پرستنده .و  
  دين شما براى شما و دين من براى من. .لَكُم دينكُم ولي دينِ  6

  

 ها كليات و استنباط
 

نام و انتقال  هولى اولين دستور ب ،باشد مي 1است و گروه از نوع  خطاب به پيغمبر
يعنى دعوت  آغاز دومين بند رسالت -شود. ميآغاز » قُلْ يا أَيها«مردم است كه با  هب

كسى تكليف پرستش خود را كرده  هبه پرستش خدا است. باز هم نه آنكه خدا ب
عامله و قبول آيد كه مشركين چنين درخواست م باشد، بلكه از سياق عبارت برمى

 را كرده بودند. پرستش خدايان خودشان
طبيعى با دو رديف فاصله   طور بهخالى است.  آيات اين گروه از انذار قيامت

آمده، در آن گروه تكليف يكى از مراجعين معين شده  )80(عبس 32گروه  دنبال به
                                                

شده و متأسفانه فرصت  چيني حروفي مؤلف  هاي اوليه و يادداشت  نوشته اين سوره از روي دست ∗
 .(ب.ف.ب) پاكنويس و نهايي كردن آن براي نويسنده دست نداده است
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معامله نمايد. مذاكرات در آن مجلس را افشا  بود كه چگونه بايد با رسول مكرم
. يا الاقل موضوع مذاكرات و دهد ميو تكليف يا جواب گروه ديگر را  نمايد مي

و عدم تعرض و بلكه  دين درخواست قاطع خداوند را كه در حكم منشور آزادىِ
آنها را بدهد،  كه خداوند جواب پيشنهاد بوده است هم الزم .باشد مي عقايد در تساهل

نفع  ذي و و فشار اصرار عدم آنكه ضمن نمايد. پيغمبر انديشى مصلحت هب واگذار آنكه نه
كه قرآن دارد،  كه خدا و اصرارى  رغم عنايتى دعوتش را، علي پيشبرد در پيغمبر نبودن
 شدن كافرها كه نبايد اصرار در خداپرست شود ميگفته  رساند و تلويحاً به پيغمبر مي

باشد. بايد  تواند ميخواهى نب داشته باشد و قبول دعوت و ايمان يك امر تصنعى و دل
مكتوم بوده  ام  كه در ابنطور همان( مقتضيات و وسائلش فراهم باشد و در طرف

بيشتر نفسانى تا كالمىِ تبليغى و آمده باشد. امرى است  وجود بهاست) ميل و طلب 
هم مورد بحث و مالمت و محكوميت قرار نگرفته،  و تحميلى. هنوز شرك اقناعى

 فقط در اينجا امتناع شده است.
پيش آمده و در  - بدون ذكر خدا ، وصورت عام و كلى به -قبالً صحبت ايمان

وإِذَا قُرِئَ .فَما لَهم لَا يؤْمنُونَ«مطالبه يا گاليه:  21و  20، آيات )84(انشقاق 31گروه 
، آيات )77(مرسالت 26شده بود و قبل از آن در گروه » .لَا يسجدونَ علَيهِم الْقُرْآنُ

را ديده بوديم » .فَبِأَي حديث بعده يؤْمنُونَ .وإِذَا قيلَ لَهم اركَعوا لَا يرْكَعونَ«:  50و  48
توجه كرده بود ولى ذكرى  رسول مكرم كه مبشر ايمان به قيامت و به صداقت كالم

در  پيغمبر خود بهميان نيامده بود. البته  هو از عبادت و عبوديت او ب اهللايا  از رب
هاى مخصوص شخصى عنايت به تكبير و تسبيح و صبر و عبادت خدا را ديده  سوره

  ده شده بود مثل: او دا هبوديم و دستوراتى هم ب

  ».اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ« -1)(الف) / 96، علق(1گروه 

  ».اقْرَأْ وربك الْأَكْرَم« -3)(الف) / 96، علق(1گروه 

  ».وثيابك فَطَهرْ .وربك فَكَبرْ« -4و  3)(الف) / 74، مدثر(2گروه 

  ».دقُلْ هو اللَّه أَح« - 1) / 112(توحيد، 7گروه 

  ».فَصلِّ لرَبك وانْحرْ« - 2) / 108، كوثر(13گروه 
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  ».سبحِ اسم ربك الْأَعلَى« - 1) / 87، اعلي(14گروه 

  ».فَذَكِّرْ إِن نَّفَعت الذِّكْرَى« - 9) / 87، اعلي(14گروه 

  ».وأَما بِنعمةِ ربك فَحدثْ .فَأَما الْيتيم فَلَا تَقْهرْ« - 11و 9) / 93، ضحي(17گروه 

  ».وإِلَى ربك فَارغَب .فَإِذَا فَرَغْت فَانصب« - 8و  7) / 94، انشراح(18گروه 

  ».قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاسِ« - 1) / 114، ناس(19گروه 
صادر نشده و تكليف پرستش مردم  هبدستورى  ،مستقيم و صريح طور بهولى هنوز 

   :باشد مي نشده است. تكاليف اختيارى تعيين خدا هم
لمن شَاء منكُم أَن  .إِنْ هو إِلَّا ذكْرٌ لِّلْعالَمينَ« - 28و  27) / 81، تكوير(16گروه 
يمتَقسي«.   
 ).استآمده  »وما تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يشَاء اللَّه« شالبه دنب(كه تازه 

   :گفت اگر كالم بشر بود، مي
   ،».لَا أَعبد ما تعبدونَ .قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ«

»عاَنْ ت كُملَيع واودديىن  اهللاب لٌ وباط كُموا اَنْ دينلَماَعداً، وهلَاً واحا

انى و جماعةُ الْمسلمني  اهللاحق و اَعلى لَو ال تركْتموه، و انَّ التعبدوا 

عنيماَج دائَكُم1»اَع 
تعيين تكليف بوده است و شايد در ترديد و نيازمند  معلوم است كه رسول اكرم[ 

خودش اكراه داشته جواب رد بدهد. طبيعى است كه در برابر طرح چنين پيشنهاد، 
 خدا بايد جواب بدهد.]

و پرستيدند. زيرا اگر خداپرست  شناختند يا نمي را نمي اهللاپيشنهاد دهندگان حتماً 
ولَا أَنَا عابِد ما «، يا ».بدونَلَا أَعبد ما تَع«گفت:  مشرك نبودند، پيامبر به آنها نمي

دتُّمبخدا هم قرار داشت. »ما«، چون جزو ».ع 

                                                
بر  و غيره تضاد دارد. آن پيغمبران )23(مؤمنونو  )7(و اعراف )11(هاى هود در سوره با كالم انبياء سلف. 1

تدريج منحرف و  هپرستيدند، اما ب بر آنها عنوان شده و او را مي »اهللا«هائى مبعوث شده بودند كه  امت
، مالَكُم منْ اله هللا: اعبدواشد ميكردند. بنابراين به آنها گفته  خدايان ديگرى را عبادت مي ،مشرك شده

 بِه شَيئاً. غَيرُه و التُشرِكوا
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جلدى  4از قرآن  نقل بهطرف صحبت يا پيشنهاددهندگان را در تفاسير قديمى (
اند. در روايت منقول  و غيره نوشته ، حارثخلف بنامية، العاص ) از قبيل وليدبنرهنما
 .خلف بنامية، مطلب ، اسودبنوائل بن ، عاصمغيره : وليدبنمنثور رِّاز د الميزان

بار  و آزار و كشتار  هاى خشونت كه هنوز فصلِ مناقشه دهد ميضمناً سوره نشان 
 نرسيده. حتى جدال و تمسخر هم شروع نشده است.

كنند.  دانستند، اشتباه مي مي اصول دين را توحيد كه نخستين بند و مبلغين متكلمين
تنهاى  آنچه قرآن با اين گروه آغاز كرده است، تبليغ و توصيه عبادت است. عبادت

هم ضمن  )112(توحيديا چه هنوز صحبت شرك نشده است. سوره اخالص خدا اگر
لَم يلد ولَم «د، نماي را به صفت  صمد معرفى مى اهللا ».قُلْ هو اللَّه أَحد« گويد ميآنكه 
ولَدا «و با گفتن  كند ميگفته نفى پدر و مادر و فرزند از خدا  ».يكُفُو كُن لَّهي لَمو
دئ ديگر را از او سلب ».أَحنمايد مي، مشابهت هر معبود يا ش. 

 

 تفسير آيه به آيه -بخش دوم
 

دو تاى  تشكيل شده كه آيه 6سراسر سوره يك بند يا يك جزء بيشتر نيست و از 
 آن تكرارى است.

او، با وساطت  رسول هامر است از جانب خدا ب »قُلْ«، ».قُلْ يا أَيها الْكَافرُونَ« - 1
كه  كليه كافرها ه، حتماً هم خطاب به گروه مشخص و حاضر است. نه بفرشته وحى

 كننده خدا شدند. شهادت تاريخ بسيارى از آنها عبادت هب
كه براى اولين بار به عبارت  ».لَا أَعبد ما تَعبدونَ .ا أَيها الْكَافرُونَي«در خطاب   - 2

»ّا اَييكه   مخصوص نفى آينده است، همچنان »ال«حرف  اند خوريم، گفته برمي »اه
ه يعنى قصد ندارم كه نه حاال و نه از اين ب »لَا أَعبد«ل است. براى نفى حا »ام«حرف 

ا و ه به بت »ام«پرستيد  بپرستم و عبادت كنم. حرف موصول  بعد، آنچه را كه شما مي
 .گردد ميمعبودهاى آنان بر

3 - »دبا أَعونَ مابِدع لَا أَنتُمحرف عطف  ».و»و مشابهت كلمات انتخاب شده و  »و
رساند. يعنى شما هم آنچه را كه من ميپرستم  ها حالت متقابله را مي تركيب جمله

كه در آيه بعدى » ولَا أَنَا عابِد«را مانند  »ولَا أَنتُم عابِدونَ«پرستنده نيستيد. جمله منفى 
هاى  رسائى و عمق بيشترى را در مقايسه با جمله كه گويند سميه ميآيد، جمله ا مى
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رساند. يعنى حالتاً و ذاتاً يا در شرايط و كيفيات  مي »لَا أَعبد«يا  »ا تَعبدونَلَ«فعليه 
خداى ال شريك را داشته موجود، شما در وضعى نيستيد كه توانائى و تمايل پرستش 

 باشد ميم خود بهدالئل و عوامل و شرايطى كه مربوط  هكه من هم بنا ب باشيد. همچنان
 1و مأموريت و رسالتى كه دارم، هرگز پرستنده معبودهاى شما نخواهم بود.

بودن، يا  در اينجا اين پرسش پيش آمده است كه با نفى ابدى و ذاتى پرستنده
و  از طرف كفار، چگونه بسيارى از كفار و مشركين مكه يغمبرخداى پ شدنِ پرستيده
 »اهللا«و جاهاى ديگر در زمان خود پيغمبر و بعدها اسالم آورده و پرستنده  عربستان

نزد  هب كه بودند آنها از خاصى عده آيات اين مخاطب كه است شده داده پاسخ اند؟ شده
دنيا.  كفار و مشركين كليه آمده و پيشنهاد پرستش مشترك داده بودند، نه رسول خدا

االصول قبول داشته، شريكانى براى او قائل  را على اهللاكه خدا يا  خصوصاً مشركينى
كه سران  اى داردكه پيشنهاد سازش فريبندهاند. اين احتمال يا توجيه هم وجود  هشد مي

حكايت از خبث  و با سوءنيت بوده همراه اند، داشته با پيامبر مذاكره و مراجعه در قريش
 يا موقت صورت بهخداى يكتا، ولو  پرستش براى آنها آمادگى و استعداد طينت و عدم
اند  هخواست مين و اند توانسته مين طبعاً خيال و  حال چنان با و است كرده مي مشاركت،

طينتشان  و طبع تغيير و تذكر اثر در كه است نداشته اشكال ولى بپرستند. را محمد خداى
اش بشوند. كماآنكه ديگران چنين شدند. در  خداى الشريك و فرستاده  همؤمن ب

اند و مرتبط با حالت و طبيعت شخص، نه نفى  هاى مشروط ها، نفى حقيقت آن نفى
دل، داوطلبانه و از  هم يك روزى مانند آن نابيناى روشنها  مطلق و ابدى. اگر اين

ها و  شدن از وابستگي قصد پاك هروى خشيت خدا، براى دريافت دانش و ذكر و ب
 2بازگشتشان و ايمانشان مورد قبول خواهد بود. ،رسول خدا بياورند هها، رو ب آلودگي

كاربردن  هقرارگرفته، ب مفسرين بحث و پرسش مورد آيات كه در اين نكته ديگرى
شعور  قواعد عربى ذى هاست كه چون بنا ب در مورد معبود رسول خدا »ام«موصول 

                                                
چنين منشور آزاد گذاشتن اقوام و افراد مختلف در نپرستيدن خدايان يكديگر و اختيار داشتن در دين و . 1

تازگى داشته و باعث شده است كه با چنين تصريح و تكرارها بيان شود،  خدا، نه تنها براى رسول خدا
كه  باشد ميهاى جديد  مانند و برخالف معمول اقوام و تمدن و مردمان ديگر نيز بى بلكه براى مشركين

قصد  ه(باطناً ب و سالطين حتى خلفا به آئين آنها درآيد و ،ورزيدند هر كس و هر ملت مغلوب اصرار مي
 قصد بسط اسالم. هبپرستد و ظاهراً برا  به آئين آنها درآيد و خدايان آنان )كشورگشائى و حاكميت

وسواء علَيهِم أَأَنذَرتَهم «و آيه ، »الَذينَ كَفَروا انّ«به  »قرآناز پرتوى  «در  و طالقانى» الميزان«در  طباطبائى .2
نُونَ أَمؤْمالَ ي مهرتُنذ نازل شده است). رسالت 5در سال  88(كه با شماره نزول  )36(سوره يس .»لَم 
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. براى فرار از اين اشكال بعضى از شد ميكاربرده  هب »من«موصول  بايستي مي، باشد مي
موصوليه  نه است مصدريه »أَعبد ما« و »عبدتُّم ما« جمله دو در »ما« كلمه  اند گفته مفسرين

معبودهايتان  انتخاب و شما پرستش ي نحوه هب من يعنى رساند. مي را پرستش چگونگى و
و اين طرز تعبير،  جيهكنيد. چنين تو و شما هم مانند من عبادت نمي كنم ميعمل ن

ح آيات است. بهترين توضي كردنِ گرداندن كلمات، و از سادگى و سرراستى خارج
محاوره و جدال  در مساوات كلمات و رعايت بودن متقابله منظور بگوئيم كه است همان
 در» .تَعبدونَ أَعبد ما لَا«با  ».أَنتُم عابِدونَ ما أَعبد ولَا«آيه مطابقت »الميزان« قول هيا ب است
شيئى يا چيزى  عموماً و اعتباراً هستند، شعور ذى اختصاصاً خدا و هر انسان اگر ،حالهر
 اشاره باشند. قابلتوانند  مي »ما«با حرف و از اين بابت  باشند مي موجودات و چيزها از

 ».ولَا أَنتُم عابِدونَ ما أَعبد .ولَا أَنَا عابِد ما عبدتُّم« -5و  4
 3و عين آيه  2هاى مصدريه هستند، مضمون آيه  جمله صورت بهدر اين دو آيه كه 

الم اين تكرار شده است. منظور از تكرار چيزى جز تأكيد مطلب قبلى نيست. و اع
را بپرستد، و نه در سران  مجاز و مايل است كه خدايان آنان مطلب كه نه رسول خدا

چنين رشد و آمادگى براى ايمان و  عبادت خداى يكتا وجود دارد.  مشرك قريش
خداى  هب يك از طرفين نبايد اصرار و عالقه به كشاندن ديگرى به سوى خود و هيچ

خود داشته باشند. آنقدر مهم بوده و دور از عرف و درك بشرى تشخيص داده شده 
كننده قرآن ضرورى دانسته است با تكرار و تحكيم مطلب، منظور  است كه وحى

كند. آنچنان  خود را مركوز ذهن پيامبر و پيروانش نمايد و اتمام حجت به مشركين
مؤجزتر  صورت بهتكرار گفته پيشين نشده مطلب  كه اكتفا به بودهموضوع مهم و دقيق 

 در آخرين آيه سوره نيز اعالم گرديده است. ،منشورمانند ي و دوجانبه

 ».لَكُم دينُكُم ولي دينِ« -6
  پيچيدگى  و اشكال ينكمتر آن، بودن مختصر و رغم موجز علي آيه، عبارت و ها واژه در

دين شما از شما (يا ارزانى شما) و دين «معناى سرراست و ساده آن  ،وجود نداشته
من از آن من است. و به اين ترتيب خداوند به هر طرف و به هر كس اجازه و اختيار 

پسندد، اختيار و به آن عمل  داده است كه در اين دنيا آئين و روشى را كه خود مي
قبوالندن دعوت و پيام خود به مشركين  نيز نه الزم است اصرار به ل خدانمايد. و رسو

داشته باشد و نه نگرانى و ناراحتى از عدم قبول آن به دل راه دهد. اما از آنجا كه 
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ترين پيام يا  و آزادمنشى در مأموريت، آن هم در مورد ارزنده صدر درك چنين سعه
دادن  انتخاب ، و آزادىِشود ميفرستاده  ها انسانكه از جانب خالق جهان براى  ن،ارمغا

ويژه در آن  ه، بو مفسرين ترين مردم روى زمين، براى مؤمنين ترين و ناشايسته به نادان
ن دينى خود و روزگار و ديار، دشوار بوده است، طبق معمول براى ارضاى وجدا

و خم دادن و وصله زدن به آيات برآمده، تعبير و   غيرت ايمانى، در صدد پيچ
اند: كلمه دين كه در آيه آمده،  اند. از جمله گفته هاى مختلفى را عنوان نموده توجيه

بگويد جزاء  خواهد ميو آيه  ،و آئين مذهب معناي بهجزا و پاداش است، نه  معناي به
زعم آقايان، آيه در تقدير  هيفر شما مال شما و جزاء و پاداش من مال من. بو ك
  1.باشد مي »يدينجزَاء  دينُكُم وليجزَاء لَكُم « صورت به

شده ترى  بدون حذف و اضافه در آيه، متوسل به توجيه لطيف عالمه طباطبائى
 :گويد مي

ذهن كسى برسد كه اين آيه مردم را در انتخاب  هدر اينجا ممكن است ب«
فرمايد هر كس دلش خواست دين شرك را انتخاب  دين آزاد كرده مي

ذهن  برسد كه  هو يا ب »كند و هر كس خواست دين توحيد را برگزيند
دهد كه متعرّض دين  دستور رسول خدا(ص) هب خواهد ميآيه شريفه 

توهم را دفع  اين 1كه ما براى آيه كرديم ولكن معنائي 2نشود مشركين
                                                

جنبه  6ولى در آيه  كند مينفى  را ديگر طرف خداىِ عبادت ،طرف جنبه منفى داشته هر 5تا  1آيات  .1
كه آورنده دين خدا  اثباتى دارد كه از نظر تمام بودن مطلب ضرورت داشته است و تنها از طرف پيامبر

قبول دين خودم ه ن هر كدام ما براى خودمان. نه من شما را وادار بدي گويد مي. شود مياست اعالم 
و ترك دين خود بكنيد. يعنى نبايد جنگ و تعرض براى  و نه شما مرا مجبور به تبعيت دينتان كنم مي

اين ترتيب اين سوره فرمان لغو  ههاى خودمان و اعتراض به آئين ديگرى داشته باشيم. ب تحميل آئين
 .دهد ميرا هاى مذهبى  جنگ

  شده بود:ى گذشته صريحاً اعالم ها گروهمگر آنجا كه در  .2
   .إِنْ هو إِلَّا ذكْرٌ لِّلْعالَمينَ«

يمتَقسأَن ي نكُمن شَاء ممل.   
  ) 29و  28و  27 ) /81(كويرت» (.لَّا أَن يشَاء اللَّه رب الْعالَمينَوما تَشَاؤُونَ إِ

  و يا 
   .إِنَّ علَينَا لَلْهدى«

  ) 13و  12) / 92، ليل(22روه (گ ».لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَىوإِنَّ 
  و يا 

                             .كَلَّا إِنه تذْكرةٌ«

←   
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ا است مخصوص خود شما ه پرستش بت همان. (دين شما كه كند مي
و دين من نيز مخصوص خودم است و شما  كند ميمن تعدى نه است و ب
شريفه در مقام اين است كه بفرماييد  ). چون گفتيم آيهگيرد ميرا فرا ن
 دين شما نخواهم گرويد... هدين من نخواهيد گرويد و من نيز ب هشما ب

