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ه بارک وا وره  د  ند  ا  
t 

ا َكاِذَبةٌ  ﴾١﴿ ذَا َوَقَعِت الَْواِقَعةُ اِ  َ ِ َس لَِوْقَع
ْ افَِعٌة﴿ ﴾٢﴿ لَ ا ﴾٣َخافَِضٌة ّرَ ِت اْألَْرُض َرّجً ِت الِْجَباُل  ﴾٤﴿ ِإذَا ُرّجَ ُّسَ َو

ْ أَْزَواًجا َثَالَثةً  ﴾٦﴿ فََكاَنْت َهَباءً ّمُنَبثًّا ﴾٥﴿ اَّسً  ُ    ﴾٨﴿ َمنَِة فَأَْصَحاُب الَْمْيَمنَِة َما أَْصَحاُب الَْميْ  ﴾٧﴿ َوكُن
اِبقُوَن  ﴾٩َوأَْصَحاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة﴿ اِبُقوَن الّسَ َك الُْم  ﴾١٠﴿ َوالّسَ ِ ـٰ بُوَن أُولَ ِيف َجنَّاِت  ﴾١١﴿ َقّرَ

 ِ لِنيَ  ﴾١٢﴿ النَِّع َن اْألَّوَ ٌ ِمّ َن اْآلِخِريَن﴿ ﴾١٣﴿ ثةُّلَ ٰ ُسُرٍر ّمَْوُضوَنٍة  ﴾١٤َوَقِليٌل ِمّ َ ا  ﴾١٥﴿ َع َ
ْ ِنيَ َعلَ ّمُّتَِك

ُو١٦﴿ مَُتَقاِبِلنيَ  اٌن ّمَُخدّلَ ْم ِودْلَ ِ ْ ا  ﴾١٨﴿ ِبأَْكَواٍب َوأََباِريَق َوَكأٍْس ِمّن ّمَِعٍني  ﴾١٧﴿ َن ﴾ َيطُوُف َعلَ َ
ْ ُعوَن َع ّالَ يَُصّدَ

ُوَن َوفَاِكَه  ﴾١٩﴿ َوَال يُنِزفُوَن  ا َيَتَخّريَ ّمَ ُوَن  ﴾٢٠﴿ ٍة ِمّ َ َْش ا  ّمَ ﴾َكأَْمثَاِل الّلُْؤلُِؤ ٢٢﴿ َوحُوٌر ِعنيٌ  ﴾٢١﴿ َولَْحِم َطْريٍ ِمّ
ا لَْغًوا َوَال َتأِْثيًما ﴾٢٤﴿ َجَزاءً ِبَما َكانُوا َيْعَملُوَن  ﴾٢٣﴿ ْكنُونِ الَْم  َ َْسَمُعوَن فِ   ﴾٢٦﴿ ِقيًال َسَالًما َسَالًماِإّالَ  ﴾٢٥﴿ َال 

َوَماٍء  ﴾٣٠﴿ َوِظٍلّ ّمَْمُدودٍ  ﴾٢٩﴿ ّمَنُضودٍ َوَطْلٍح  ﴾٢٨ِيف ِسْدٍر ّمَْخُضوٍد﴿ ﴾٢٧﴿ َوأَْصَحاُب الَْيِمِني َما أَْصَحاُب الَْيِمِني 
ْرفُوَعٍة ٣٣﴿ ّالَ َمْقطُوَعٍة َوَال َمْمنُوَعٍة  ﴾٣٢﴿ َوفَاِكَهٍة َكِثَريةٍ  ﴾٣١ّمَْسُكوٍب﴿ َشأَْناُهّنَ  ﴾٣٤﴿ ﴾َوفُُرٍش ّمَ ِإّنَا أَ

َشاءً  ًبا أَْتَراًبا ﴾٣٦﴿ فََجَعْلنَاُهّنَ أَْبَكاًرا ﴾٣٥﴿ ِإ ُ َْصَحاِب الَْيِمِني  ﴾٣٧﴿ ُ لِنيَ  ﴾٣٨﴿ ِألّ َن اْألَّوَ ٌ ِمّ َن  ﴾٣٩﴿ ثةُّلَ ٌ ِمّ َوثةُّلَ
َماِل  ﴾٤٠﴿ اْآلِخِرينَ  َماِل َما أَْصَحاُب الِشّ ٍ  ﴾٤١﴿ َوأَْصَحاُب الِشّ ِ َ ُوٍم َو َ ّالَ َباِرٍد  ﴾٤٣﴿ َوِظٍلّ ِمّن َيْحُموٍم  ﴾٤٢﴿ ِيف 
 ٍ فِنيَ  ﴾٤٤﴿ َوَال َكِر ُْم َكانُوا َقْبَل ذَٰلَِك مُْرتَ َ ّ ِ  ﴾٤٥﴿ ِإ ِحنِث الَْعِظ