كه چند گام جلوتر آمده است، بدون اينكه خود را درگير با اعالم روشن  طالقانى
 :كند ميآيه را چنين معنى  بنمايد،  دين و عقيده از ديدگاه قرآن آزادى

پرستم و نه شما  را مي آورم و آن معبود شما سر فرود مىه چون نه من ب«
پرستيد، پس همين براى شما باشد دين شما و براى من  معبود مرا مي

 »باشد دينم.
 كه : نمايد ميتوضيحاً نيز اضافه 

اميال و هائى راه دارد كه با  سازش و مسالمت و تفاهم در هدايت و مرام«
آرزوهاى بشرى ساخته شده و مرز مشخص و محدودى ندارند. نه آئين 

 »...نمايد ميتعيين و اعالم  را وحى خدائى كه حدود و مرزهاى آن
آن   ي كننده و آزادمنشى قرآن و عرضه صدر در اينجا اشتباه نشود كه وقتى از سعه

وجه اعالم  يچه كنيم، به در انتخاب دين و عقيده  صحبت مي ، و از آزادىها انسانبه 
آثار و تبعات مربوطه، يا مجاز  لحاظ بههاى مختلف،  تفاوتى و يكسان بودن انتخاب بى

ادن به دنيست. صرفاً  اختيار و مثاب شمردن هر دين و عقيده، از ناحيه فرستنده قرآن
. ضمن آنكه باشد ميگذاردن ما در انتخاب عقيده و عمل آزاددر اين دنيا و  انسان

تفاوت نشان دادن خودشان در  كشيدن و بىگان راستين او، كناركار خدا و فرستاد
و  ها گروهگونه كه در  همان. بلكه باشد ميكار بندگان و انتخاب راه و روششان ن

، بر ».وإِنَّ لَنا لَلْآخرةَ والْأُولَى .دىإِنَّ علَينا لَلْه«مصداق:  هآيات گذشته ديديم خداوند ب
با مطلع و مأمور  -خود فرض كرده است كه بندگان نادان و غافل و ناتوان خود را 

  كرده، هشدار و اخطار بدهد و تذكر و تعليماتى  نمائى و رهبرى راه - ساختن پيغمبران
                                                                                                              

→        ن شَاء ذَكَرَهفَم .  
  » .الْمغفرة   هو أَهلُ التقْوى وأَهلُيشاء اللَّه  وما يذْكُرونَ إِلَّا أَن

   )56تا  54) / 74، مدثر(28روه (گ
  :  29) / 18(كهف تر در گروه تر و واضح ؟ و از آن صريحچيزى غير از اين گفته شده بود

   »...ومن شَاء فَلْيكْفُرْ وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمن«
 .104) / 10(آمده است. و همچنين در سوره يونس

 خواهيم ديد. اهللاشاء ى آينده در تعبيرهاى مختلف متعدد انها گروهاتفاقاً اين دستور را هم در  .1
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 را ابالغ نمايد. ولى در پذيرفتن و نپذيرفتن آن آزادشان بگذارد.
تصريحات  و فراوان اشارات و آيات خوشبختانه مهم، و دقيق و حساس زمينه اين در

 اهللاشاء موقع خود ان هى تنزيل آينده آمده است كه بها گروهو توضيحات الزم در 
 د بررسى و بحث قرار خواهد گرفت.مور

 
  پايان سال دوم رسالت
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  نمايه آيات 
  

  الف
  247   11)/79نازعات( ،أَئذَا كُنا عظَاما نخرةً

  ، 247   9)/79(نازعات ،أَبصارها خاشعةٌ
324 ،519  

ودنيثُ الْجدح اك340   17)/85بروج( ،أَت  
، 362، 338  26)/77(مرسالت ،أَحياء وأَمواتا

387  
  424   35/ ) 74مدثر( ،احدى الْكُبر

  ،329  12)/91(شمس ،إِذ انبعثَ أَشقَاها
 332 ،478  

 اهادسِإِذْ نقَدالْم ادبِالْو هب16)/79نازعات( ،ر  
259 ،477  

ودا قُعهلَيع م143   6)/85بروج( ،إِذْ ه  
   16)/53(نجم ،إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى

438 ،465  
اء انشمإِذَا الس501   1)/84(انشقاق ،قَّت ،

504 ،511 ،512 ،517  
تاء انفَطَرم109   1)/82انفطار( ،إِذَا الس ،

112 ،270 ،340 ،394 ،450 ،504  
تركُو سم155  1)/81تكوير( ،إِذَا الش،  

 270 ،287 ،341 ،505  

  322   4)/56واقعه( ،إِذَا رجت الْأَرض رجا
 اكإِذاً لَّأَذَقْنفع468   75)/17اسراء( ،ض  

  356  1)/56واقعه( ،إِذَا وقَعت الْواقعةُ
قَّتحا وهبرل تن508   5و2)/84انشقاق(،أَذ  
،265  17)/79نازعات(، اذْهب إِلَى فرعونَ

   259 ،332 ،477  
1) / 107ماعون( ،أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ

  299 ،304 ،315 ،341 ،349 ،351 ،431  
  304   13)/96علق( ،أَرأَيت إِن كَذَّب وتولَّى

، 476   28)/89(رفج ،ربك راضيةً ارجِعي إِلَى
486 ،498 ،499  

ادمالْع ذَات م475   7)/89(رفج ،إِر،  
 491 ،494  

  469   1)/17اسراء( ،سرى بِعبده لَيالً منأَ
وددالْأُخ ابح150 ،146  4)/85بروج( ،أَص  
  513، 426   ،اَصحاب الَْيمني

  158   81/)56واقعه( ،أَفَبِهذَا الْحديث أَنتم
، 438   12)/53(نجم ،فَتمارونه علَى ما يرىأَ

463 ،464 ،467  
أَفَحمأَن متِسباكُملَقْن115)/23مؤمنون( ،ا خ   

467  
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  467   33/)53(نجم ،أَفَرأَيت الَّذي تولَّى

، 438   19)/53(نجم ،أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى
467 ،468  

  304   68)/56واقعه( ،أَفَرأَيتم الْماء الَّذي
  304   63)/56ه(واقع ،أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ
  304   58)/56واقعه( ،أَفَرأَيتم ما تمنونَ

لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس19   1)/96علق( ،اقْر ،
20، 25 ،26، 34، 73 ،458، 566  

ماَألكْر كبرأْ و19   3)/96علق( ،اقْر،  
 27 ،34 ،566  

، 278   20)/92(ليل،الْأَعلَى غاء وجه ربهابت إِلَّا
292 ،296 ،528 ،553 ،559 ،561  

، 410   39)/74(مدثر ،إِلَّا أَصحاب الْيمنيِ
425 ،516  

أَجر فَلَهم  الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِالَّ

وننمم ر73 ،71  6)/95تين( ،غَي  
ينا إِلَّا الَّذحاللُواْ الصمعواْ ونآمملَه ت  رغَي رأَج

وننم523، 502  25)/84(انشقاق، م  
ينإِلَّا الَّذ عواْ وناآمحاللُواْ الصمرغَيرأَج ملَه ت 

وننم528    8)/41، فصلت(م  
اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا إِلَّا الَّذواصوتو،   

  405،527، 45  3)/103عصر(
  323  38)/53نجم( ،أَلَّا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى

غَسا ويمم394، 374   25)/78(نباء ،اقًاإِلَّا ح ،
395 ،400 ،520  

رهالْج لَمعي هإِن اء اللَّها ش7)/87اعلي( ،إِلَّا م   
133 ،134 ،141  

الَّتةدلَى الْأَفْئع عطَّل7)/104(همزه ،ي ت     
557 ،563  

ي الْبِلَادا فثْلُهم لَقخي ي لَم8)/89(رفج ،الَّت   
475 ،491 ،494  

  239   6)/114ناس( ،الْجِنة و الناسِ
  439، 156  16)/81تكوير(، الْجوارِ الْكُنسِ

كرظَه ي أَنقَض223   3)/94شرح( ،الَّذ،  
 225 ،226  

هددعالًا وم عمي ج557   2)/104(همزه ،الَّذ ،
559 ،561 ،562  

  ،133   2)/87اعلي( ،الَّذي خلَق فَسوى
 152 ،289 ،334 ،459  

  28، 19   4)/96علق( ،الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ
  ، 278   16)/92(ليل ،الَّذي كَذَّب وتولَّى

292 ،295 ،315 ،341 ،349 ،351 ،402 ،
521 ،559  

  ، 318   3)/78نباء( ،الَّذي هم فيه مختلفُونَ
373 ،383  

  ، 278   18)/92(ليل ،الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى
292 ،296 ،403 ،541 ،559  

     21)/87اعلي( ،الَّذي يصلَى النار الْكُبرى
134 ،412 ،417  

  ، 5231)/114(ناس، الَّذي يوسوِس في صدورِ
243 ،417  

ينواْ الَّذنآماتحاللُواْالصمع25)/84(انشقاق ،و    
535  

ي الْبِلَادا فوطَغ ين475   11)/89(رفج ،الَّذ ،  
491 ،497  

هِملَاتن صع مه ين299  5)/107(ماعون ،الَّذ ،  
305 ،427  

مه ينونَ الَّذاؤر306، 299  6)/107(ماعون، ي  
  482   3)/89فجر( ،الشفع والوتر
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، 438   21)/53(نجم ،م الذَّكَر ولَه الْأُنثَىأَلَكُ

467  
  288، 263 ،70 ،63 2)/112توحيد(،الصمد اُهللا

  304   246)/2بقره( ،أَلَم تر إِلَى الْمِإل من
1)/105فيل( ،يف فَعلَ ربك بِأَصحابِأَلَم تر كَ

   304  
ادبِع كبلَ رفَع فكَي رت 304  6)/89(فجر ،أَلَم ،

475 ،477 ،491 ،494  
   25)/77(مرسالت ،م نجعلِ الْأَرض كفَاتاأَلَ

338 ،362 ،363 ،387  
   6)/77(مرسالت ،م نجعلِ الْأَرض مهاداأَلَ

373 ،376 ،378 ،386 ،536  
   20)/77(مرسالت ،أَلَم نخلُقكُّم من ماء مهِنيٍ

338 ،343 ،360 ،387 ،536  
كردص لَك حرشن 223   1)/94شرح( ،أَلَم ،
224 ،226 ،228 ،232 ،289  

، 337  16)/77ت(مرسال ،لَم نهلك الْأَولنيأَ
358، 359 ،387  

، 207   6)/91(ضحى ،أَلَم يجِدك يتيما فَآوى
216 ،221 ،232 ،362  

قُودالْو ارِ ذَات143   5)/85بروج( ،الن،  
 146 ،294  

  98، 94، 93، 87  3)/86طارق( ،لثَّاقبالنجم ا
  ،231   3)/114(ناس ،إِلَه الناسِ

 233، 239 ،240  
، 57، 51، 49   1)/102تكاثر( ،كُم التكَاثُرأَلْها

58 ،101 ،135 ،138 ،139 ،278 ،282 ،
291 ،301 ،326 ،342 ،348 ،558 ،563  

ريصالْم 14)/31و لقمان(  48)/22حج( ،إِلَي     
294 ،514  

، 338   22)/77(مرسالت ،إِلَى قَدرٍ معلُومٍ
360 ،387  

نيماككَمِ الْحبِأَح اللَّه س72   8)/95تين( ،أَلَي ،
77 ،78 ،79 ،118  

  514   93)/21انبياء( ،إِلَينا راجِعونَ
  538، 533   5)/80(عبس ،أَما منِ استغنى
  449   17)/86طارق( ،أَمهِلْهم رويدا

  ، 42، 41   2)/103عصر( ،ينَّ اِإلنسانَ لَفإِ
46، 48، 51 ،83 ،89 ،116 ،119 ،264 ،

271، 275، 278 ،404 ،448 ،513 ،527  
  453   58)/4نساء( ،إِنَّ اللّه نِعما يعظُكُم

   56)/33احزاب( ،ه وملَائكَته يصلُّونَإِنَّ اللَّ
551  

  453   58)/4نساء( ،ه يأْمركُم أَن تؤدواْلّإِنَّ ال
، 338 41)/77(مرسالت ،إِنَّ الْمتقني في ظلَالٍ

368 ،402 ،403 ،530  
طْشإِنَّ ب يددلَش كب143   12)/85بروج( ،ر ،

151 ،152 ،289 ،300 ،477  
  538، 533   2)/80(عبس ،أَن جاءه الْأَعمى

ادصرم تكَان منه374   21)/78(نباء ،اإِنَّ ج، 
376، 393، 399، 394 ،506  
ادصرلَبِالْم كب399   14/)89(فجر ،إِنَّ ر،  

 475 ،491 ،498  
  ،277   4)/92(ليل ،إِنَّ سعيكُم لَشتى
 279 ،283 ،284 ،343 ،348  

رتالْأَب وه انِئَك127   3)/108كوثر( ،إِنَّ ش، 
129، 130 ،208 ،220 ،417  
عاقلَو كبر ذَاب77، 53   7)/52طور( ،إِنَّ ع ،

85 ،118 ،273، 288، 301 ،340 ،355 ،
428 ،479  
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  ،277   12)/92(ليل ،إِنَّ علَينا لَلْهدى

 292 ،343 ،348 ،559 ،571 ،572  
و اتاوملْقِ السي خ213  164)/2(بقره ،إِنَّ ف  

كي ذَلن إِنَّ فةً لِّمرب26)/79نازعات( ،لَع   
259 ،267 ،478  

  87   4)/86طارق( ،كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيهاإِن
نيتي مد92   45)/68قلم( ،إِنَّ كَي  

  ،374   31)/78(نباء ،إِنَّ للْمتقني مفَازا
 395 ،404 ،406 ،530  

هلَدأَخ الَه564   3)/104(همزه ،أَنَّ م  
  ،223   6)/94شرح( ،إِنَّ مع الْعسرِ يسرا

 228 ،289 ،303 ،550  
  434، 137   9)/87اعلي( ،إِن نفَعت الذِّكْرى

ثَرؤي رحذَا إِلَّا س366   24)/74مدثر( ،إِنْ ه  
، 409   25)/74(مدثر ،هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ إِنْ

421 ،436  
   18)/87اعلي( ،إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى

134 ،432  
نيالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ و27)/81تكوير( ،إِنْ ه     

156 ،451 ،541 ،550 ،567 ،571  
 ،437   4)/53(نجم ،إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى
444، 457 ،466 ،471 ،472  

اإِنَّ ييقَاتلِ كَانَ مالْفَص م17)/78(نباء ،و     
374 ،378 ،384 ،386 ،391  

، 127  1)/108كوثر( ،نا أَعطَيناك الْكَوثَرإِ
130 ،208 ،288 ،303  

ا أَنزإِنلَةي لَيف اه459 ،458  1)/97قدر( ،لْن  
  516   34)/56(عهواق ،إِنا أَنشأْناهن إِنشاء
  266   24)/79نازعات( ، أَنا ربكُم الْأَعلَى

  534   25)/80(عبس ،أَنا صببنا الْماء صبا

، 339   44)/77(مرسالت ،إِنا كَذَلك نجزِي
368 ،369  

   30)/77(مرسالت ،ثَلَاثانطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي
338 ،363 ،400 ،520  

   29)/77(مرسالت ،كُنتم بِه انطَلقُوا إِلَى ما
338 ،363 ،521  

قادونَ لَصدوعا تم57   5)/51ذاريات( ،إِن ،
59 ،72 ،77 ،85 ،101، 148، 162 ،278 ،

287 ،301 ،340 ،342 ،348 ،350 ،356 ،
377 ،428 ،449  

عاقونَ لَودوعا تم337   7)/77(مرسالت ،إِن ،
343 ،344 ،351 ،355 ،357  

ابِإِنلُواْ اَأللْبأُو ذَكَّرتا ي548   19)/13رعد( ،م  
  265   17)/79نازعات( ،إِنه طَغى

ورحأَن لَّن ي ظَن ه395   14)/84(انشقاق ،إِن ،
501 ،515 ،521 ،522  

  555   8)/86طارق( ،نه علَى رجعه لَقَادرإِ
 إِنَّهرقَدو 419 ،409   18)/74(مدثر ،فَكَّر، 

439  
رسم هلي أَهكَانَ ف هاإِن13)/84(انشقاق ،ور   

501 ،515 ،521  
  419   16)/74مدثر( ،انه كانَ لاياتنا عنيداً

آنٌ كَرِميلَقُر ه158  77)/56واقعه( ،إِن  
، 156   19)/81تكوير( ،إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ

158 ،170 ،439 ،553  
  ،88   13)/86طارق( إِنه لَقَولٌ فَصلٌ،

 100 ،118 ،162 ،208 ،300 ،368 ،393 ،
439 ،442 ،467  

يدعيو ئدبي وه ه118   13)/85بروج( ،إِن ،
143 ،151  
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  547  11)/80عبس(، إِنها تذْكرةٌ

   32)/77(مرسالت ،إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصر
338 ،363، 364 ،400 ،520  
، 557   8)/104(همزه ،إِنها علَيهِم مؤصدةٌ

563 ،564  
، 413، 410  35)/74(مدثر ،إِنها لَإِحدى الْكُبرِ

424  
  516   45)/56(واقعه ،انوا قَبلَ ذَلكإِنهم كَ

  27)/78(نباء ،إِنهم كَانوا لَا يرجونَ حسابا
  374 ،394 ،395 ،521  

  ،309   6)/70(معارج ،إِنهم يرونه بعيدا
 320 ،341 ،379 ،505  

  ،88   15)/86طارق( ،إِنهم يكيدونَ كَيدا
 208 ،220 ،300 ،315 ،368 ،436  

  434   56)/74مدثر(،الْمغفرة التقْوى وأَهلُ أَهلُ
ي ىأَوالذِّكْر هنفَعفَت 533   4)/80(عبس ،ذَّكَّر ،

538 ،543  
نيعتسن اكو إِي دبعن اك234   1)/5حمد(،إِي  

  ب
  471   5)/99زلزله( ،بِأَنَّ ربك أَوحى لَها
لَتذَنبٍ قُت 427، 155   9)/81تكوير( ،بِأَي  
ةفَري سد534   15)/80(عبس ،بِأَي،  

 547، 548 ،552 ،553  
   19)/85بروج( ،يبٍتكْذ الَّذين كَفَروا في بلِ

144 ،153 ،260 ،302 ،340 ،350 ،399 ،
417 ،477  

   22)/84(انشقاق ،لَّذين كَفَرواْ يكَذِّبونَبلِ ا
502 ،523  

مهدعوةُ ماعلِ الس148   46)/54قمر( ،ب  

، 134  16)/87اعلي( ،بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا
135 ،138 ،139 ،302، 303، 320  

جِيدآنٌ مقُر ولْ ه144   21)/85بروج( ،ب ،
153 ،260 ،417 ،439 ،477  

لْ يبمهنرِئٍ مكُلُّ ام 411  52)/74(مدثر ،رِيد ،
430 ،432، 453، 523  

   15)/84(انشقاق ،نَّ ربه كَانَ بِه بصريابلَى إِ
502 ،515 ،521  

عت متلُونَبِما كُن369   43)/77مرسالت( ،م  

  ت

  381   5)/87اعلي( ،تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا
، 250، 247   7)/79(نازعات ،تتبعها الرادفَةُ

270 ،324 ،505  
، 310   17)/70(معارج ،تدعو من أَدبر وتولَّى

326 ،385  
  250  6)/79نازعات(، ترجف الراجِفَةُ

  ،81   5)/88غاشيه( ،من عينٍ آنِيةتسقَى 
 395 ،400  

  400، 81  4)/88غاشيه(، حاميةًتصلَى نارا 
ةدلَى الْأَفْئع عطَّل564   7)/104همزه( ،ت  

عتوحالركَةُ ولَائالْم ج309   4)/70(معارج ،ر ،
319  

، 438   22)/53(نجم ،تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى
467 ،468  

نتوحالركَةُ ولَائلُ الْم459   4/)97(قدر ،ز  
نيالَمالْع بن ررتِيلٌ م16   80)/56واقعه( ،ت ،

158 ،393  
واتواصوتو قا بِالْحو559   3)/103عصر( ،اص  
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  ث