َ الْ وَن َع َِذا  ﴾٤٦﴿ َوَكانُوا يُِصّرُ َوَكانُوا َيقُولُوَن أَ
لُوَن  ﴾٤٧﴿ ِمْتنَا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَِإّنَا لََمْبُعوثُوَن  لِنيَ َواْآلِخِرينَ  ﴾٤٨﴿ أََوآَباُؤَنا اْألَّوَ   ﴾٤٩﴿ قُْل ِإّنَ اْألَّوَ

ْعلُوٍم   ٰ ِميَقاِت َيْوٍم ّمَ َ بُوَن ٥٠﴿ لََمْجُموُعوَن ِإ الُّوَن الُْمَكِذّ ا الّضَ َ ُ ّ َ ِإّنَُكْم أَ ّ ُ َآلِكلُوَن ِمن َشَجٍر ِمّن  ﴾٥١﴿ ﴾ 
َ  ﴾٥٢﴿ َزّقُوٍم 

ْ ِ  ﴾٥٣﴿ ا الْبُطُوَن فََمالِئُوَن ِم َحِم
ِ  ﴾٥٤﴿ فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن الْ ِ ْ  ﴾٥٥﴿ فََشاِربُوَن ُشْرَب اهْل ُ ُ َذا نُُزل ـٰ َه

قُوَن  ﴾٥٦ْوَم ادِلّيِن﴿يَ  ُ ّمَا تُْمنُوَن﴿ ﴾٥٧﴿ َنْحنُ َخلَْقنَاكُْم فَلَْوَال تَُصِدّ ْ َتْخلُقُ  ﴾٥٨أَفََرأَْي ُ وَنهُ أَْم َنْحنُ أَأَن
ْرَنا َبْينَُكُم الَْمْوَت َوَما َنْحنُ ِبَمْسبُوِقنيَ  ﴾٥٩﴿ الَْخالِقُوَن  ِشَئُكْم ِيف  ﴾٦٠﴿ َنْحنُ َقّدَ ُ َل أَْمثَالَُكْم َون ٰ أَن ّنَُبِدّ َ َع

ُروَن  ﴾٦١﴿ َما َال َتْعلَُموَن  ٰ فَلَْوَال َتَذّكَ َ َّْشأََة اْألُو ُ ال ُ ُ ّمَا َتْحُرثُوَن  ﴾٦٢﴿ َولََقْد َعِلْم ْ َتْزَرُعوَنهُ أَْم  ﴾٦٣﴿ أَفََرأَْي ُ أَأَن
اِرُعوَن  ُهوَن﴿ ﴾٦٤﴿ َنْحنُ الّزَ ْ َتَفّكَ ُ ََشاءُ لََجَعْلنَاهُ حُطَاًما فَظَْل مُوَن  ﴾٦٥لَْو  َ

ْ    ﴾٦٧﴿ َبْل َنْحنُ َمْحُرومُوَن  ﴾٦٦﴿ ِإّنَا لَُم
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بُوَن  َ
ْ َ ِي  ُ الَْماءَ اذّلَ ُ ُ ِمَن الُْمْزِن أَمْ  ﴾٦٨﴿ أَفََرأَْي  أَنَزلْتُُموه

ْ ُ ُ أَُجاًجا فََلْوَال  ﴾٦٩َنْحنُ الُْمنِزلُوَن﴿ أَأَن ُ َجَعْلنَاه ََشاء لَْو 
ُ النَّاَر الَِّتي تُوُروَن  ﴾٧٠﴿ َْشُكُروَن  ُ ِشئُوَن﴿ ﴾٧١﴿ أَفََرأَْي َا أَْم َنْحنُ الُْم َ ْ َشَجَر ُ

َشأْ ْ أَ ُ َنْحنُ َجَعْلنَاَها َتْذِكَرًة  ﴾٧٢أَأَن
ِ  ﴾٧٣﴿ َوَمَتاًعا لِّْلُمْقِوينَ  ْح ِباْسِم َرِبَّك الَْعِظ ُ لََقَسٌم لَّْو َتْعلَُموَن  ﴾٧٥﴿ فََال أُْقِسُم ِبَمَواِقِع النُّجُوِم   ﴾٧٤﴿ فََسِبّ َوِإّنَه