ركْبتاسو ربأَد 420، 409   23)/74(مدثر ،ثُم ،
439 ،545  

  ،259   22)/79نازعات( ،ثُم أَدبر يسعى
 267 ،295 ،302 ،315 ،326 ،478  

هراء أَنشإِذَا ش 534   22)/80(عبس ،ثُم،  
 536 ،549  

هرسبِيلَ يالس 549، 534   20)/80(عبس ،ثُم  
هرفَأَقْب هاتأَم 534   21)/80(عبس ،ثُم،  

 536 ،549  
  460، 437   8)/53(نجم ،ثُم دنا فَتدلَّى

  ،71   5)/95تين( ،سافلني ثُم رددناه أَسفَلَ 
 73 ،75 ،76 ،77 ،78  

ا الْأَرقَقْنش اثُمقش 534   26)/80(عبس ،ض  
رسبو سبع 409   22)/74(مدثر ،ثُم،  

 420 ،439  
  ، 409   20)/74(مدثر ،درثُم قُتلَ كَيف قَ

420 ،439  
ونَ ثُملَمعي383، 376، 373   5)/78(نباء،كَلَّا س  

  134   13)/87اعلي( ، يموت فيها والَثُم الَ
رِينالْآخ مهبِعتن 338   17)/77(مرسالت ،ثُم ،

358 ،387  
ثُم ظَر439 ،420 ،409   21)/74(مدثر ،ن  

  ،409   15)/74(مدثر ،نْ أَزِيدثُم يطْمع أَ
 418 ،559  

  ج
ادبِالْو رخوا الصاب497   9)/89فجر( ،ج  

لُونَجمعوا يا كَاناء بِم24)/56(واقعه، ز    
498 ،516  

   36)/78(نباء ،ء من ربك عطَاء حساباجزا
374 ،395 ،406 ،530  

  ، 374   26)/78(نباء ،جزاء وِفَاقًا
394 ،395 ،401  

  99   107) / 6انعام( ،جعلْناك علَيهِم حفيظًا
  169   16)/81تكوير( ،جوارِالكُنس

  ح
نيقا الْيانى أَتت410   47)/74(مدثر ،ح،  

 425 ،428 ،429  
قَابِرالْم مترى زت50، 49   2)/102تكاثر( ،ح ،

51 ،301 ،342 ،348 ،558  
  395، 374   32)/78(نباء ،حدائق وأَعنابا

  خ
  441   37)/21انبياء( ،خلق الْإِنسانُ من عجلٍ
  ،19   2)/96علق( ،خلَق اِإلنسانَ من علَقٍ

 20 ،27، 31، 32 ،51 ،140 ،361  
  141 ،123  2)/87اعلي( ،خلَق فَسوى

  555   6)/86طارق( ،خلق من ماء دافقٍ

  د
  464   8)/53(نجم ،دنا فَتدلَّى

  ذ
  151، 147   1)/85بروج( ،ذَات الْبروجِ
  93   11)/86طارق( ،ذَات الرجعِ
  93  12)/86طارق(، ذَات الصدعِ

  11)/74(مدثر ،رنِي ومن خلَقْت وحيداذَ
  409 ،414 ،417 ،421 ،537  
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  425   27)/81(تكوير ،ذكْر للْعالَمني

، 148، 143 15)/85بروج( ،عرشِ الْمجِيدذُو الْ
553  

  ، 437   6)/53(نجم ،ذُو مرة فَاستوى
458 ،459 ،464 ،553  

  311  3)/70معارج(، الْمعارِج  ذى
  20)/81تكوير( ،ذي قُوة عند ذي الْعرشِ

  156 ،439 ،553  

  ر
باسِ  ر239   1)/114ناس( ،الن  

  293  1)/87اعلي(، ربك الْأَعلَى
ماَألكْر كب27   3)/96علق( ،ر  

بيرالَّذ ك لَق140، 136 ،55  1)/96علق( ،خ  

  س
  ،409  17)/74(مدثر ،سأُرهقُه صعودا

 418 ،419 ،421 ،559  
  318   37)/21انبياء( ،سأُرِيكُم آياتي فَلَا

س يهلأُصس422، 409   26)/74(مدثر ،قَر  
     1)/70(معارج ،سأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ

309 ،316، 319، 321 ،341 ،351 ،356 ،
375 ،376  

محِ اسبلَى سالْأَع كب133   1)/87اعلي( ،ر ،
140 ،289 ،553 ،566  

  389   12)/78نباء( ،سبعاً شداداً
  390  13)/78نباء(، سراجاً وهاجاً

  459   5)/97(قدر ،سلَام هي حتى مطْلَعِ
، 137، 133   6)/87اعلي( ،سنقْرِؤك فَلَا تنسى

141 ،221 ،289 ،303 ،550  

م ذَّكَّريىسشخ134   10)/87اعلي( ،ن ي،  
 412 ،434  

  ش
  458   5)/53نجم( ،شديد الْقُوى

  ص
  425   18)/81تكوير( ،صبحِ اذا تنفَّس

صفى حوسمو يماهر19)/87اعلي( ،إِب     
134 ،432  

ةمكَرم فح548   13)/80(عبس ،ص  
  432   52)/74(مدثر ،صحفًا منشرةً
  245   5)/114ناس( ،صدورِالناس

  ع
  85، 81   3)/88غاشيه( ،عاملَةٌ ناصبةٌ
وتو سب538، 533   1)/80(عبس ،لَّىع  

ذَابع بر56   7)/52طور( ،ك  
  309   1)/70(معارج ،عذَابِ واقع
  ، 337   6)/77(مرسالت ،عذْرا أَو نذْرا

351 ،352  
لَمعي ا لَمانَ ماِإلنس لَّم19   5)/96علق( ،ع ،

28 ،31 ،51 ،381  
  31   4)/96علق( ،علَّم بِالْقَلَمِ

ترضا أَحم فْسن تمل14)/81تكوير( ،ع  
 155 ،163 ،253 ،254 ،270 ،288 ،324 ،

341 ،381 ،424 ،427 ،479 ،505 ،517  
تملع نتما قَدم 109   5)/82انفطار( ،فْس ،

164 ،253 ،254 ،270 ،314 ،323 ،340 ،
381 ،424 ،426 ،449 ،479 ،505 ،517  
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  ، 437   5)/53(نجم ،علَّمه شديد الْقُوى

458 ،464 ،553  
     10)/74(مدثر ،كَافرِين غَير يِسريٍعلَى الْ

269 ،271 ،273 ،275 ،324 ،399 ،435  
رشةَ ععسا تهلَي410   30)/74(مدثر ،ع ،  

422 ،423 ،436 ،520  
   ،351، 318، 316   1)/78نباء( ،عم يتساءلُونَ

358، 373 ،378 ،383 ،384، 394، 415  
نيرِمجنِ الْم425، 410   41)/74(مدثر ،ع  

  383، 373، 318   2)/78نباء( ،النبإِ الْعظيمِ عنِ
  465، 438   14)/53(نجم،عند سدرة الْمنتهى
  465، 438  15)/53(نجم،عندها جنةُ الْمأْوى

  غ
وددالْو 146   14)/85بروج( ،غَفُور  
  519   10)/74(مدثر ،غَير يِسريٍ

  ف
فَأَخن اللَّه ذَهةر25)/79نازعات( ،كَالَ الْآخ     

259 ،262 ،267 ،289 ،335 ،359 ،478  
  498، 476   29)/89(رفج ،عبادي فَادخلي في

تسطُم ومج8)/77(مرسالت ،فَإِذَا الن     
337 ،356 ،387 ،505  

  465   34)/79نازعات( ،فَإِذَا جاءت الطَّامةُ
بفَانص غْت223   7)/94شرح( ،فَإِذَا فَر،  

 229 ،567  
  394   13)/69حاقه( ،فَإِذَا نفخ في الصورِ

ي النف رق269   8)/74(مدثر ،اقُورِفَإِذَا ن ،  
288 ،324 ،394 ،435  

ةراهم بِالس247   14)/79(نازعات ،فَإِذَا ه ،  
254 ،352 ،368 ،381 ،397  

، 259   20)/79نازعات( ،لْآيةَ الْكُبرىأَراه افَ
265، 266 ،267، 295 ،477  

  317   59)/25فرقان( ،فَاسأَلْ بِه خبِريا
 ،309   5)/70(معارج ،فَاصبِر صبرا جميلًا

310 ،312 ،317، 320 ،321 ،379  
  516   8)/56(واقعه ،فَأَصحاب الْميمنة ما

  125   30)/30روم( ،م وجهك للدينِقفَأَ
ادا الْفَسيهوا ف475   12)/89(رفج ،فَأَكْثَر ،

491 ،497  
  ، 59، 57   3)/51ذاريات( ،فَالْجارِيات يسرا

249  
  ، 59، 57   2)/51ذاريات( ،فَالْحاملَات وِقْرا

249  
بس ابِقَات249، 247   4)/79(نازعات ،قًافَالس  

، 337   2)/77(مرسالت ،فَالْعاصفَات عصفًا
351  

  351، 337   4)/77(مرسالت ،فَالْفَارِقَات فَرقًا
  ، 247   5)/79(نازعات ،فَالْمدبرات أَمرا

249 ،256 ،341 ،377  
  249، 57   4)/51ذاريات( ،فَالْمقَسمات أَمرا

اتيلْقا فَالْمكْر337   5)/77(مرسالت ،ذ ،  
351 ،352  

   ،73   8)/91شمس( ،همها فُجورها وتقْواهافَأَلْ
115، 117 ،119 ،123 ،124 ،125 ،152 ،

301 ،426  
  497   15)/89فجر( ،لْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاهفَأَما ا
  ، 207   9)/91(ىضح ،ما الْيتيم فَلَا تقْهرفَأَ

220 ،302 ،567  
، 277   5)/92(ليل ،فَأَما من أَعطَى واتقَى

284 ،302 ،343 ،348 ،528 ،529 ،559  
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نا مفَأَم يأُوت ينِهمبِي هابتقُولُ ك19)/69حاقه( ،فَي  

517  
نا مفَأَم ينِهمبِي هابتك ي7)/84(انشقاق ،أُوت   

501 ،515  
  394   37)/79نازعات( ،ما من طَغىفَأَ
ىفَإِمدي هنكُم منيأْت294   38)/2بقره( ،ا ي  

  415   13)/41(فصلّت ،أَعرضوا فَقُلْفَإِنْ 
   39)/79نازعات( ،فَإِنَّ الْجحيم هي الْمأْوى

394 ،465  
، 338   39)/77(مرسالت ،لَكُم كَيد فَإِن كَانَ

343 ،367 ،377  
  22   94)/10يونس( ،فَإِن كُنت في شك مما
  ، 223   5)/94شرح( ،فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا

228 ،241 ،289 ،303  
  534   27)/80(عبس ،فَأَنبتنا فيها حبا
  546، 533   10)/80(عبس ،فَأَنت عنه تلَهى

  538، 533   6)/80(عبس ،أَنت لَه تصدىفَ
 ،275  14) / 92ليل( ،فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى

278 ،292 ،294 ،325 ،343 ،349 ،402 ،
418 ،519 ،559  

   13)/79(نازعات ،فَإِنما هي زجرةٌ واحدةٌ
247 ،254 ،377  

ىفَأَوحا أَوم هدبى إِلَى ع10)/53(نجم ،ح   
438 ،457 ،461 ،462 ،464 ،466  
  ، 156   26)/81تكوير( ،فَأَين تذْهبونَ

343 ،348  
فَبِأَي هدعب يثد339  50)/77(مرسالت ،ح ،

344 ،349 ،370 ،431 ،525 ،528 ،566  
، 502   24)/84(انشقاق ،فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ

523  

نيٍفَجكارٍ مي قَرف اهلْن21)/77(سالتمر ،ع   
338 ،360 ،387  

  289، 133   5)/87اعلي( ،فَجعلَه غُثَاء أَحوى
  ، 259   23)/79نازعات( ،فَحشر فَنادى

267 ،478  
  471   11)/19مريم( ،قَومه من  فَخرج على

 مدمفَدم بِذَنبِهِمهبر هِملَي15)/91(شمس ،ع  
  329، 333 ،359 ،478  

، 134   9)/87اعلي( ،كِّر إِن نفَعت الذِّكْرىفَذَ
137 ،142 ،221 ،412 ،541 ،551 ،567  

يمتالْي عدي يالَّذ ك2)/107(ماعون ،فَذَل     
299 ،305 ،341 ،559  

ِسريع موي ذئموي ك269  9)/74(مدثر ،فَذَل ،
273 ،274 ،324 ،435  

   30)/78(نباء ،نزِيدكُم إِلَّا عذَابا فَذُوقُوا فَلَن
374 ،395 ،402  

ةرون قَسم ت410   51)/74(مدثر ،فَر ،  
430 ،523  

ودثَمنَ ووعر144   18)/85بروج( ،ف ،  
152 ،260 ،340 ،358 ،477  

كبر دمبِح حب230، 229   3)/110نصر( ،فَس  
سينىفَسرسلْعل ه277   10)/92(ليل ،ر ،  

284 ،286 ،291 ،302 ،343 ،348 ،350 ،
498 ،559  

، 284، 277   7)/92(ليل ،فَسنيسره للْيسرى
286 ،290 ،291 ،302 ،343 ،348 ،559  

ِسريا يابسح باسحي فو8)/84(انشقاق ،افَس 
501 ،503 ،513 ،515  

و ثُبعدي فوافَس501   11)/84(انشقاق ،ور ،
515 ،518  
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  395   55)/56واقعه( ،فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ

   54)/56واقعه( ،بونَ علَيه من الْحميمِفَشارِ
395  

بفَص هِملَيع كب475   13)/89(رفج ،ر ،  
491 ،497 ،498  

، 130، 127   2)/108كوثر(،وانحر لربك فَصلِّ
208 ،220 ،263 ،301 ،427 ،558 ،566  

  323   13)/70معارج( ،فَصيلَته الَّىت تؤويه
رِيدا يالٌ لِّم143   16)/85بروج( ،فَع  

ثَرؤي رحذَا إِلَّا س24)/74(مدثر ،فَقَالَ إِنْ ه   
409 ،421 ،439  

     24)/79نازعات( ،فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى
259 ،262 ،267 ،335 ،478  

   13)/91(شمس ،اللَّه ناقَةَفَقَالَ لَهم رسولُ
329 ،333 ،478  

رقَد فلَ كَي409   19)/74(مدثر ،فَقُت ،  
419 ،439  

   23)/77(مرسالت ،فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ
338 ،360 ،387  

، 259   18)/79نازعات( ،فَقُلْ هل لَّك إِلَى أَن
265 ،477 ،541 ،558  

  434   )20(طه ،فَقُولَا لَه قَولًا لَّينا
فَكَانَ قَاب نِ أَويس438   9)/53(نجم ،قَو  

  322   6)/56واقعه( ،فَكَانت هباء منبثا
  ، 259   21)/79نازعات( ،فَكَذَّب وعصى

267 ،295 ،302 ،315، 335، 341 ،477  
فَع وهفَكَذَّباقَر329   14)/91(شمس ،وه،  

 333 ،478  
سِ فَلَاأُقِْسمن439 ،156   15)/81تكوير(،بِالْخ  
فَقِ فَلَا أُقِْسم522، 502   16)/84(انشقاق،بِالش  

وننمم رغَي رأَج م529، 73   6)/95تين( ،فَلَه  
  465   19)/32سجده( ،فَلَهم جنات الْمأْوى
  534   24)/80(عبس ،فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى

فَلْيقلخ مانُ م555   5)/86طارق( ،نظُرِ الْإِنس  
   48)/74مدثر( ،عهم شفَاعةُ الشافعنيفَما تنفَ

410 ،425 ،429 ،517  
  555   10)/86طارق( ،ه من قُوة ولَافَما لَ
  49)/74مدثر( ،عنِ التذْكرة معرِضني همفَما لَ

  158، 410 ،430 ،523  
، 502   20)/84(انشقاق ،فَما لَهم لَا يؤمنونَ

503 ،523 ،524 ،528 ،535 ،566  
دعب ككَذِّبا ي78، 77، 72   7)/95تين( ،فَم  

نفَم ينِهمبِي هابتك ي517   71)/17اسراء( ،أُوت  
هاء ذَكَرن ش15   55)/74مدثر( ،فَم ،  

411 ،430 ،432 ،433 ،434 ،453 ،541 ،
548 ،550 ،572  

هاء ذَكَرن ش158   12)/80عبس( ،فَم ،  
423  ،433 ،434 ،533 ،537 ،547 ،548  

  14   29)/18كهف( ،فَمن شاء فَلْيؤمن
  514   110)/18كهف( ،فَمن كَانَ يرجوا لقَاء

، 88   17)/86طارق( ،افرِين أَمهِلْهمفَمهلِ الْكَ
89 ،93 ،102 ،208، 220، 300 ،368 ،

417 ،551  
  395   92)//56واقعه( ،فَنزلٌ من حميمٍ
لِّنيصلٌ لِّلْمي299   4)/107(ماعون ،فَو ،  

305 ،306 ،427  
، 410   40)/74(مدثر ،جنات يتساءلُونَ  في

425  
ةيالع ةني ج81   10)/88غاشيه( ،ف ،  

402 ،405  
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  53   3)/52طور( ،في رق منشورٍ

ودضخرٍ مدي س516   28)/56(واقعه ،ف  
قَري س426   42)/74مدثر( ،ف  

  516   42)/56(واقعه ،في سمومٍ وحميمٍ
ةمكَرم فحي ص533   13)/80(عبس ،ف، 

547، 552 ،553  
ونيعلَالٍ وي ظ405   41)/77مرسالت( ،ف  
ةددمم دمي ع563، 557   9)/104(همزه ،ف  
فُوظححٍ مي لَو144   22)/85بروج( ،ف ،  
148 ،153 ،260 ،417 ،439 ،477  

  402، 81   13)/88غاشيه( ،سرر مرفُوعةٌ فيها
  ، 81   12)/88غاشيه( ،فيها عين جارِيةٌ

402 ،405  

  ق
  243   67)/2بقره( ،أَعوذُ بِاللّه أَنْ أَكُونَ قَالَ

  316   76)/18كهف( ،قَالَ إِن سأَلْتك عن
لَكؤس يتأُوت 316   36)/20طه( ،قَالَ قَد  

، 247   12)/79(نازعات ،تلْك إِذًا كَرةٌ قَالُوا
254  

لِّنيصالْم نم كن 410 43)/74(مدثر ،قَالُوا لَم ،
425 ،522 ،559  

، 143   4)/85بروج( ،أَصحاب الْأُخدود قُتلَ
150 ،300 ،477  

ها أَكْفَرانُ ملَ الْإِنس534   17)/80(عبس ،قُت ،
549  

  302، 134   14)/87اعلي( ،قَد أَفْلَح من تزكَّى
، 115   9)/91شمس( ،زكَّاها قَد أَفْلَح من

117 ،122 ،126 ،138 ،279 ،282 ،331 ،
426 ،524 ،541 ،551 ،558  

  141، 133   3)/87اعلي( ،قَدر فَهدى
تأَيقُلْ أَراكُمإِنْ أَت 318   50)/10يونس( ،م  

  240   1)/113فلق( ،لْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِقُ
   ،231   1)/114(ناس ،قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ

232 ،237، 239 ،334 ،417 ،567  
  240   94)/2بقره( ،لْ إِن كَانت لَكُم الدارقُ

  22   6)/41فصلت(،نما أَنا بشر مثْلُكُمقُلْ إِ
  316   90)/6انعام( ،قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا

هلَيع أَلُكُما أَس240   57)/25فرقان( ،قُلْ م  
داُهللا أَح و63   1)/112توحيد( ،قُلْ ه ،  

118، 263، 288 ،566 ،568  
  ، 239   1/)109كافرون( ،قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ

565 ،567 ،568  
اسا النها أَي239   158)/7اعراف( ،قُلْ ي  

 اجِفَةٌقُلُوبو ذئمو247   8)/79(نازعات ،ي ،  
270 ،273 ،324 ،519  

رفَأَنذ 35، 21   2)/74مدثر( ،قُم،   
41، 58 ،294 ،434 ،458  

  ك
 هكَأَنفْرص الَت338   33)/77(مرسالت ،جِم ،  

363 ،365 ،520  
  ، 410   50)/74(مدثر ،أَنهم حمر مستنفرةٌكَ

430 ،523  
كاربم كإِلَي اهلْنأَنز ابت9   29)/38ص( ،ك  

  ، 329   11)/91(شمس ،كَذَّبت ثَمود بِطَغواها
332 ،342 ،349 ،351 ،359 ،478  

ككَذَل بِه تثَبن13   32)/25فرقان( ،ل  
لُ اآلياتفَصن ک55) / 6انعام( ،کَذَل،     

، 11)/9، توبه(174و 32)/7اعراف(
  454   28/)30، روم(24)/10يونس(
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   18)/77(مرسالت ،لك نفْعلُ بِالْمجرِمنيكَذَ

338 ،358 ،387  
ةررامٍ بر534   16)/80(عبس ،ك،  

 547 ،548 ،549 ،552 ،553  
  294   93)/21انبياء( ،إِلَينا راجِعونَ كُلٌّ

   38)/74(مدثر ،نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌكُلُّ 
410 ،425 ،426 ،430 ،516  

  ،411 ،15  54)/74مدثر( ،كَلَّا إِنه تذْكرةٌ
 430 ،432 ،453 ،541 ،550 ،571  

     16)/74مدثر( ،كَلَّا إِنه كَانَ لآياتنا عنِيدا
409 ،418 ،429 ،559  

   ،423  11)/80(عبس ،كَلَّا إِنها تذْكرةٌ
533 ،547  

ا لَظَىكَلَّا إِن310   15)/70(معارج ،ه،  
 325 ،385 ،400 ،519  

   53)/74(مدثر ،كَلَّا بل لَا يخافُونَ الْآخرةَ
411، 430 ،432، 523  

  ،373   4)/78(نباء ،كَلَّا سيعلَمونَ
 376 ،383 ،385  

  549، 534   23)/80(عبس ،كَلَّا لَما يقْضِ ما
، 557   4)/104(همزه ،ا لَينبذَنَّ في الْحطَمةكَلَّ

561 ،563  
  423، 410   32)/74(مدثر ،كَلَّا والْقَمرِ

  43/)77(مرسالت ،كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما
  339، 368  

، 339   46)/77(مرسالت ،كُلُوا وتمتعوا قَليلًا
370  

مسا ناكُنا كُنلُ مقعن أَو 467  10)/67ملك( ،ع  
  492   6)/89فجر( ،ربك كَيف فَعلَ

  ل
، 565   2)/109(كافرون ،لَا أَعبد ما تعبدونَ

567 ،568 ،570  
اهالَ إِكْر نيبينِ قَد تي الد256)/2بقره( ،ف   

440  
  516، 395   44)/56واقعه( ،لَّا بارِد ولَا كَرِميٍ
ذَرلَا تي وقب410   28)/74(مدثر ،لَا ت ،  

422 ،520  
  402، 81  11)/88غاشيه( ،لَّا تسمع فيها لَاغيةً

   31)/77(مرسالت ،ليلٍ ولَا يغنِي منلَا ظَ
338 ،363 ،400 ،520  

ةوعنملَا مو ةقْطُوع516   33)/56(واقعه ،لَّا م  
   24)/78(نباء ،لَّا يذُوقُونَ فيها بردا ولَا شرابا

374 ،394 ،400 ،520  
   35)/78(نباء ،لَّا يسمعونَ فيها لَغوا ولَا كذَّابا

374 ،395  
  82   7)/88غاشيه( ،لَا يسمن ولَا يغنِي من
، 278   15)/92(ليل ،لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى

292 ،315 ،343 ،350 ،402 ،559  
ع ذِّبعلَّا يدأَح ه480   25)/89فجر( ،ذَاب  

  ، 374   23)/78(نباء ،لَابِثني فيها أَحقَابا
394، 399، 520  

  424   35)/74مدثر( ،لَإِحدى الْكُبرِ
لَتمٍ أُجوي أَي337   12)/77(مرسالت ،ل ،

356 ،377 ،387 ،506  
  437   1)/106(قريش ،لإِيلَاف قُريشٍ

  ، 502   19)/84(انشقاق ،ا عنتركَبن طَبقًلَ
503 ،522، 527، 535  

  99   66)/6انعام( ،لَّست علَيكُم بِوكيلٍ
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  ، 81   9)/88غاشيه( ،لسعيِها راضيةٌ

85 ،402 ،499  
لّكُمون لَعذَكَّر57)/7، اعراف(152)/6انعام( ،ت ،

   ،27و  1)/24، نور(90/)16نمل(
  454   49) / 51ذاريات(
     ،242و  73/  )2بقره( ،لَعلَّكُم تعقلُون

، 61)/24،نور(2)/12،يوسف(151/)6انعام(
   ،3)/43، زخرف(67)/40غافر(

  454   17)/57حديد(
  434   44)/20طه( ،لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

  543   3)/80عبس( ،لَعلَّه يزكَّى
   4)/95تين( ،لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ

71، 73 ،75 ،76  
اتآي نأَى مر لَقَد هب438  18)/53(نجم ،ر، 

466 ،467  
  323   37)/80عبس( ،امرِئٍ منهم يومئذ لكُلِّ

     6)/109كافرون( ،لَكُم دينكُم ولي دينِ
158 ،453 ،565 ،570  

  399، 394، 374   22)/78(نباء ،للْطَّاغني مآبا
عافد لَه سلَي رين2)/70(معارج ،لِّلْكَاف     

309 ،316 ،356 ،399  
ي الْبِلَادا فثْلُهم لَقخي 495   8)/89فجر( ،لَم  

و دلي لَمولَدي 63   3)/112توحيد( ،لَم،   
67 ،69، 234 ،568  

ن شملأَو مقَدتأَن ي نكُم37)/74مدثر( ،اء م  
  410، 413 ،424 ،427  

 نكُماء من شمأَنل  يمقتس28)/81تكوير( ،ي   
156 ،425 ،451 ،524 ،550 ،567 ،571  

كادفُؤ بِه تثَبن214   32)/25فرقان( ،ل  
الاتبنا وبح بِه رِجخ386، 373 15)/78(نباء، ن  

  520 ،422 ،410  29)/74(مدثر ،لَواحةٌ لِّلْبشرِ
  498   41)/30روم( ،قَهم بعض الَّذيليذي

  499   39)/53نجم(،سعىلَّيس للْإِنسان إِلَّاما
  309   2)/70(معارج ،لَيس لَه دافع

  395، 82   6)/88غاشيه( ،لَّيس لَهم طَعام إِالَّ
ل سةٌلَيبا كَاذهتقْع356  2)/56واقعه(، و  

أَلْف نم ريرِ خلَةُ الْقَد459   3)/97(قدر ،لَي  
  ، 337   13)/77(مرسالت ،ليومِ الْفَصلِ

356 ،377 ،387 ،506  

  م
ترضا أَح524، 314   14)/81تكوثر( ،م  

    17)/53(نجم ،ما زاغَ الْبصر وما طَغى
 438 ،466  

ا سمقَري سف 410   27)/74(مدثر ،لَكَكُم ،
425  

   2)/53(نجم ،ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى
437 ،444 ،456 ،458  

، 438   11)/53(نجم ،ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى
462 ،467  

لَمعي ا لَم42، 28   5)/96علق( ،م  
  356، 301، 53   8)/52طور( ،ما لَه من دافعٍ

ا وا قَلَىممو كبر كع3)/91(ضحى ،د     
207 ،215 ،231 ،300 ،303 ،362  

كُمامعأَنلو ا لَّكُماعت534   32)/80(عبس ،م  
ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمح382   29)/48فتح( ،م  

ةرطَهم ةفُوعر534   14)/80(عبس ،م،   
547، 548، 549، 552 ،553  

  ، 156   21)/81تكوير( ،مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ
342 ،348 ،439  



  

  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(مجموعه آثارــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 588
  239، 231   2)/114(ناس ،ملك الناسِ

  245، 231  6)/114(ناس، من الْجِنة و الناسِ
، 309   3)/70(معارج ،من اللَّه ذي الْمعارِجِ

316  
  516   10)/84انشقاق( ،من أُوتي كتابه وراء
لَقَهٍء خيش أَي ن534   18)/80(عبس ،م ،

549  
  294   15)/17اسراء(،اهتدى فَإِنما يهتدي منِ
   4)/114(ناس ،شر الْوسواسِ الْخناسِ من

231 ،243 ،417  
  549، 534   19)/80(عبس ،نطْفَة خلَقَه من

  ن
  563، 557   6/)104(همزه ،نار اللَّه الْموقَدةُ
  333   13)/91شمس( ،ناقَةَ اللَّه وسقْياها

نيضائالْخ عم وضخ428   45)/74مدثر( ،ن  
  424، 413، 410   36)/74(مدثر ،نذيرا لِّلْبشرِ

  ، 310   16)/70(معارج ،نزاعةً لِّلشوى
325 ،385 ،400 ،519  

  397، 274   18)/78(نباء ،الصورِ نفخ ىفِ
  397، 274  8)/74مدثر(، نقر في الناقُورِ

  267   25)/79نازعات( ،نكَالَ الْآخرة والْأُولَى
  428   46)/74(مدثر ،نكَذِّب بِيومِ الدينِ

   ه
  517   56)/56(واقعه ،هذَا نزلُهم يوم الدينِ

اكُمنعملِ جالْفَص موذَا ي38)/77(مرسالت ،ه  
  338، 343، 367 ،377 ،393 ،397  

  ، 338   35)/77(مرسالت ،هذَا يوم لَا ينطقُونَ
367  

هةياشيثُ الْغدح اك81   1)/88غاشيه( ،لْ أَت ،
83 ،118 ،146 ،304 ،431 ،492  

   15)/79نازعات( ،هلْ أتاك حديثُ موسى
259 ،329 ،358 ،431 ،477 ،492  

، 144 17)/85بروج( ،أَتاك حديثُ الْجنود هلْ
152 ،260 ،304 ،358 ،431 ،477 ،492  
   5)/89(رفج ،ذَلك قَسم لِّذي حجرٍ هلْ في

475 ،476 ،480 ،482 ،483 ،484 ،488  
  267   18)/79نازعات( ،هل لَّك إِلَى أَن

سملَ الشعي جالَّذ و485   5)/10يونس( ،ه  
داُهللا أَح و70   1)/112توحيد( ،ه  

  و
  394   38)/79نازعات( ،وآثَر الْحياةَ الدنيا
  170، 10   3)/62جمعه( ،وآخرِين منهم لَما
  498، 476   30)/89(رفج ،وادخلي جنتي

إِذَا الْأَروتدم 501   3)/84(انشقاق ،ض ،
504 ،507 ،511 ،512  

ترجس ارإِذَا الْبِح155   6)/81تكوير( ،و ،
322  

ترفُج ارإِذَا الْبِح109   3)/82انفطار( ،و ،
270 ،321 ،505  

، 270، 155   3)/81تكوير(،سيرت وإِذَاالْجِبالُ
288 ،322 ،341 ،398 ،505 ،507 ،517  

، 337   10)/77(مرسالت ،ا الْجِبالُ نِسفَتوإِذَ
356 ،387 ،398 ،506 ،507  
ترعس يمحإِذَا الْج155   12)/81تكوير( ،و ،

288 ،294 ،323 ،394 ،399 ،505 ،521  
فَتلةُ أُزنإِذَا الْج155   13)/81تكوير( ،و ،

288 ،324 ،399 ،505 ،521  
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تلُ أُقِّتسإِذَا الر337   11)/77(التمرس ،و ،

356 ،377 ،387 ،506  
تاء فُرِجمإِذَا الس337   9)/77(مرسالت ،و ،

356 ،387 ،506  
طَتاء كُشمإِذَا الس155   11)/81تكوير( ،و ،

505  
ترشن فحإِذَا الص155   10)/81تكوير( ،و ،

288 ،508  
طِّلَتع ارشإِذَا الْع164، 155  4)/81تكوير( ،و  
ترثعب ورإِذَا الْقُب109   2)/82انفطار( ،و ،  

164 ،270 ،287 ،323 ،426 ،505 ،508  
تثَرانت باكإِذَا الْكَو109   2)/82انفطار( ،و ،
270 ،321 ،340 ،450 ،505  
لَتئةُ سودؤوإِذَا الْم155   8)/81تكوير( ،و ،

288 ،427 ،521  
ومجإِذَا النو تر155   2)/81تكوير( ،انكَد ،

270 ،288 ،341 ،394 ،505  
تجوز فُوسإِذَا الن155   7)/81تكوير( ،و ،

165 ،427  
ترشح وشحإِذَا الْو155   5)/81تكوير( ،و ،

165 ،288  
   21)/84(انشقاق ،وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ

502 ،523 ،524 ،535 ،566  
     48)/77(مرسالت ،ركَعواهم اوإِذَا قيلَ لَ

  339 ،344 ،370 ،566  
قَّتح ا وبِهرل تناَذ501  5)/84(انشقاق ،و ،

503 ،504، 507 ،509 ،510  
هلن فَضم أَلُواْ اللّهاس316   32)/4نساء( ،و  

الَةالصرِ وبواْ بِالصينعتاس37   45)/2بقره( ،و  
أَساواتاء فُراكُم من536   27)/77(مرسالت ،قَي  

  516   41)/56(واقعه ،وأَصحاب الشمالِ ما
  516   9)/56(واقعه ،وأَصحاب الْمشأَمة ما
  516   27)/56(واقعه ،وأَصحاب الْيمنيِ ما
وعضوم ابأَكْو81   14)/88غاشيه( ،ةٌو ،  

402 ،406  
دكَي يدأَك102، 88   16)/86طارق( ،او ،  

208 ،220 ،288 ،300 ،368 ،436  
، 134   17)/87اعلي( ،والْآخرةُ خير وأَبقَى

135 ،138 ،139 ،302 ،320  
، 87   12)/86طارق( ،واَألرضِ ذَات الصدعِ

100 ،300 ،439  
  115   6)/91شمس( ،وما طَحاها  والْأَرضِ 

  53   6)/52طور( ،والْبحرِ الْمسجورِ
الْبورِومعالْم ت53   4)/52طور( ،ي  

ونتيالزنيِ والت71   1)/95تين( ،و  
  386، 373   7)/78(نباء ،والْجِبالَ أَوتادا
  ، 57   1)/51ذاريات( ،والذَّارِيات ذَروا

59 ،249  
  ، 133   4)/87اعلي( ،أَخرج الْمرعى والَّذي

363 ،536  
ىودفَه ري قَد133   3)/87اعلي( ،الَّذ ،  

152 ،219 ،293 ،361 ،459  
ارن موا لَهكَفَر ينالَّذ520   36)/35فاطر( ،و  

رجفَاه زجالر21   5)/74مدثر ( ،و ،  
35 ،37 ،130  

  247   3)/79(نازعات ،والسابِحات سبحا
ابِقُونَ السالس516   10)/56(واقعه ،ابِقُونَو  

  53   5)/52طور( ،والسقْف الْمرفُوعِ
، 143   1)/85بروج( ،والسماء ذَات الْبروجِ

300 ،340  
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، 87   11)/86طارق( ،والسماء ذَات الرجعِ

100 ،144 ،300 ،439 ،499  
  87   1)/86طارق( ،والسماء والطَّارِقِ
ا بماء ومالساواه115   5)/91شمس( ،ن  
  ،475   3)/89(رفج ،والشفْعِ والْوترِ

 480، 484 ،485، 490  
  115   1)/91شمس( ،والشمسِ وضحاها
فَرحِ إِذَا أَسبالص423، 410   34)/74(مدثر ،و  
فَّسنحِ إِذَا تبالص156   18)/81تكوير( ،و ،

439 ،442 ،460  
حالض207   1)/91(ضحى ،ىو،  

 212 ،231 ،300  
  53   1)/52طور( ،والطُّورِ
  ، 48، 41   1)/103عصر( ،والْعصرِ

264 ،271 ،513  
  ،480، 475   1)/89(رفج ،والْفَجرِ

 485 ،486 ،488  
، 501   4)/84(انشقاق ،فيها وتخلَّتوأَلْقَت ما

503 ،504 ،507  
مافيها و اَلْقَتو لَّتخ514   4)/84انشقاق( ،ت  
قسرِ إِذَا اتالْقَم522، 502   18)/84(انشقاق ،و  
  115   2)/91شمس( ،والْقَمرِ إِذَا تلَاها

ونَووعا يبِم لَمأَع 23)/84(انشقاق ،اللَّه     
502 ،523  

  488   35)/47(محمد ،واللَّه معكُم ولَن
نوم اللَّه هِم مائريطٌو144   20)/85بروج( ،ح ،

148 ،153 ،260، 358، 417 ،439 ،477  
ربلِ إِذْ أَداللَّي423، 410   33)/74(مدثر ،و  

  ، 207   2)/91(ضحى ،واللَّيلِ إِذَا سجى
212 ،231 ،300  

سعسلِ إِذَا عاللَّي156   17)/81تكوير( ،و ،
425 ،439 ،460  

   ،475   4)/89(رفج ،واللَّيلِ إِذَا يسرِ
485، 480، 484، 487 ،488، 490  

  115   4)/91شمس( ،واللَّيلِ إِذَا يغشاها
  282، 277   1)/92(ليل ،واللَّيلِ إِذَا يغشى
قسا وملِ واللَّي522، 502  17)/84(انشقاق ،و  
، 337   1)/77(مرسالت ،والْمرسلَات عرفًا

351  
ازِعالنقًاوغَر 247   1)/79(نازعات ،ات ،  

249 ،270 ،341 ،377  
  351، 337  3)/77(مرسالت ،شرات نشراوالنا

  341، 247  2)/79(نازعات ،والناشطَات نشطًا
   ،437   1)/53(نجم ،والنجمِ إِذَا هوى

443، 455، 456، 458 ،460  
  282، 277   2)/92(ليل ،والنهارِ إِذَا تجلَّى
  121، 115   3)/91شمس( ،والنهارِ إِذَا جلَّاها
  ، 223   8)/94شرح( ،بوإِلَى ربك فَارغَ

229 ،263 ،550 ،567  
ودعومِ الْموالْي143   2)/85بروج( ،و ،  
146 ،148 ،149 ،151 ،300 ،340  

، 207   10)/91(ضحى ،ما السائلَ فَلَا تنهروأَ
220 ،221، 302 ،558 ،561  

أَمثْودفَح كبر ةم11)/91(ضحى ،ا بِنِع   
207 ،220 ،567  

  354   6)/69حاقه( ،بِرِيحٍ وأَما عاد فَأُهلكُوا
، 501   10)/84(انشقاق ،وتي كتابهوأَما من أُ

503 ،515 ،518  
لَوخن با م284، 277   8)/92(ليل ،أَم ،  

302 ،343 ،348 ،350 ،418 ،545 ،559  
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، 533   8)/80(عبس ،وأَما من جاءك يسعى

538  
عاقلَو ينإِنَّ الد72، 57   6)/51ذاريات( ،و ،

78 ،85 ،301 ،342 ،348 ،350 ،356 ،
377 ،428 ،449 ،479  

رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ ج49) / 9توبه( ،و   
  520   54) / 29عنكبوت( يا

كوننفْتواْ لَيإِن كَاد468   73)/17اسراء( ،و  
، 279، 278   13)/92(ليل ،لَنا لَلْآخرةَ وإِنَّ

292 ،343 ،348 ،524 ،559 ،571 ،572  
  325   29)/18كهف( ،يستغيثُوا يغاثُوا وإِن

نا ملْنأَنزو رصعالْم373   14)/78(نباء ،ات ،
386  

مالس قَّتانشو394   16)/69حاقه( ،اء فَهِي  
كبإِلَى ر كيدأَه259   19)/79نازعات( ،و ،

263 ،265 ،295 ،334 ،477  
  471   68)/16نحل( ،وأَوحى ربك إِلَى

  471   52)/41فصلت( ،وأَوحى في كُلِّ سماء
ىووسم ا إِلَى أُمنيح471   7)/28قصص( ،أَو  

  322   5)/56واقعه( ،وبست الْجِبالُ بسا
  559، 418، 409  13)/74(مدثر ،وبنِني شهودا

ينباوعبس قَكُما فَو386، 373   12)/78(نباء ،ن  
، 310  9)/70(معارج ،كَالْعهنِوتكُونُ الْجِبالُ 

321 ،394 ،398 ،505 ،507  
وتاووااصواصوتو ق528   3)/103عصر( ،بِالْح  

  496، 475   9)/89(رفج ،وثَمود الَّذين جابوا
رفَطَه كابيث21   4)/74مدثر( ،و،  

 35 ،37 ،130 ،566  
لْتعجا ووددمالًا مم 400   12)/74مدثر( ،لَه ،

409 ،559  

  386، 373   10)/78(نباء ،وجعلْنا اللَّيلَ لباسا
، 373   11)/78(نباء ،وجعلْنا النهار معاشا

386 ،536  
، 373   13)/78(نباء ،وجعلْنا سراجا وهاجا

386  
، 338  27)/77(تمرسال ،فيها رواسي وجعلْنا

362 ،387  
  386، 373   9)/78(نباء ،وجعلْنا نومكُم سباتا

  ، 310   18)/70(معارج ،وجمع فَأَوعى
326 ،559 ،561  

  386، 373   16)/78(نباء ،وجنات أَلْفَافًا
  297   20)/92ليل( ،وجه ربه الْأَعلَى

  315، 81  2)/88غاشيه( ،وجوه يومئذ خاشعةٌ
  ، 81   8)/88غاشيه( ،وجوه يومئذ ناعمةٌ

402 ،498  
  534   30)/80(عبس ،وحدائق غُلْبا

  ، 373   8)/78(نباء ،وخلَقْناكُم أَزواجا
386 ،484  

ماس ذَكَرلَّى وفَص هب134   15)/87اعلي( ،ر ،
135 ،302  

  229   2)/110نصر( ،ورأَيت الناس يدخلُونَ
مالْأَكْر كبر136   3)/96علق( ،و  
رفَكَب كبر21   3)/74مدثر ( ،و ،  

35 ،38 ،130 ،263 ،552 ،566  
ككْرذ ا لَكنفَعر223   4)/94شرح( ،و ،  

225 ،227 ،228  
  402، 81   16/)88غاشيه( ،وزرابِي مبثُوثَةٌ
  534   29)/80(عبس ،اوزيتونا ونخلً

  319   10)/60ممتحنه( ،و سئَلوا ما اَنفَقَتم
وسومهتأَأَنذَر هِملَي569   10/)36(يس ،اء ع  



  

  
  
  
  

 پاي وحي (تفسير تدبري قرآن برحسب نزول) پابه ، )21(مجموعه آثارــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 592
  ، 278   17)/92(ليل ،وسيجنبها الْأَتقَى

292 ،295 ،403 ،559  
   20)/78(نباء ،وسيرت الْجِبالُ فَكَانت سرابا

374 ،393، 398، 506 ،507  
ودهشمو داهش143   3)/85بروج( ،و ،  

146 ،149 ،151 ،340  
يهأَخو هتباحص310   12)/70(معارج ،و ،  

322 ،519  
  ، 277   6)/92(ليل ،وصدق بِالْحسنى

284 ،290 ،302 ،343 ،348 ،404 ،417 ،
528 ،529 ،559  

بِيلِ اللّهن سواْ عدص497   167)/4نساء( ،و  
ينِنيطُورِ س71   2)/95تين( ،و  

  516   43)/56(واقعه ،وظلٍّ من يحمومٍ
  534   28)/80(عبس ،وعنبا وقَضبا
ةريكَث ةهفَاك516   32)/56(واقعه ،و  
  534   31)/78(نباء ،وفَاكهةً وأَبا

 تاء فَكَانمالس تحفُتاوابو19)/78(نباء ،أَب   
374 ،378 ،393 ،394 ،506  
ادتي الْأَونَ ذوعرف475   10)/89(رفج ،و ،

491 ،497  
  322، 310   13)/70(معارج ،وفَصيلَته الَّتي

     42)/77(مرسالت ،وفَواكه مما يشتهونَ
338 ،368 ،403 ،405  

لوجا عنبا قَالُوا ر318   16)/38ص( ،لَّن  
، 115، 122   10)/91شمس( ،وقَد خاب من

117 ،126 ،138 ،279 ،301 ،331 ،426  
  13   106)/17اعراف ( ،فَرقْناه لتقْرأَه وقُرآناً
  572   29)/18(كهف ،الْحق من ربكُم وقُلِ

  395، 374   37)/78(نباء ،وكَأْسا دهاقًا

  53   2)/52طور( ،وكتابٍ مسطُورٍ
  ، 277   9)/92(ليل ،وكَذَّب بِالْحسنى

284 ،302 ،315 ،343 ،348 ،349 ،350 ،
404 ،418 ،479 ،545 ،559  

  ، 374   28)/78(نباء ،ياتنا كذَّاباوكَذَّبوا بِآ
395 ،401 ،522  

، 374  29)/78(نباء ،شيٍء أَحصيناه كتابا وكُلَّ
395 ،401 ،517 ،522  

  255   40)/36يس( ،وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ
نيضائالْخ عم وضخا نكُن45)/74(مدثر ،و  

   410 ،425 ،428 ،517 ،522 ،559  
كُنينِومِ الدوبِي كَذِّب410   46)/74(مدثر ،ا ن ،

425 ،429 ،517 ،522  
  516   7)/56(واقعه ،وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً

  395، 374   33)/78(نباء ،وكَواعب أَترابا
   4)/109(كافرون ،ا أَنا عابِد ما عبدتمولَ

565 ،567، 568، 570  
 5و3)/109(كافرون ،أَنتم عابِدونَ ما أَعبدولَا 

  565 ،568 ،570  
ا وم قْفالَ تبِه لَك س36)/17اسراء( ،لَي     

172 ،365  
ركْثتسن تنملَا ت35  6)/74مدثر( ،و ،  

130 ،220 ،230 ،419  
  367، 338   36)/77(مرسالت ،يؤذَنُ لَهمولَا 

حلَا يامِولَى طَعع 299   3)/107(ماعون ،ض ،
305 ،326 ،541 ،559  

  478، 329 16)/91(شمس ،ولَا يخاف عقْباها
   10)/70(معارج ،ولَا يسأَلُ حميم حميما

310 ،322 ،505  
دأَح ثَاقَهو قوثلَا ي480   26)/89فجر( ،و  
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  333   16)/91شمس(،ولَايخاف عقْباها
بِرفَاص كبرل35   7)/74مدثر( ،و ،  

37 ،101 ،137 ،208 ،230 ،274 ،303 ،
417 ،529 ،550  

فولَسى وضر292، 278   21)/92(ليل ،ي ،
296 ،297 ،343 ،499 ،528 ،559  

كبر يكطعي فولَس207   5)/91(ضحى ،و ،
215 ،216 ،241 ،289 ،362 ،499  

آهر لَقَدبِنيِ و23)/81تكوير( ،بِالْأُفُقِ الْم     
156 ،172 ،342 ،348 ،439  
، 438   13/)53(نجم ،ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى

464 ،467  
  66   17)/54قمر( ،ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ

رلَلْآخالْأُولَىو نم لَّك ري4)/91(ضحى ،ةُ خ   
207 ،215 ،289 ،300 ،303  

ونيكسالْم مطْعن كن 410   44)/74(مدثر ،لَم ،
425 ،522 ،559  

كُفُو كُن لَّهي لَمود63   4)/112توحيد( ،ا أَح ،
69 ،552 ،568  

الَ أَن ثَبلَوواكن468   74)/17اسراء( ،ت  
  ، 480، 475   2)/89(رفج ،ولَيالٍ عشرٍ

483 ،486 ،487 ،488  
يلابِولُواْ اَأللْبأُو 548   52)/14ابراهيم( ،ذَّكَّر  

اكرا أَدمةُ وطَما الْح557   5)/104(همزه ،م ،
563 ،564  

ا الطَّارِقم اكرا أَدم87  2)/86طارق( ،و ،  
89 ،93 ،94  

، 422، 410 27)/74(مدثر ،أَدراك ما سقَر وما
520  

  459، 458   2)/97قدر( ،دراك ما لَيلَةُوما أَ

موا يم اكرا أَدملِ و14)/77(مرسالت ،الْفَص   
337، 343، 356، 358، 377 ،384 ،387 ،

391 ،393  
     28)/34سباء( ،و ما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً لِّلناسِ

42  
  403   4)/14ابراهيم( ،وما أَرسلْنا من رسولٍ

شا تماء اُهللاوشونَ إِلَّا أَن ي29)/81تكوير( ،اؤ    
156 ،550 ،571  

لْنا اَصعما جوارِ حاب423   31)/74مدثر(،الن  
لَقا خمو 283، 282، 277   3)/92(ليل ،الذَّكَر  

الْجِن لَقْتا خم514   6)/51ذاريات( ،و  
وننجكُم بِمباحا صم22)/81تكوير( ،و    

 156 ،172 ،439  
  122   6)/91شمس( ،وما طَحاها
  538، 533   7)/80(عبس ،اوما علَيك أَلَّ

عن نم هندع دأَحا لموة278   19)/92(ليل ،م ،  
292 ،296 ،528 ،559  

  144   8)/85بروج( ،وما نقَموا منهم إِالَُّ أَن
  ، 88   14)/86طارق( ،وما هو بِالْهزلِ

100 ،118 ،162 ،208 ،300 ،393 ،439 ،
442 ،467  

وا همو طَانيلِ شجِيمٍبِقَو25)/81تكوير( ،ر   
156، 343 ،348 ،439  

وا همنِنيٍ وبِ بِضيلَى الْغ24)/81تكوير( ،ع     
156 ،343 ،348 ،439  
     31)/74(مدثر ،وما هي إِلَّا ذكْرى للْبشرِ

410 ،412 ،415 ،423 ،424  
لَّهلَع رِيكدا يم538، 533   3)/80(عبس ،و  

ملُواْوإِالَّ أُو ذَّكَّر548   269)/2بقره( ،ا ي  
   ،158  56)/74مدثر(،يشاء رونَ إِلَّا أَنوما يذْكُ

411 ،430 ،432 ،453 ،542 ،550 ،572  
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كبر ودنج لَمعما ي 423   )74، مدثر(و  

مإِذَاو الُهم هننِي عغ277   11)/92(ليل ،ا ي ،  
284 ،291 ،302 ،343 ،348 ،559 ،561  

  463، 437   3)/53(نجم ،الْهوى وما ينطق عنِ
  499   39)/53نجم(،و من كانَ يريدالدنيا

     14)/70(معارج ،ومن في الْأَرضِ جميعا
310 ،322 ،519  

ىورثَةَ الْأُخاةَ الثَّالن467 ،20438)/53(نجم، م  
  ، 409   14)/74(مدثر ،ومهدت لَه تمهِيدا

418 ،559  
  ، 310   7)/70(معارج ،ونراه قَرِيبا

320 ،341 ،379 ،505  
  ، 73   7)/91شمس( ،ونفْسٍ وما سواها

115 ،124 ،152 ،301 ،334 ،426  
  402، 81   15)/88غاشيه( ،ونمارِق مصفُوفَةٌ

  ، 134   8)/87اعلي( ،يسرىونيسرك للْ
137 ،141 ،221 ،289 ،303 ،434 ،550  

  71   3)/95تين( ،وهذَا الْبلَد الْأَمنيِ
فْعا يلَى مع مه143  7)/85بروج( ،لُونَو  

وددالْو فُورالْغ وه118   14)/85بروج( ،و ،  
143 ،152  

  ، 437   7)/53(نجم ،وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى
464 ،553  

  ، 528   9)/80عبس( ،وهو يخشى
533 ،538 ،546  

  ، 207   7)/91(ضحى ،ووجدك ضالا فَهدى
216 ،221 ،362  

  ، 207   8)/91(ضحى ،ووجدك عائلًا فَأَغْنى
216 ،221 ،362  

كروِز نكا عنعضو223   2)/94شرح( ،و ،  
224 ،226 ،228  

  ، 134   11)/87اعلي( ،أَشقَىويتجنبها الْ
412 ،417  

  319   85)/17اسراء( ،الروح ويسئَلونك عنِ
  316   219)/2بقره( ،ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ

  ، 501   12)/84(انشقاق ،ويصلَى سعريا
515 ،518 ،520  

يوةزلُّم ةزم557   1)/104(همزه ،لٌ لِّكُلِّ ه ،
559 ،561 ،562  

يوكَذِّبِنيلِّلْم ذئمو19، 15)/77(مرسالت ،لٌ ي ،
    49و  47، 40، 37، 34، 28، 24

 337 ،338 ،339 ،343 ،349 ،350 ،356 ،
358 ،359 ،360، 362، 364 ،365 ،367 ،

368 ،370 ،371 ،378 ،387 ،418  
، 299   7)/107(ماعون ،نَويمنعونَ الْماعو

306 ،326 ،541 ،559  
   9)/84انشقاق( ،لب إِلَى أَهله مسروراوينقَ

501 ،515، 517، 520  
  561   18)/92ليل( ،يؤتي مالَه يتزكَّى

  ي
    27)/89(رفج ،يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ

 475 ،498  
  515   6)/84(انشقاق ،يا أَيها الْإِنسانُ
     6)/84(انشقاق ،إِنك كَادح يا أَيها الْإِنسانُ

501 ،503 ،504 ،508، 511، 515 ،522  
  568   1)/109(كافرون ،يا أَيها الْكَافرونَ
ثِّردا الْمها أَي21   1)/74مدثر ( ،ي،  

 35 ،37 ،274 ،458  
يدعيو ئدب146   13)/85بروج( ،ي  

صبيهونررِمجالْم دوي 11)/70(معارج ،م     
310 ،322 ،360  
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كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُوعت292   2)/62جمعه(،ي  
  520   8)/84(انشقاق ،يحاسب حسابا يِسريا
هلَدأَخ الَهأَنَّ م بسح3)/104(همزه ،ي    

 557 ،559 ،561 ،562 ،563  
نِ الصين بم جرخ555   7)/86طارق( ،لْبِي  

ينِ اللَّهي دلُونَ فخد11   2)/100نصر( ،ي  
يمتالْي عد326   2)/107ماعون( ،ي  
  520   11)/84انشقاق( ،يدعو ثُبورا

  319   189)/2بقره( ،الْاَهلَّة  يسئَلونك عنِ
ةاميالْق موانَ يأَلُ أَيس316   6)/75مت(قيا ،ي  
ةاعنِ السع كأَلُونس316   42)/79نازعات( ،ي  

  418   15)/74مدثر( ،يطْمع أَنْ أَزِيد
     10)/79(نازعات ،أَئنا لَمردودونَيقُولُونَ

247 ،377  
ييدفْتي لَو رِمجالْم د519   11)/70(معارج ،و  

  245   5)/114ناس( ،يوسوِس في صدورِ
  

  

  

  428 ،388  46)/74مدثر( ،يومِ الْدينِ
    38يا  14)/77مرسالت( ،يوم الْفَصلِ

357 ،371 ،377، 378 ،384 ،380 ،388 ،
395 ،397، 398، 399 ،452  

  ..، .39)/68، قلم(6و1)/75قيامت(،القيامه  يومِ
388  

لَى السبت مويرائ555   9)/86طارق( ،ر  
 فجرت مواجِفَةُي6/)79(نازعات ،الر    

 247 ،250 ،257 ،270 ،315 ،324 ،341 ،
352 ،377 ،505  

مولِ يهاء كَالْممكُونُ الس8)/70(معارج ،ت   
  310 ،321 ،341 ،505  

ِسريع مو519   9)/74(مدثر ،ي  
موي يف نفَخورِ يونَ الصأْت18)/78(نباء ،فَت   

374 ،378 ،393 ،394، 506  
  471   4)/99زلزله( ،يومئذ تحدثُ أَخبارها

 
  
  
  

  مايه احاديث، دعاها و رواياتن
  

حديث  ،اَبِى اُهللا اَنْ يجزِى الْاُمور االَّ بِاَسبابِها
  290، 31   نبوي

نم لْموااْلعلَى اُطْلُبا ده273   حديث نبوي ،الْم  
  9   از علي(ع) ،يساَال الَ خير يف قرائة لَ

  226   حديث نبوي ،آلَةُ الرياسة سعةُالصدر
  32   المثل ضرب ،اَلديك الفَصيح من البِيضة

كْفيهلُ ياقارِه اَلْعش322   المثل عربي ضرب،اال  
  404، 333   حديث ،اَلْقُرآنْ يفَسر بعضها بعضاً

  246   دعا ،اللّهم اَيدنا من عندك
  37   حديث ،اَنا النذير العريان

بِنمتيدتاَء ااه488   4، خطبهالبالغه نهج،الظَّلْم  
  369   از دعاي كميل ،فَهبنِي يا إِلَهِي وسيدي

  260، 234   ،ال اله االَّ اهللا
  273  از دعاي كميل، معرِفَةُ الْعلْمِ دين يدانُ

بر لَهِي وا اييديس 24   از دعاي كميل ،ي و  
  106   از منتهي االرب ،يحشر اَمةً واحده
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  نمايه فارسي
    

  آ
  314، 313، 312   آبستنى كيهانى

  325، 315، 286   آتش جهنم
  148  ، كتاب»آثار صنعتي و علمي«

  ،58، 29   آخرت
 72 ،76 ،77 ،78 ،83 ،84 ،89 ،99 ،103 ،

106 ،107 ،110 ،111 ،112 ،117 ،134 ،
138 ،139 ،144 ،145 ،151 ،159 ،160 ،
164 ،165 ،166 ،167 ،215 ،228 ،230 ،
240 ،249 ،250 ،251 ،254 ،259 ،261 ،
262 ،263 ،264 ،270 ،273 ،274 ،279 ،
280 ،281 ،282 ،283 ،286 ،291 ،292 ،
293 ،295 ،296 ،300 ،304 ،305، 314 ،
318 ،320 ،321 ،324 ،327 ،330 ،331 ،
335 ،345 ،347 ،355 ،359 ،364 ،369 ،
375 ،377 ،379 ،380 ،383 ،384 ،385 ،
392 ،394 ،396 ،397 ،398 ،399 ،400 ،
401 ،412 ،424 ،425 ،426 ،428 ،429 ،
430 ،431 ،432 ،435 ،439 ،440 ،441 ،
445 ،446 ،449 ،450 ،451 ،452 ،457 ،
465 ،478 ،480 ،487 ،491 ،499 ،502 ،
503 ،504 ،512 ،519 ،521 ،522 ،524 ،

528 ،545 ،557 ،559 ،560 ،562  
  489   آدم

  122   آدم ابوالبشر(ع)
، 216، 168، 162، 119، 75، 55، 11  آدميان

227 ،231 ،235 ،242 ،246 ،379 ،381 ،
413 ،549  

، 399، 368، 351، 324، 265، 237   آزادى
412 ،429 ،440 ،441 ،449 ،451 ،453 ،
480 ،521 ،542 ،546 ،564 ،566 ،571 ،

572  
  566   آزادىِ دين

  546  آزادى عقيده و دين
  453، 451، 265   آزادى و اختيار

  251، 144   آسمان
، 117، 116، 111، 104، 89  آسمان و زمين

122 ،124 ،126 ،163 ،165 ،253 ،270 ،
281 ،315 ،321 ،322 ،340 ،379 ،472 ،

476 ،503 ،508 ،512 ،521  
  148، 34 ،33  آشوري ،آشور

  34   آفريقاي ماقبل تاريخ
  536، 534 ،367 ،281، 141   آفرينش

  391، 362، 281   آفرينش آدمى
  55   )3عمران( آل

  192  آمازوني
  244   هاآمريكايي
  528 ،400، 252، 251  يا كهولت آنتروپى
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  59   آيتي، عبدالمحمد

  ا
  418 ،316  السالم ائمه عليهم

  415   اباعبدالشمس
  538، 489، 487، 139، 102   (ع)ابراهيم

  403   4) / 14ابراهيم(
  548   52) / 14ابراهيم(
  181   ها اَبرخوشه
  191، 190، 185   ابرنواخترها، اَبرْنواختر

  180   ابرهاي كهكشاني
  107   ابن اثير

  544، 539 ،529  مكتوم ام ابن 
  20   ابن انباري
  21، 20   ابن شهاب

  20  مردويهابن 
  353 ،20  جرير ابنِ
  237    حيره ابن
  ،76، 74، 64   عباسابن

 358 ،416 ،422 ،508  
  76   قتيبهابن
  495   كثير ابن

  21   بن عبدالرحمنابو مسلمة
  290   ابوالعباس

  466، 456، 424، 352، 283  ابوالفتوح رازى
  358، 105   ابوبكر،
  416، 415، 304، 128   ابوجهل
  487، 304 ،290   ابوسفيان
  218، 217   ابوطالب

  415   ابوعبدالشمس
  562   خلف  ابن ابى
  562   عمرو ثقفى  ابن ابى
  290   بصير ابى

  551   )33احزاب(

  551   56) / 33احزاب(
  453، 128   احكام

  403، 304   احكام اسالم
  285   احكام خدا

  279، 124، 37   احكام شريعت
  295، 221   احكام فقهى
  98   اخترشناسان

  191، 175   يزيكاخترف
  513، 453، 441   اختيار

  568 ،136، 63  )112اخالص يا توحيد(
  118   1) / 112اخالص(
  562   بن شريق اخنس
  494، 493   ، ادوميانادوم، ادورام
  494، 493  ، ادوميهادومى رام، ادومه
  ،69، 68، 54، 15   اديان

 263 ،271 ،272 ،330 ،445 ،498  
  392   اديان پيغمبران

  ،26، 25، 24، 23   ارباب
 27 ،31 ،54 ،64 ،65 ،133 ،134 ،138 ،

159 ،215 ،233 ،242 ،259 ،260 ،274 ،
282 ،334 ،438 ،452 ،506  

  ،31، 27، 19   ها ارباب
 242 ،243 ،380 ،448 ،480  

  530، 245   ارسطو
  496، 495، 494، 491، 475    ارم
  494   ارميا
  160، 159، 23   اروپا

  468   اروپائيان مسيحى
  183، 30، 25   روپاييا

  448، 140   اريك فروم
  448   ازخودبيگانگى
  252   اسب شاخدار

  262، 261   استبداد
  491، 451، 296  استبدادى
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  448   استثمار
  429، 242، 29   استقالل
  95   ها كينگ استيفن
  210   (ع)اسحق
  517، 470، 461   )17اسراء(
  469   1) / 17اسراء(
  485   12) / 17اسراء(
  517   14/ ) 17اسراء(
  323   15) / 17اسراء(
  365، 172   36) / 17اسراء(
  517   71) / 17اسراء(
  468   75تا  73) 17اسراء(

  495   اسرائيليات
  399، 256   اسرافيل

  106، 105   اسقف نجران
  446   شناسى اسالم

  568   مطلب اسودبن
  365، 50، 23   اشراف

  545، 533، 436، 420   اشراف قريش
  365   اشرافى
  540   اموى اشرافى
  445، 444، 331، 213، 27   اشراق

  28   اشراقيات
  236   اشعريه

  300، 152، 151، 150، 149 اصحاب اخدود
  528، 400 ،252 ،251   اصل آنتروپى

  199، 196   اصل بقاي انرژي
  252   اصل نگاتروپى (آنتروپى منفى)

  33، 32   اعتكاف
  494، 246، 164، 129   اعراب

  365   نشين اعراب باديه
  494   اعراب بدوى

  169، 107  اعراب جاهليت
  55   اعراب حجاز

  414، 165، 60   اعراب معاصر
  567   )7اعراف(
  454   174و  32) / 7اعراف(

  454   57) / 7ف(اعرا
  13   106) / 7اعراف(
  239   158 ) /7اعراف(

  106   ب، كتااعالم زركلي
   ،334 ،332 ،289، 133  )87اعلى(

361، 383 ،417 ،423 ،432 ،434 ،551  
  567، 553، 293  1) / 87اعلي(
  459   3و  2) / 87اعلي(
  166   و... 5و  3و  2) / 87اعلي(
  293، 219   3) / 87اعلي(
  536 ،363  4 / )87اعلى(
  303   8و  6)، آيات 87اعلي(
  434   8 / )87اعلي(
  567 ،541، 434 ،221   9) / 87اعلي(
  412   12تا  9) / 87اعلي(
  434   10 / )87اعلي(
  381، 320   16) / 87ي(اعل

  320   17و  16) / 87اعلي(
  302   17تا  14)، آيات 87اعلي(

  182 ،181  افق كيهاني
  530   افالطون

  493 ،428 ،330 ،121، 106  اقرب الموارد
  33   اقوام بدوي
  496، 493   اقوام سامى

  359   اقوام عاد و ثمود
  67   المنجد
  ،65، 50، 48، 38، 22، 19   الميزان

 123 ،125، 127 ،147 ،149 ،150 ،218 ،
236 ،238 ،256 ،296 ،305 ،317 ،319 ،
352 ،360 ،371 ،376 ،418 ،419 ،427 ،
432 ،455 ،459 ،461 ،465 ،467 ،483 ،
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506 ،507 ،508 ،511 ،539 ،542 ،546 ،

547 ،548 ،564 ،568، 569، 570  
  ،124، 102، 67  الميزان فارسى

 317 ،421 ،470 ،538 ،539 ،562  
  494   ثرالو

  345، 239، 234، 25   الوهيت
  448   اليناسيون

  48   امام دوازدهم
  48   امام صادق(ع)
  422   امام فخر رازى

  540   بيت امامان اهل
  167، 112   امامت
  241   ها امامزاده

  551   هاامام
  225   اماميه

  152، 26   امپراتوران، امپراتور
  357، 330، 216   هاامت، امت
  331، 145  گذشتههاىتام، هاي پيشين امت

  568   خلف اميةبن
  211   السلطان امين
  539   خلف بن اميه

  184، 183، 181، 179   انبساط عالم
  ،210، 39، 28، 13   انبياء

 352 ،376 ،445 ،478 ،498 ،503  
  260   انبياء اللهى
  567   انبياء سلف

  441، 318   37) / 21انبياء(
  514   93) / 21انبياء(

  486، 313   انتشارات قلم
  10   انجمن اسالمي دانشجويان
  ، 16 ،10، 9  انجمن اسالمى مهندسين

205 ،206، 219، 313  
  ، 103، 21   انجيل

112 ،159 ،369 ،382 ،519  

، 272، 264، 262، 112، 72   انذار قيامت
383 ،446 ،457 ،503 ،504 ،522 ،565  

  ، 239، 119، 115، 31   انسان
385 ،503 ،507 ،555 ،560 ،572  

  313   ، كتاب»انسان و زمان«
  359   )76(انسان(يا دهر)

  ، 273، 210   بينىانسان
313 ،323 ،412 ،429 ،430 ،560  

  512، 313، 210 ،153، 76  بينى قرآنانسان
  476   شناسىانسان
، 232، 168، 139، 119، 111، 103   ها انسان

233 ،278 ،280 ،359  
، 162، 159، 122، 44، 34، 29   انسانيت

530 ،531  
  289، 130   )94انشراح(
  232   1 / )94انشراح(
  241   5) / 94انشراح(
  303   6و  5 / )94انشراح(
  567   7) / 94انشراح(
  567، 263   8) / 94انشراح(
  566، 527، 503، 501   )84انشقاق(
  517   1) / 84انشقاق(
  395   14) / 84انشقاق(
  528   20) / 84انشقاق(
  535   25و 20/  )84انشقاق(

  535، 527   19 / )84اق(انشق
  21   عبداهللا جابربن ،انصاري

  485   9) / 6انعام(
  454   55) / 6انعام(
  316   90) / 6انعام(
  454   151) / 6انعام(
  454   152) / 6انعام(
  323   164) / 6انعام(

  ،270، 248   )82انفطار(



  
  
  
  
  

  601ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمايه فارسي
 287 ،379 ،503 ،504 ،519  

  435 ،158 ،109   ) (الف)82انفطار(
  450، 394 ،340  1 ) /82انفطار(
  450 ،340، 321  2) / 82انفطار(
  321   3) / 82انفطار(
  508 ،426، 323  4) / 82انفطار(
 ،340، 323 ،254، 253، 164   5)/82انفطار(

364 ،381 ،424 ،449 ،479 ،517 ،524  
  111   انفورماتيك

  10   1357انقالب عظيم 
  10   انقالب مشروطيت
  322، 175  انقالبات كيهانى

  293 ،244 ،95، 91، 23 هاانگليسي ،انگليسى
  495   اهرام مصر
  405، 349   اهل بهشت

  ،225   تسنن  ، اهلسنت  اهل
 382، 495، 538، 539  

  ،152، 49، 22   كتاب اهل
 331 ،369 ،385، 436  

  ،112، 67، 27   كالم اهل
 263 ،292 ،350 ،452  

  237   اهل مكّه
  530   اومانيسم

  531، 494، 241، 148 ،43 ،10   ايران
  494   ، سرزمينايالث
  195   ، آلبرتاينشتين

  ب
  148   بابل

  355، 354، 59   كتاب،»باد و باران در قرآن«
  106، 105   بازار عكاظ

  211   بازار قم
  ،148، 17    ، مهديبازرگان

 175 ،176 ،203 ،206  
  486، 93  بازرگان، مهندس عبدالعلي

  313   19، مجموعه آثار)2قرآن( بازگشت به
  313 ،153 ،133   كتاب،»قرآن بهبازگشت «
  530   ، كتاب»هابازيابى ارزش«

  37، 31    بت
  492 ،37  پرستي بت، پرست بت
  572، 568، 466، 455، 429   هابت

  9   2بحار، ج 
  9   92بحار، ج 

  494   بحراالوسط
  225، 20  بخارى
  494   النصر بخت

  494   بركهارد
  297   برنامه بعثت

  330   هاى رسالت برنامه
  524، 417، 289، 271   )85بروج(
  143   )(الف)85بروج(
  300   12و  4و  2و  1) / 85بروج(
  340  19تا  17و  3تا  1 / )85بروج(
  477   22تا  17و  12تا  4 / )85بروج(
  294   5) / 85بروج(
  144   8) / 85بروج(
  118   14و  13) / 85بروج(
  553   15) / 85بروج(
  492، 431، 329، 304  17) / 85بروج(
  358   20و  18، 17 / )85ج(برو

  399 ،302،350  19) / 85بروج(
  439   22تا  20 / )85بروج(
  167   22و  21) / 85بروج(
  390   وجبرون
  390   وجبرين
  493   بصره
، 216، 158، 133، 130، 124، 105   بعثت

224 ،232، 297، 305، 309، 339 ،345 ،
375 ،415 ،434 ،436 ،458 ،459 ،487  
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  228، 216  بعثت پيغمبر

  479، 210   بعثت پيغمبران
  55، 12   )2بقره(
  37   45) / 2بقره(
  243   67) / 2بقره(
  454   242و  73) / 2بقره(
  240   94) / 2بقره(
  213   164 /) 2بقره(
  316   219) / 2بقره(
  304   246) / 2بقره(
  440   256) / 2بقره(
  548   269) / 2بقره(
  290   بلعمى
  261، 22، 13   اسرائيل بني
  50  بن عمرو سهم بني
  50   بن قص عبد مناف بني
  236   قريظه بنى

  ،155، 128، 81  بهشت
 166، 215، 251 ،263 ،287 ،376، 391، 

402 ،405 ،406 ،438 ،484 ،489 ،560  
  495   بهشت شداد

  45   بهشت كمونيسم
  286   بهشت موعود
  249   بهشت و برزخ
  ،112، 83   بهشت و جهنم

 264 ،279 ،383 ،411 ،489  
  402   بهشتى
  404، 402، 397، 396، 369، 85   بهشتيان

  55   اهللا الحرام بيت
  469   المقدس بيت
  183، 175  بنگ بيگ
  416 ،20  بيهقى

  پ
  ،16، 11، 9   پا به پاي وحي

104 ،205 ،217 ،345  

  555، 312 ،175 ،5   ، كتاب»پاي وحي پابه«
  552، 234، 231، 24   پادشاه

  ،242 ،234 ،227، 43   پادشاهان
 265 ،274 ،289 ،365 ،380 ،448  
  233، 152، 143   پادشاهي
  198   پاريس

  196   فيزيكدان» پاولي«
، 398، 347، 344 ،253، 101  پديده قيامت

450 ،452 ،503 ،504 ،534 ،558  
  390، 389 ،147  ، كتاب»هاى جوى پديده«
، 65  ، كتاب تفسير قرآن»پرتوى از قرآن«

67 ،68 ،75 ،90 ،123 ،126 ،147، 213 ،
225 ،226 ،235 ،236، 238 ،239، 256 ،
257 ،258 ،266 ،297 ،385 ،390 ،393 ،
400 ،481 ،482 ،485 ،493 ،506 ،508 ،

509 ،511 ،540 ،542 ،547 ،563 ،569  
  494، 493   پطريه
  494   پوس
  ،60 ،53، 11  (ص)پيامبر
 88 ،118 ،157 ،210 ،225 ،227 ،230 ،

231 ،233 ،235 ،242 ،243 ،266 ،289، 
330، 331، 350، 369 ،380 ،411 ،418 ،
439 ،457 ،458 ،529 ،530 ،535 ،539 ،

544 ،549 ،550، 55، 571  
  152   پيامبر رحمت

  ،242، 145، 74، 24، 15   پيامبران
 263 ،266 ،274 ،330 ،335 ،346 ،353 ،

357 ،358 ،365 ،425 ،429 ،444 ،551  
  358   پيامبران گذشته
  354، 250   پيدايش قيامت

  456 ،237 ،236   پيغامبرى ،پيغامبر(ص)
، 35، 33، 29، 26، 25، 22، 19، 12   پيغمبر

37 ،38 ،39 ،42 ،45 ،53 ،54 ،56 ،58 ،
64 ،68 ،72 ،77 ،78 ،82 ،83 ،88 ،93 ،
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100 ،101 ،102 ،105 ،107 ،111 ،113 ،
127 ،129 ،135 ،140 ،141 ،142 ،144 ،
147 ،149 ،153 ،166 ،167 ،168، 169 ،
171 ،172 ،209 ،210 ،212 ،215 ،216 ،
217 ،218 ،220 ،223 ،224 ،225 ،226 ،
227 ،228 ،229 ،232 ،233 ،234 ،235 ،
237 ،238 ،240 ،241 ،243 ،253 ،260 ،
263 ،271 ،273 ،281 ،285 ،289 ،290، 
299، 293 ،303 ،305 ،306 ،310 ،315 ،
319 ،320 ،321 ،324 ،333 ،334 ،335 ،
342 ،343 ،344 ،350 ،352 ،353 ،357 ،
362 ،366 ،369 ،371 ،375 ،376 ،383 ،
386 ،389 ،407 ،411 ،413 ،414 ،415 ،
419 ،421 ،426 ،427 ،429 ،430 ،431 ،
432 ،434 ،438 ،439 ،443 ،446 ،447 ،
448 ،449 ،450 ،452 ،455 ،456 ،460 ،
462 ،463 ،464 ،466 ،467 ،468 ،469 ،
470 ،471 ،472 ،473 ،476 ،491 ،492 ،
503 ،523 ،524 ،529 ،535 ،540 ،542 ،

546 ،551 ،552 ،558 ،565 ،566 ،569  
  225   پيغمبر اكرم(ص)
  265   پيغمبر اولوالعزمى

  496   ، صالحپيغمبر ثمود
  496   پيغمبر عاد، هود

، 153، 148، 138، 90، 68، 39، 28  پيغمبران
218 ،242 ،260 ،262 ،263 ،264 ،266 ،
294 ،301 ،345 ،357 ،400 ،414 ،432 ،
466 ،469 ،479 ،492 ،493 ،497 ،498 ،

499 ،524 ،542 ،546 ،552 ،567 ،572  
  74   اسرائيل پيغمبران بني

  494، 152   پيغمبران گذشته
  543   پيمبران

  ت
  322   تئورى نسبيت

  390   وجتابان
  485، 456، 364، 219   تاج، مهندس
  33   تاريخ اديان

  290   ىتاريخنامه طبر
  424، 352   تبيان
  67   ، فرهنگ لغاتاللغات لبيان االيات تبيين
  189   ترونيويا ستاره ن اختر تپ

  234   تثليث مسيحيت
  283   االسرارحتفة

  178   اي تحوالت هسته
  495   جمشيد تخت

  389   تروپسفر
  494   تريجان
  382  تشيع

  103   تصوف
  224، 220، 216، 214، 209   تعطيل وحى

  466، 422   »بوالفتوحا«تفسير 
   ،120 ،60 ،55 ،19   »الميزان«تفسير 

274، 283 ،358 ،376 ،415، 420، 454  
  416   »در منثور«تفسير 
  304   »شُبرْ«تفسير 
  357   »التفاسيرةصفو«تفسير 
  466، 422   »طبرى«تفسير 
  421   »كاشفى«تفسير 

  433   تفسير الميزان فارسى
  507، 470   تفسير قمى
  466 ،424 ،352 ،283 ،74   رتفسير كبي

  74  تفسير كبير فخر رازي
  466   راضي تفسير ابوالفتوح
  422   تفسير حسينى

  315 ،135 ،49   )102تكاثر(
 ،278، 139، 138، 135   1) / 102تكاثر(

282 ،291، 301، 326 ،342 ،348 ،558  
  558، 348، 342، 301   2 / )102تكاثر(
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  479، 478  تكذيب پيغمبران

  ،339، 338، 326   گرانتكذيب
 357 ،364 ،368 ،370 ،414 ،426  

  ،254، 248، 155   )81تكوير(
 270، 278، 287 ،364، 379، 396، 425 ،

435، 456، 503 ،505 ،519 ،521 ،550  
  341   14و  3تا  1 / )81تكوير(
  517، 507 ،398  3) / 81تكوير(
  321   6و  3 / )81تكوير(
  427  14و  9تا  7)، 81تكوير(
  508   10) / 81تكوير(
  394 ،294  12) / 81تكوير(
  323   14تا  12/  )81تكوير(
  ، 253 ،163   14) / 81تكوير(

254، 381 ،424 ،479 ،517 ،524  
  439   25تا  15 / )81تكوير(
  375   28تا  15) / 81تكوير(
  442   18) / 81تكوير(
  553، 158   19) / 81تكوير(
  553   20) / 81تكوير(
  348، 342   26تا  22 / )81تكوير(
  571، 567، 541، 451  27) / 81تكوير(
  571، 567 ،524 ،451   28) / 81تكوير(
  571   29) / 81تكوير(
  33   هاي باستاني تمدن
  ، 102، 17، 11   تهران

123 ،126 ،147 ،159 ،160 ،389 ،485  
  454   11) / 9توبه(
  520   49) / 9توبه(
  454، 345، 263، 129، 112، 64   توحيد

  288، 71، 63   )112توحيد(
  566، 263   1) / 112توحيد(
  263   2) / 112توحيد(
  552    4) / 112توحيد(

  ، 75، 55، 54   تورات
103 ،112 ،369 ،382 ،493 ،494  
  55   تورات موسي
  560، 111  توصيف قيامت

  211   نو تيمچه
  71   )95تين(
  73   6) / 95تين(
  118    8) / 95تين(

  ث
  237   ثبير
  455   ثريا
  ، 332، 329، 260، 146   ثمود

334 ،335 ،359 ،491 ،492 ،497  
  ، 279، 163، 106   ثواب

286 ،314 ،353 ،385 ،502  
  385، 279   ثواب و عقاب

  ج
  542، 46  شناسان جامعه، شناس جامعه
  322، 217، 33، 27  شناسى جامعه
  124   ي اسالمي جامعه

  ، 33، 29، 21   جاهليت
129 ،148 ،169 ،238 ،366 ،471  

  434، 433  اختيار جبر و
، 256، 237، 235، 158، 157، 59   جبرئيل
306 ،375 ،437 ،438 ،458 ،459 ،460 ،

461 ،463 ،464 ،465 ،466 ،472 ،523  
  492   العربةجزير

  364   جزيره خارك
  75   جزيره سينا

  170، 10   3) / 62جمعه(
  514، 455، 369، 246، 171   جن
  470   المأوىجنة
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  291   جنگ

  291، 290   جنگ بدر
  260   جنود
  416، 231   جنّيان

  147   جهان اسالم
  509، 250  بينى علمى جهان
، 293، 287، 251، 163، 82، 56، 32   جهنم

364 ،374 ،395 ،399 ،400 ،422 ،489  
  558  جهنم آخرت
، 375، 110، 84، 82، 13   جهنم و بهشت

380 ،426 ،503  
  401   جهنم و عذاب

  237، 236  جهودان، جهود

  ح
  291   ابى بليعه نحاجب اب
  568   حارث
  38، 23   حافظ
  517   )69حاقه(
  394   13) / 69حاقه(
  394   16) / 69حاقه(
  517   19) / 69حاقه(
  416   حاكم
  494   حبرون

  55   )22حج(
  514   48) / 22حج(
   ،219 ،165، 33، 29   حجاز

279 ،330 ،366 ،404 ،492  
  551   ها االسالم حجت

  415   حجر اسماعيل
  149   حجراالسود

  ،262، 248   حدوث قيامت
 310 ،346 ،375 ،379 ،411  

  331   حديث

  ،259   حديث موسى
 263 ،264 ،315 ،335 ،352  

  290، 273، 226، 31   حديث نبوي
  454   17) / 57حديد(
  494  حزقيل
  147   ، از مفسرينحسن

  508، 291   حضرت امير
  149   النبيينحضرت خاتم

  149   حضرت رسول (ص)
  470   حضرت رضا(ع)

  551   حضرت سجاد(ع)
  540   حضرت صادق(ع)

  150، 103، 74   حضرت عيسي
  129   حضرت فاطمه
  234   حضرت مريم
  ،260، 74، 55  حضرت موسى

 261 ،266 ،267 ،451  
  98، 97، 96، 95   حفره سياه

  33   حقوق بشري
  218   حليمه

  416، 415   حم سجده
  23 ،12  )1حمد(
  237، 236، 105   حيره

  خ
  267 ،230 ،48  االنبياء خاتم
  469، 103  النبيين خاتم

  159   زاده خالصي
  55، 54   كعبهخانه

  212، 159   ، كتاب»خدا در طبيعت«
  234   القدس روح -عيسى -خدا

  264   خداشناسى
  210، 21، 20   خديجه

  219   خديجه بنت خويلد
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  358   ، كتاب»خصال«

  569   خلفا
  147   خلفاي عباسي

  400، 362، 141، 103   خلقت
  13   آدمخلقت 

  73   خلقت انسان
  239   خنّاس

  33   الملك طوسي خواجه نظام
  166   خودجوشي
  ،59، 26، 15   خورشيد

 91 ،95 ،96 ،97 ،98 ،115 ،116 ،117 ،
120 ،121 ،122 ،124 ،126 ،147 ،155 ،
160 ،161 ،163 ،164 ،165 ،180 ،181 ،
184 ،185 ،188 ،189 ،192 ،193 ،197 ،
201 ،251 ،252 ،253 ،281 ،380 ،381 ،
388 ،390 ،391 ،422 ،424 ،442 ،450 ،

485 ،486 ،488 ،507 ،509  
  487، 482، 353   خير و شر

  د
  330   »وجدى«المعارف ةدائر

  11   دارالقرآن
  11   دارالمعلمين مركزي

  313، 177، 161   داروين
  331   هاداستانِ رسالت
  295، 261، 259   داستان موسى
  498   داستان نبوت
  13   عماريدانشكده م
  210   دانشگاه
  314   )44دخان(

  568، 64 ،20  در منثور
  105، 104، 42   درمنگام، اميل

  494  »عربه«دره 
  493   دشت عربستان

  369، 273، 24   دعاي كميل
  245   دكارت

  451  دموكراتيك
  375   ها دنيا و آخرت انسان

  499، 130 ،78 ،48، 11  دوران رسالت
  518، 399، 264، 155   دوزخ
  516، 397   خياندوز

  33   ديرنشينان مسيحي
  485   ، كتاب»دينِ اركان طبيعت«

  300   شناسى دين

  ذ
   ،71 ،57 ،49   )51ذاريات(

248، 287، 317 ،354 ،355 ،428  
  249   2و  1) / 51ذاريات(
  249   4و  3) / 51ذاريات(
  ،85، 77   5) / 51ذاريات(

 148 ،162 ،278، 301، 340 ،342 ،348 ،
350 ،356 ،377 ،449  

  ،301، 85  6) / 51ذاريات(
 342 ،348 ،350 ،356 ،377 ،449 ،479  

  454  49) / 51ذاريات(
  514   56 ) /51ذاريات(
  489   ذوالنون

  ر
  539   رؤساى قريش

  520، 471، 221، 121، 50، 25   راغب
  181  راه شيري

  150   ، كتاب»راه طي شده«
25، 24، 23   رب،  
 233 ،234 ،239 ،240 ،242 ،334 ،566  
233   العالمين رب  
  34، 31، 24   النوع رب
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  ،29، 28، 27، 25، 24، 23   ربوبيت

 31 ،32 ،57 ،102 ،159 ،215 ،234 ،239 ،
242 ،260 ،261 ،263 ،267 ،314 ،335 ،

345 ،363 ،369 ،461 ،550 ،552  
  205، 12   رحلت

  383، 12   )55رحمن(
  485   5) / 55رحمان(
  ،27، 22، 16، 13، 12، 11   رسالت

 29 ،31 ،36 ،37 ،39 ،40 ،42 ،57 ،68 ،
71 ،74 ،101 ،104 ،107 ،112 ،128 ،

131 ،134 ،135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،
140 ،142 ،144 ،145 ،153 ،157 ،160 ،
162 ،166 ،167 ،205 ،209 ،210 ،211 ،
212 ،213 ،214 ،216 ،218 ،220 ،223 ،
224 ،226 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،
238 ،240 ،259 ،260 ،261 ،262 ،264 ،
266 ،271 ،272 ،273 ،279 ،284 ،285 ،
286 ،289 ،293 ،296 ،301 ،303 ،306 ،
309 ،311 ،312 ،313 ،315 ،326 ،331 ،
333 ،334 ،335 ،344 ،349 ،359 ،367 ،
370 ،376 ،377 ،383 ،385 ،419 ،420 ،
425 ،426 ،430 ،431 ،434 ،435 ،436 ،
439 ،440 ،443 ،445، 446 ،448 ،461 ،
469 ،471 ،472 ،491 ،497 ،498 ،503 ،
528 ،533 ،535 ،537 ،541 ،544 ،545 ،

546 ،547 ،549 ،550 ،565 ،569 ،573  
  438   رسالت الهى
  ،261، 211   رسالت انبياء

 263 ،297 ،433 ،498  
  330، 238   رسالت پيامبران ،رسالت پيامبر
  271، 216، 112   رسالت پيغمبر
  420   د(ص)رسالت محم

  ،109، 107، 106، 104   رستاخيز
 110 ،111 ،148 ،158 ،160 ،163 ،165 ،  

252 ،253 ،254 ،263 ،264 ،280 ،311 ،
318 ،325 ،346 ،374 ،375 ،376 ،379 ،
380 ،384 ،386 ،392 ،398 ،411 ،430 ،

431 ،449 ،452 ،455 ،521 ،536 ،558  
  361   رستاخيز قيامت

  ،156 ،16  رسول
 170 ،220 ،228 ،231 ،300 ،318 ،333 ،

342 ،438 ،448 ،449 ،568  
، 213، 127، 112، 82، 37، 25   رسول اكرم

238 ،306 ،321 ،369 ،452 ،471 ،490 ،
500 ،502، 508، 512 ،540 ،543 ،567  

، 43، 35، 22، 21، 20، 19، 16   رسول خدا
48 ،49 ،52 ،64 ،72 ،77 ،78 ،82 ،89 ،
127 ،128 ،135 ،151 ،207 ،211 ،218 ،
219 ،227 ،232 ،244 ،246 ،290 ،300 ،
333 ،344، 358، 370 ،382 ،385 ،400 ،
412 ،415 ،416 ،419 ،420 ،431 ،435 ،
436 ،456 ،457 ،459 ،460 ،461 ،462 ،
463 ،464 ،465 ،466 ،470 ،507 ،537 ،

539 ،540 ،546 ،569 ،570 ،571  
  ،56، 36، 14   رسول مكرم

 63 ،72 ،83 ،89 ،99 ،101 ،106 ،107 ،
128 ،129 ،130 ،135 ،138 ،141 ،152 ،
156 ،166 ،170 ،172 ،209 ،210 ،215 ،
219 ،224 ،226 ،229 ،232 ،233 ،235 ،
253 ،310 ،319 ،321 ،339 ،362 ،377 ،
402 ،411 ،413 ،419 ،421 ،427 ،430، 

434، 435 ،546 ،547 ،566  
  539، 431، 358، 290، 69  اهللا رسول
  423   خليفهرشاد 
  548   19) / 13رعد(

  530   رنسانس اروپا
  22  ها رهبان

  22   رهبانيت
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  ،297، 273، 33   شناسروان
 300 ،323 ،413 ،429 ،430 ،447 ،542  
  448   شناسانروان
  ،297، 273 ،33  شناسىروان

 300 ،323 ،413 ،429 ،430 ،447  
  446، 314   القدس روح

  551   روحانيون
  484   روز ترويه

  ،79، 58   اجزروز 
 149 ،299 ،304 ،357 ،410 ،428 ،429  

  484، 481، 149   روز عرفه
  484، 481   روز قربان
  ،128، 112   روز قيامت

 148 ،167 ،215 ،317 ،322 ،325 ،363 ،
379 ،384 ،388 ،429 ،465 ،507  
  10   روشنفكران

  530   روشنفكرىِ اروپا
  148  روم

  454   28) / 30روم(
  125   30) / 30روم(
  498   41) / 30روم(

  494   روميان،
  314، 175، 160   ريوز، هربوت

  ز
  239، 225   زبان عربى

  291   عوام زبيربن
  454   3) / 43زخرف(
  ،279، 129   زكات

 282 ،285 ،296 ،306 ،558  
  471   5و  4) / 99زلزله(

  495   ، مورخزمخشرى
  323   7) / 39زمر(
  507، 251، 193، 192، 116، 115   زمين

  360، 345، 280، 264، 14   ا آسمانزمين ت
، 162، 158، 119، 60، 21   زمين و آسمان

175 ،252 ،287 ،379 ،392 ،465 ،513  
  129   زنان

  148   زندان قصر
  104   ، كتاب»زندگي محمد«

  193   زهره
  71   زيتون
  389  وجزيرين
  313 ،178  شناختى زيست
  193   شناس زيست
  ،177، 161  شناسى زيست

 249 ،313 ،403 ،447  
  290   زينب دختر پيامبر

  ژ
  490، 193، 150   ژنتيك

  س
  421   ساحران بابل

  42   28) / 34سباء(
  537، 426   شناسى قرآن سبك

  ،94، 91، 90   ستارگان
 95 ،96 ،97 ،98 ،105 ،106 ،109 ،110 ،

111 ،112 ،116 ،155 ،156 ،161 ،163 ،
164 ،165 ،166 ،169 ،177 ،179 ،180 ،
181 ،184 ،185، 187 ،188 ،189 ،190 ،
192 ،193 ،201 ،251 ،255 ،273 ،281 ،
311 ،313 ،314 ،337 ،357 ،389 ،437 ،

443 ،444 ،455 ،456 ،469 ،506 ،508  
  169 ،95  ستارگان تپنده

  252   ستارگان نامرئى سربسته
  189، 97 ،96 ،95   ستارگان نوتروني

  ،97، 96، 95، 94، 90   ستاره
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 107 ،112 ،116 ،147 ،179 ،180 ،188 ،

189 ،251 ،313 ،437 ،456 ،510  
  98   آبي  ستاره

  456   ستاره ثريا
  390   ستراتوسفر

  465   19) / 32سجده(
  25   يداهللا سحابي، دكتر

ردسى ةنْتَه470، 469، 465 ،438  الْم  
  570، 569، 539   سران قريش

  492   سرزمين احقاف
  147   سرياني
  ،223  صدر سعه

 225 ،226 ،287 ،296 ،571 ،572  
  312، 160  اصغر سعيدى، علي

  543، 530   سقراط
  569، 552، 493، 242، 171، 151   سالطين
  493، 265، 26   سلطان
  263، 152، 145، 45  سلطنتى، سلطنت

  292   سنّت رسول خدا
  361   )87سوره اعلي(
  234، 233   )112(سوره توحيد
  235 ،239  )114(سوره ناس

  74   سوريه
  561 ،531   سوسياليسم
  245   سوفسطائيان
  189  سياه چاله

  ،71 ،69 ،49  سير تحول قرآن
 158 ،274 ،209 ،275 ،412 ،423  

  ،82، 19 ،12   ، كتاب»سير تحول قرآن«
 87، 88، 144 ،148 ،309، 437 ،555  

  445  سيستم وحى
  75   سينا

  ش
  179  ي جهاني شاره

  330، 290، 71   شام
  34   شانسون دورالن

  242، 152   شاهنشاهان
  484، 483   شب مزدلفه

  34   جزيره عربستانشبه
  227، 223   )94شرح(
  245، 226، 225   صدر شرح
  285 ،124  شرعى

  106   شرف النبي ابوسعيد
  566، 261، 37   شرك

  ،148، 126  شركت سهامي انتشار
 209 ،313 ،354 ،390 ،513  
  538   بن ربيعه مهرى شريح بن مالك

  305، 124، 77، 75، 11   شريعت
  11   ت سنگلجيشريع

  75   شريعت موسي
  470، 469   عليشريعتى، دكتر

  11   محمدتقياستاد شريعتي، 
، 332، 331، 281، 248، 139   )91شمس(

334 ،404 ،425 ،528 ،530 ،551  
  138، 115  )الف() 91شمس(
  329   ) (ب)91شمس(
  301، 73   8و  7) / 91شمس(
  426   10تا  7 / )91شمس(
  558، 541 ،524 ،282، 279   9)/91شمس(
  301، 279   10 / )91شمس(
  359، 351، 349، 342   11)، آيه 91شمس(
  478   16تا  11 / )91شمس(
  359   15 / )91شمس(
  494   شهر ارم

  95   شوارتز چايلد
  44   شوروي
  455، 255، 240، 165   شياطين
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  ،169، 168، 156، 22   شيطان

 172 ،232 ،233 ،238 ،429 ،529 ،530  
  430   شيطانى
  539 ،112 ،63   شيعيان ،شيعه
  237   شيعى

  537، 430   شيوه رسالت

  ص
  318   16) / 38ص(
  9   29) / 38ص(

  353   التسهيل صاحب
  89   )37صافات(
  48   ، كتابصافي
  496 ،329 ،260  ، پيامبرصالح

، 5   كتاب ،»صبورى در سپهر الجوردى«
160، 173، 175 ،252، 312، 313 ،314  

  495   صحراهاى عدى
  218   صحراى حجاز

  30   صحراي عربستان
  128  ،صحراي محشر
  225   صحيح مسلم

  551   صحيفه سجاديه
  225   صحيح احمد
  404   صدر اسالم

  345   صفات ثبوتيه
  359، 352   التفاسيرةصفو

  269  صور (يا ناقور)
  252   صور فلكى جبار

  252  هاى فلكىصورت
  234   صوفيان

  ض
  ،130  )93ضحى(

 207، 224 ،225، 228 ،280 ،289  

  300   4تا  1/  )93حي(ض
  303   4و  3 / )93ضحي(
  362   5و  3 / )93ضحي(
  499، 241   5 ) /93ضحي(

  232    6 / )93حي(ضُ
  362   8تا  6 / )93ضحي(
  567، 302   9 / )93ضحي(

  561، 558 ،302  10 / )93ضخحي(
  567   11) / 93ضحي(
  225   ضيائى

  ط
، 417، 349، 288 ،98 ،93، 87   )86طارق(

551 ،555  
  145، 87   ) (الف)86ق(طار

  555   (ب) )86طارق(
  167   4تا  1) / 86طارق(
  499، 144   11) / 86طارق(
  439   14تا  11 / )86طارق(
  300 ،167  17 تا 11) / 86طارق(
  ،118   14و  13) / 86طارق(

 162، 170، 393 ،442  
  368   17تا  15و  13 / )86طارق(
  208   17تا  13) / 86طارق(
  436، 315   15 / )86طارق(
  436   16 / )86طارق(
  449، 220   17) / 86طارق(
  395 ،375  طاغين ،طاغيان
  ، 11  اهللا حاج سيدمحمود ، آيتطالقانى
23 ،65 ،75 ،77 ،123 ،125 ،129 ،130 ،

147 ،213 ،214 ،218 ،221 ،225 ،226 ،
229 ،235 ،238 ،254 ،257 ،265 ،266 ،
284 ،285 ،286 ،289 ،295 ،297 ،304 ،  
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306، 353 ،376 ،384 ،385 ،390 ،391 ،
393 ،397 ،404 ،406 ،481 ،482 ،491 ،
508 ،509 ،514 ،515 ،517 ،518 ،519 ،

540 ،542 ،548 ،569 ،572  
  ،11  ، عالمه سيدمحمدحسينطباطبائى

 19 ،38 ،49 ،59 ،65 ،91 ،102 ،121 ،
122 ،124، 125، 127 ،128، 147، 150، 
151، 218، 238، 254 ،256 ،283، 294 ،
295 ،304 ،305 ،320 ،352 ،376 ،433 ،
454 ،459 ،460 ،462 ،463 ،464 ،465،   

484، 511 ،514 ،518 ،545 ،569 ،571  
  540، 538، 422   طبرسى
  472، 456، 236   طبرى

  256   طنطاوى مفسر معروف مصرى
  434   )20طه(
  316   36) / 20طه(
  219   50) / 20طه(

  74، 71، 55  طور سينا
  75   طور سينين
  71   طور مبارك

  288، 71، 55، 49   )52طور(
  90 ،72 ،53  ) (الف)52طور(
  ،85، 77   7) / 52طور(

 118، 301 ،340 ،355، 428 ،479  
  355، 301   8/  )52طور(

  ظ
  404، 378، 24   ظهور اسالم

  ع
  496، 494، 493، 491 ،359  عاد

  493   عاد ارم
  493   بن سام بن نوح عادبن عوض بن ارم

  568   وائل بن عاص

  494   عاموص
  20   المؤمنين عايشه ام
  290   ابيطالب عباس ابن

  20   عبدابن حميد
  20   عبدالرزاق

  34   ، پدر حضرت محمد(ص)عبداهللا
  495   قالء ابى  ابن   عبداهللا

  22   عبداهللا بن شداد
  ،529   مكتومام  ابن عبداهللا

 533، 538، 539 ،540  
  236   بن اُبى سلولعبداهللا
  217   عبدالمطلب  بن عبداهللا

  217   عبدالمطلب
  21   عبراني
  493   عبرى
  565، 537، 533   )80عبس(
  528    9و  8) / 80عبس(
  423  11) / 80عبس(
  423، 158   12) / 80عبس(
  553   16تا  13) / 80عبس(
  323   37) / 80عبس(
  456   لهب ابى بن عتبه
  112   عدل
  560، 353، 163، 106   عذاب

  558، 502، 324   عذاب آخرت
  332، 318   عذاب قيامت
، 271، 262، 99، 75، 61   عذاب و ثواب

272 ،282 ،292 ،305 ،312، 345 ،347 ،
380، 392 ،396، 426، 452 ،479 ،504  

  ،65، 59، 50   عرب
 385، 415 ،455 ،468 ،472  

  ،210، 105، 32   عربستان
 241 ،469 ،494 ،569  

  493   عربستان (پطريه)
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  403، 365، 58   اصرهاى مععرب ،ها عرب
  493 ،159  عربى
  444، 234   عرفا

  ،67، 28، 27   عرفان
 167 ،170 ،263 ،273 ،378 ،381 ،400 ،

446 ،458 ،459 ،476 ،551  
  405، 297، 212، 106، 90، 34، 32  عرفانى
  20   بن زبير ةعرو

  461   عروج پيغمبر
  256   عزرائيل
  468، 467، 438   عزى

  48   عصر ظهور المهدي (ع)
  530، 528 ،286 ،71   )103ر(عص

  72 ،41  ) (الف)103عصر(
  513، 264   1) / 103عصر(
  ،116، 89، 83   2) / 103عصر(

 119، 264، 275 ،278 ،448 ،501 ،513  
  559، 528، 405   3) / 103عصر(
  193   عطارد
  128   بن ابي معيط عقبه

  416   عكرمه
  434، 431 ،339 ،210، 136، 35   )96علق(
  566، 361 ،140 ،136 ،20  1) / 96علق(
  140، 20   2) / 96علق(
  566، 136   3) / 96علق(
  381   5) / 96علق(
  304   13) / 96علق(

  253، 129   علم ژنتيك
  540   الهدى، سيدمرتضي علم

  488   على(ع)
  181   اي عناصر شاره

  520   54) / 29عنكبوت(
  494   عوبد

  149   عيدقربان

  538، 489، 487، 210   (ع)عيسى
  493   برعيصون حا

  غ
  ،19   غار حرا

 20 ،21 ،32 ،33 ،210 ،219 ،464  
  83، 81   غاشيه

  ،364، 271 ،253، 110 ،81  )88غاشيه(
 369 ،396 ،402، 379، 435، 498، 519  

  492، 431، 304، 118   1) / 88غاشيه(
  400   4) / 88غاشيه(
  400، 395   5) / 88غاشيه(
  395، 82  6) / 88غاشيه(
  82   7) / 88غاشيه(

  499   9) / 88شيه(غا
  405 ،166  10) / 88غاشيه(
  405   12) / 88غاشيه(
  406   14) / 88غاشيه(

  454   67) / 40غافر(
  98   غول آبي

  169  هاي سرخ غول

  ف
  12   )1الكتاب( فاتحة
، 105، 92، 83، 65، 50، 24، 23، 19  فارسي

123 ،147 ،149 ،159 ،239 ،432 ،506  
  293   زبانان فارسى
  364   فاسقين

  323   18) / 35طر(فا
  520   36) / 35فاطر(

  291   فتح مكه
  382   29) / 48فتح(
  ،304، 113، 6   فجر
 399 ،459 ،460 ،475 ،476 ،480 ،481 ،  
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483 ،484 ،485 ،486 ،487 ،488  

  512، 487، 480 ،475  )89فجر(
  304   6) / 89فجر(
  399   14 / )89فجر(
  497   15) / 89فجر(
  480   25) / 89فجر(
  480    26/  )89فجر(

  481 ،466 ،357، 218   فخر رازى
  236   فدك
  293، 175، 159، 23   فرانسه

  312، 159، 105، 104   فرانسوي
  191   دانشمند اخترفيزيك ،فرْد هويلْ
  ،68، 59، 58، 55   فرشتگان

 98 ،103 ،149 ،150 ،248 ،254 ،255 ،
257 ،290، 313، 314 ،318 ،319 ،352 ،
353 ،354 ،422 ،440، 460 ،466 ،467 ،

468 ،497 ،534 ،548 ،551،  
  ،73، 64، 25، 23، 20، 19، 12   فرشته

 166 ،170 ،171 ،210 ،248 ،254 ،255 ،
256 ،334 ،350 ،353 ،397 ،410 ،422 ،

425 ،437 ،458 ،459 ،464 ،468 ،502  
  ،73، 64، 25، 23، 19، 12  فرشته وحى

 166 ،431 ،443 ،460 ،464، 502، 568  
  314   كوانتافرضيه 
، 261، 260، 259، 152، 146، 144   فرعون

265 ،266 ،267 ،295 ،315 ،326 ،329 ،
330 ،334 ،335 ،341 ،434 ،475 ،491 ،

492 ،496 ،497 ،541  
  487 ،359  ، فرعونيانهافرعون
  214، 13   32) / 25فرقان(
  240   57) / 25فرقان(
  317   59) / 25فرقان(

  67   فرهنگ لغات قرآن
  251   ى سياراتفروپاش

  11  خانفروغي، ميرزاابوالحسن
  416، 415  )41فصلت(
  528   8) / 41فصلت(
  471   52) / 41فصلت(

  64   ، كتاب»فضايل«
  112   فقهاي اسالمي

  306، 285، 124  فقهى
  ،46، 30، 27   فالسفه

 112 ،263 ،286 ،291 ،292 ،344 ،345 ،
350 ،392 ،444 ،511 ،544  

  159   ، پروفسورفالماريون
  469 ،393 ،71   فلسطين جنوبى، فلسطين
  ،244، 200، 14   فلسفه

245، 322 ،331 ،400، 433، 530  
  530، 378 ،159  فلسفه يونان

  ،34، 32، 14  فلسفى
 44 ،60 ،90 ،104 ،160 ،167 ،212 ،378 ،

433 ،434 ،447 ،509 ،511  
  238   )113فلق(
  240   1) / 113فلق(

  94   فيزيك نجومي
  530   فيلسوفان

  437   )105(فيل
  304   1) / 105فيل(

  ق
  470، 469، 445، 438   قاب قوسين

  127   ، فرزند پيامبرقاسم
  121، 60   قاموس

  ،55، 48، 25   قاموس قرآن
 59 ،60 ،98 ،102 ،121 ،164 ،169 ،245 ،

319 ،325 ،330 ،354 ،355 ،422 ،428 ،
471 ،492 ،495  

  493   قاموس كتاب مقدس
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  196   قانون بقاي انرژي

  227، 32   بايل حجازق
  330، 50   قبايل عرب
  225   سعد قبيله بنى

  147  قتاده
  466، 460، 459، 314   )97قدر(
، 330، 273، 240، 167، 160، 159   قرآن

331 ،386 ،424 ،467 ،572  
، 420، 419 ،352، 236 ،235  »رهنما«قرآن 

423 ،424، 427 ،444، 454 ،455 ،461، 
465، 466، 468، 489، 506 ،539 ،568  

  427 ،420، 59  »سروش«قرآن 
  25   قرآن و خلقت انسان

  537، 455، 446، 139، 131  شناسى قرآن
  23   قرون وسطي

  67   قريب، دكتر محمد
  ،304 ،290، 50   قريش

 385 ،415 ،432 ،456 ،539  
  437   )106قريش(

  106، 105   بن ساعده سقُ
  22   قسيسين
  471   7) / 28قصص(

  92   45) / 68قلم(
  37، 11     قم
  425   قمر

  148   )54قمر(
  66   17) / 54قمر(
  148   46) / 54قمر(
  470، 456   گر ، روايتقمى
  493   »ادوم«قوم 

  496، 475، 334، 333، 330   قوم ثمود
   ،475 ،330   قوم عاد

484 ،491 ،492 ،493 ،496  
  330، 55، 33، 30   قوم عرب

  103   قوم موسي
  444   قوم نوح
  331   قوميت
  ،83، 78، 58   قيامت

101 ،106 ،107 ،110 ،111 ،112 ،150 ،
157 ،158 ،159 ،163 ،164 ،167 ،175 ،
216 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،
254 ،256 ،262 ،264 ،269 ،272 ،274 ،
280 ،281 ،287 ،291 ،300 ،304 ،305 ،
311 ،315 ،320 ،345 ،349 ،357 ،359 ،
362، 367، 383 ،385 ،386 ،391 ،392 ،
395 ،398 ،412 ،424 ،426 ،435 ،440 ،
441 ،443 ،449 ،452 ،455 ،503 ،507 ،

511 ،512 ،536 ،549 ،558 ،560 ،561  
  322   قيامت زمين و آسمان

  318، 280، 264   قيامت قرآن
  351، 262   قيامت موعود

  ،159، 112، 106   قيامت و آخرت
 254 ،263 ،292 ،320 ،327 ،345 ،359 ،

375 ،379 ،384 ،450 ،481، 504، 535  
  71   )75قيامت(
  487   قيصرها
  316   6) / 75قيامت(

  ك
  ،178، 165، 68  كائنات

 181 ،201 ،289 ،391 ،507  
  234  هاكاتوليك

  495   كاخ آپادانا
  513، 503، 357، 294   كافر

، 255، 249، 146، 145، 101، 88   كافران
317 ،318 ،319 ،341 ،423 ،498 ،502 ،

529 ،535 ،559 ،562 ،564 ،565  
  ،261، 249   كافرها
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 263 ،269 ،270 ،271 ،273 ،309 ،314 ،

318 ،320، 349، 359 ،551 ،566 ،568  
  565، 453   )109كافرون(
  239   1) / 109كافرون(
  453، 158  6) / 109كافرون(
  107   1، جلد كامل

  175   كانادايي
  180   كپرنيك

  184   كپلر
  533   كتاب رسالت
  106   كتاب سيره

  20   مصاحفكتاب 
  493   كتاب هاكس
  13   كتاب وحي
  209، 19   كتب سيره
  192  كره زمين

  251   ي زمين كره
  331  كشاورزى

  495  كشّاف، كتاب
  444، 422  كشف االسرار

  495  يهودى» كعب االحبار«
  128   بن اشرف كعب
  359، 318، 165   كفار

  ،145، 144   كفرورزان
 153 ،260 ،315 ،411 ،426  

  534، 420، 270   كفرورزى
  433، 167، 159، 104، 14   كالمي

  366   كالميون
  34   كلده
  234 ،199 ،198   كليساها، كليسا

  198   كليساي بزرگ شارتر
  48   الدين كمال
  11   اي، حاج ميرزا خليل كمره

  561   كمونيسم

  325، 14   29) / 18كهف(
  316   76) / 18كهف(
  514   110) / 18كهف(

  510، 281، 179   كهكشان
  179   راه شيري كهكشان
، 181، 179، 177، 162، 161   ها كهكشان

183 ،185 ،187 ،198 ،199 ،258  
  186   كوارك
  97   كوازار

  95   كوانتوم مكانيك
  193 ،169 ،97، 96   كوتوله سفيد

  169   هاي سرخ كوتوله
  252   هاى سياه كوتوله
  417 ،288 ،171، 127   )108كوثر(
  303   1 / )108كوثر(
  208   3ا ت 1) / 108كوثر(
  ،220   2)/108كوثر(

 263، 301 ،427، 558، 566  
  494   »سيسير«كوه 
  356، 181، 162، 98   كيهان
  182 ،94  شناسي كيهان، شناختي كيهان

  گ
  137   گاليله

  23   گلستان سعدي
  330   گناه و ثواب
  44   گورياچف
  34   گيلگامش

  ل
  244   الَ اَدرى
  200، 95   الپالس
  468، 467، 438، 33   الت

  137   المارك
  237، 236  عاصم لبيدبن
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  242    لرد

  514   14) / 31لقمان(
  494   لونت
، 404، 402 ،396 ،332، 277، 271  )92ليل(

418 ،435 ،452 ،519، 521، 528 ،530  
  348 ،343  14تا  4 / )92ليل(
  375   18تا  4) / 92ليل(
  529   6و  5) / 92ليل(
  302   11تا  5 / )92ليل(
  559   21تا  5 / )92ليل(
  545   8 /) 92ليل(
  350   10تا  8/  )92ليل(
  479   12تا  8/  )92ليل(
  545، 479 ،349 ،315   9) / 92ليل(
  498   10) / 92ليل(
  561   11) / 92ليل(
  571   12) / 92ليل(
  292   21تا  12) / 92ليل(
  571، 524   13) / 92ليل(
  364، 325، 275   14) / 92ليل(
  350، 343  15) / 92ليل(
  521 ،350، 349 ،341   16 / )92(ليل

  295   18تا  16) / 92ليل(
  561، 541   18) / 92ليل(
  296   21تا  19) / 92ليل(
  561، 553   20) / 92ليل(
  499 ،343 ،297   21 / )92ليل(

  م
  513، 357، 345، 319، 297   مؤمن
  559، 405 ،271  مؤمنان
  300   شناسى مؤمن

  567   )23مؤمنون(
  ،27، 22، 15   مؤمنين

 102 ،112 ،140 ،145 ،149 ،150 ،165 ،
235 ،240 ،243 ،255 ،263 ،273 ،283 ،
295 ،306 ،320 ،321 ،327 ،330 ،331 ،
345 ،359 ،385 ،392 ،403 ،421 ،429 ،
436 ،439 ،453 ،465 ،487 ،490 ،498 ،

528 ،529 ،530 ،542 ،551 ،564 ،571  
  300   مؤمنين مشرك

  560   هاماركسيست
  561 ،531 ،44   ماركسيسم

  44   ماركسيسم جهاني
  560، 436، 299   )107ماعون(
  431 ،351، 349 ،315  1) / 107ماعون(
  341   2و  1/  )107ماعون(
  559، 326   7و  3و  2) / 107ماعون(
  541   3) / 107ماعون(
  427   5و  4 / )107ماعون(

  33   ماكياولي ايتاليايي
  560، 263  مالكيت

  281، 161، 122    ماه
  313   ،كتاب»ث اعتقادي و اجتماعيمباح«
  513، 354   كتاب»مباحث علمي، اسالمي«

  345   مبلغين اسالم
  161   مترلينك
  479، 345   متشرعين

  404، 375  متقّين
  ،286، 112، 28   متكلمين

 345 ،392 ،450 ،479 ،511 ،568  
  153   مثنوي
  255، 147  مجاهدين، مجاهد

  551  مجتهدين
  495   ، عالمهمجلسى
   ،79، 25  طبرسي بيانال مجمع

217 ،422 ،493 ،538 ،540 ،562  
  ،105 ،32 ،21   (ص)محمد



  
  
  
  
  

  617ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمايه فارسي
 128، 217، 291، 369 ،421، 415، 416 

436، 456، 487 ،489 ،524  
  217   محمد نامزد رسالت

  488   35) / 47محمد(
 ،421، 57، 32، 29، 16   ممحمدبن عبداهللا

438، 444 ،538  
  21   5تا  1) / 74مدثر(
، 366، 349، 288، 213، 136، 35  )74مدثر(

379 ،396 ،411 ،413 ،417 ،434 ،436 ،
472 ،519 ،520 ،522 ،523 ،537 ،550  

  269، 137 ،35  )الف() 74مدثر(
  435، 269   ) (ب)74مدثر(
  409 ،269  (ج) )74مدثر(
  269   (د) )74مدثر(
  434 ،294  2) / 74مدثر(
  566، 552، 263، 130   3) / 74مدثر(
  566   4) 74مدثر(
  130    6تا  3) / 74مدثر(
  419، 230 ،220  6) / 74مدثر(
  529، 303، 230، 208، 137  7) / 74مدثر(
  397، 394   8) / 74مدثر(
  435، 324   10تا  8 / )74مدثر(
  399، 364   10) / 74مدثر(
  400   12/  )74مدثر(
  559   46تا  43و  17تا  12 / )74مدثر(
  439   25تا  18 / )74مدثر(
  545   23 / )74مدثر(
  366   24) / 74مدثر(
  436   25) / 74مدثر(
  516   39) / 74مدثر(
  516   46و  45) / 74مدثر(
  158   56و 55و 49 / )74مدثر(
  453   52) / 74مدثر(
  15   55و  54) / 74مدثر(

  572، 541، 453   56تا  54) / 74مدثر(
  447   مديريت
  290   هاى اجتماعىمديريت
، 237، 236، 221، 215، 127، 37   مدينه

238 ،272 ،290 ،331 ،423  
  571، 489، 331، 77   مذهب

  444، 167، 32   مرتاضان
  551، 433، 321، 234   مردم

  471  مردم قريش
  389 ،227   مكه مردم
  419، 300، 133  شناسى مردم

  354   مرسالت
، 339، 337، 295 ،60 ،59   )77مرسالت(

340 ،344 ،352، 355، 358 ،377 ،378، 
379، 387 ،396 ،397 ،403 ،404 ،405 ،

418 ،436 ،505 ،520 ،521 ،566  
  507 ،398  10) / 77مرسالت(
  391، 384   14) / 77مرسالت(
  375   27تا  16) / 77مرسالت(
  536   27و  20) / 77مرسالت(
  400   32تا  30 / )77مرسالت(
  393   38) / 77مرسالت(
  530، 405، 402   41) / 77مرسالت(
  405   42) / 77مرسالت(
  528، 431   50) / 77مرسالت(

  162   مرگ كيهان
  193   مريخ
  471   11) / 19مريم(

  263   مسئله رستاخيز
  ، 112، 99   مسئله قيامت

313 ،376 ،384 ،385 ،396 ،431  
  438   مسئله نبوت
  470، 446، 210   مسئله وحى

  241، 10   مساجد
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  267   مستضعفين
  552، 289، 267   مستكبرين

  469   مسجدالحرام
  495، 106  ، مورخسعودىم

  561، 560، 410، 299   مسكين
  225، 20   ، مورخمسلم

  ،55، 37، 25   مسلمانان
 66 ،112 ،147 ،159 ،235 ،238 ،240 ،

264 ،280 ،290، 297، 378 ،484  
  494، 489، 22   مسيح

  150، 68، 22   مسيحيان
  530، 234، 105   مسيحيت
  180   مشتري

  531   مشرق زمين
  570، 439 ،349، 263   مشرك

  544   مشرك قريشى
  ،171، 153، 150، 128، 101  مشركين

 283 ،318 ،344 ،349 ،385 ،433 ،443 ،
447 ،467 ،544 ،546 ،569 ،570 ،571  

  546، 415   مشركين قريش
  353   مشركين معاصر
  569، 467   مشركين مكه

  11   مشهد
  266، 265، 34   مصر
  454، 345، 112   معاد

  479   معاد و قيامت
  ،318، 251   )70ارج(مع

 376 ،377 ،396 ،436 ،505 ،519  
  309   )(ب)70معارج(
  375 ،356، 351، 341  1) / 70معارج(
  399 ،356  2) / 70معارج(
  379   7تا  5) / 70معارج(
  341   8تا  6) / 70معارج(
  364   10تا  8) / 70معارج(

  507، 398، 394   9) / 70معارج(
  360   11) / 70معارج(
  385   17تا  15 ) /70معارج(
  561 ،559  18) / 70معارج(
  400   16و  15 / )70معارج(

  9   معاني االخبار
  495   معاويه

  366   معجزه نبوت
، 459، 456، 446، 314، 312، 225   معراج

461 ،462 ،465 ،469 ،470  
  461   معراج پيغمبر

  314، 312   معراج عظيم كيهانى
  493   معون
  509  الغيب مفاتيح

  ،120، 48  مفردات راغب
 123 ،124 ،319 ،325 ،330 ،422  
، 50، 49، 48، 37، 35، 28، 19، 13  مفسرين
54 ،55 ،57 ،58 ،60 ،65 ،67 ،74 ،76 ،
77 ،78 ،83 ،84 ،85 ،102 ،119 ،120 ،
121 ،122 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،
137 ،147 ،148 ،149 ،150 ،164 ،166 ،
209 ،215 ،217 ،218 ،221 ،226 ،227 ،
235 ،241 ،243 ،248 ،254 ،256 ،263 ،
265 ،266 ،273 ،274 ،283 ،285 ،286 ،
289 ،292 ،293 ،295 ،304 ،306 ،314 ،
317 ،319 ،321 ،323 ،330 ،333 ،352 ،
357 ،360 ،361 ،364 ،366 ،376 ،383 ،
384 ،385 ،388 ،392 ،393 ،397 ،403 ،
405 ،418 ،422 ،423 ،424 ،428 ،431 ،
433 ،434 ،444 ،449 ،455 ،459 ،461 ،
463 ،470 ،471 ،480 ،481 ،483 ،495 ،

507 ،511 ،515 ،538 ،548 ،569 ،571  
  15   مفسرين  قرآن
  538   مفسرين اماميه
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  538  مفسرين اهل تسنن

  540   مفسرين شيعى
  530   »چهار ايسم«مقاله 
  469   »معراج و اسراء«مقاله 

  33   مقدسين يهودي
  448   مكاتب سياسى

  451   لسفىمكاتب ف
  234   مكاتب وحدت وجودى

  95   مكانيك نيوتوني
  426، 404، 395، 364  مكذّبين

  ،21، 20   مكه
 33 ،55 ،74 ،75 ،127 ،210 ،213 ،215 ،

217 ،218 ،219 ،221 ،236 ،246 ،272 ،
278 ،283 ،290 ،291 ،331 ،366 ،415 ،

425 ،456 ،469 ،471 ،490 ،544  
  317   مكّى
  291  مكّيان
، 257، 256، 255، 249، 248، 59   مالئكه

352 ،354 ،422 ،423 ،467 ،548 ،551  
  543   مالصدرالدين شيرازى

  487، 486   ها ملت
  240، 239 ،234، 233  ملك
  467،468، 438  منات

  489، 481   مناسك حج
  364، 300   منافقين

  106   منتهي االرب
  345   منطق
  ،98، 67، 24، 14   منطقي

 117 ،124 ،129 ،145 ،167 ،170 ،184  
  ،147، 112  منظومه شمسى

 160 ،252 ،393 ،478 ،508  
  510، 258   ها منظومه
  197، 181، 158   ي شمسي منظومه
  546   منكرين

  183   مهبانگ
  147   مواضع فلكي

  193   موتاسيون
  ،259، 139، 103، 74  موسى

 260 ،261 ،265 ،267 ،334 ،487 ،538  
  434   موسى و هارون

  153   موالنا
  369   ى متقيان موال

  37   ميرزا حسينعلي راشد واعظ
  9   ميزان الحكمه

  218   غالم خديجه» ميسره«
  256   ميكائيل

  ن
  530   ناتوراليسم

  ،257 ،60  )79نازعات(
 270 ،289 ،295 ،326 ،352 ،354 ،355 ،

396 ،505 ،508 ،519  
  435 ،259 ،247  ) (الف)79نازعات(
  377، 249   1) / 79نازعات(
  341   21و  6و  5و  2و  1 / )79نازعات(
  249   4) / 79نازعات(
  377، 249   5) / 79نازعات(
  377 ،250  6) / 79نازعات(
  324   9تا  6 / )79نازعات(
  250   7) / 79نازعات(
  364   8) / 79نازعات(
  377   10) / 79نازعات(
  377   13) / 79نازعات(
  398 ،381 ،368، 364  14) / 79نازعات(
  492، 431 ،358 ،329   15) / 79نازعات(
  477   26تا  15 / )79نازعات(
  332   17) / 79نازعات(
  558، 541   18) / 79نازعات(
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  334   19) / 79نازعات(
  335، 315 ،302  21) / 79نازعات(
  315 ،302  22) / 79نازعات(
  358   25 / )79نازعات(
  465   34) / 79نازعات(
  394   39تا  37) / 79نازعات(
  465   39) / 79نازعات(
  316   42) / 79نازعات(

  239، 235، 234، 232، 137   ناس
  503 ،417، 238 ،231   )114ناس(
  567، 334   1) / 114ناس(

  210   ناقه صالح
  ،411، 382، 318   )78نباء(

 436 ،506 ،517 ،520 ،521 ،535  
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