 ٌ ٌ ٧٦﴿ َعِظ ُ لَقُْرآٌن َكِر ُروَن  ﴾٧٨﴿ ِيف ِكَتاٍب ّمَْكنُونٍ  ﴾٧٧﴿ ﴾ ِإّنَه هُ ِإّالَ الُْمطَّهَ ِبّ  ﴾٧٩﴿ ّالَ َيَمّسُ َتنِزيٌل ِمّن ّرَ
ُ ّمُْدِهنُوَن  ﴾٨٠﴿ الَْعالَِمنيَ  َحِديِث أَن

َذا الْ ـٰ َ ِ بُوَن  ﴾٨١﴿ أَفَ ﴾فَلَْوَال ِإذَا َبلََغِت ٨٢﴿ َوَتْجَعلُوَن ِرْزَقُكْم أَّنَُكْم تَُكِذّ
ٍذ َتنظُُروَن  ﴾٨٣﴿ الُْحْلقُومَ  ِ ْ ِحينَ ُ ـِٰكن ّالَ ٨٤﴿ َوأَن ْ  ﴾٨٥﴿ تُْبِصُروَن ﴾َوَنْحنُ أَْقَرُب ِإلَْيِه ِمنُكْم َولَ ُ فَلَْوَال ِإن كُن

ْ َصاِدِقنيَ  ﴾٨٦﴿ َغْريَ َمِدينِنيَ  ُ ا ِإن كُن َ َ ِبنيَ فَأَّمَا ِإن  ﴾٨٧﴿ َتْرِجُعو فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت  ﴾٨٨﴿ َكاَن ِمَن الُْمَقّرَ
 ٍ ِبنيَ  ﴾٩١﴿ فََسَالٌم لََّك ِمْن أَْصَحاِب الَْيِمِني  ﴾٩٠﴿ ﴾َوأَّمَا ِإن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب الَْيِمِني ٨٩﴿ َنِع َوأَّمَا ِإن َكاَن ِمَن الُْمَكِذّ

الِّنيَ  ٍ  ﴾٩٢﴿ الّضَ ِ َ ْن  ٍ  ﴾٩٣﴿ فَنُُزٌل ِمّ َذا هَلَُو َحّقُ الَْيِقِني﴿ ﴾٩٤﴿ َوَتْصِلَيةُ َجِح ـٰ ْح ِباْسِم َرِبَّك  ﴾٩٥ِإّنَ َه فََسِبّ
 ِ   ﴾٩٦﴿ الَْعِظ

  
  بخش اول: معاني لغات  •

 زمانی که. إِذا:

 وقوع یافت. َوَقَعت:

 اتفاق، رُخداد. :ةواِقعَ 

 گویی.  دروغ، خالف :ةکاِذبَ 

 پایین آورنده، خوار کننده. :ةخاِفضَ 

 باال برنده، رسافراز کننده.  :ةراِفعَ 

ت (مصدر: َرّج):  لرزانده شد. ُرجَّ

ت (مصدر: بَّس):  متالشی و کوبیده شد. بُسَّ

 ها. کوه ِجبال (جمع َجَبل):

 شد، گردید. کانَت:

 غبار پراکنده شده. َهباًء ُمنبَّثاً (بّث):

 ُشدید.کُنتُم: 

 گانه. های سه دسته: ةزواجاً ثَالثَ أ

 اهل میمت، سعادت و خوشی.  (یمن): ةأَصحاُب املَیَمنَ 

 بختان، اهل شومی. نگون (شؤم): ةأَصحاُب املَشَئمَ 

 پیشگامان. الّساِبقون (سبق):

 پر ناز و نعمت.  نَعیم:

لَّ   جمعیت کثیر.: ةثـُ

 پیشینیان. األوَّلین:

 آیندگان، متأخران. اآلِخرین:

 ها. تخت ُرسُر (جمع رسیر):

 به گوهرها بافته، جواهرنشان، زربفت.  (َوضن): ةَموُضونَ 

 زدگان. تکیه ُمتَِّکئین (َوکأ):

  در حالی که روبروی هم هستند.  ُمَتقاِبلین:

 گردد. برگردشان می م:یَطُوُف َعلیهِ 

 کودکان، خادمان نوجوان. ِولدان (جمع َولَد):

 ماندگار (همیشه جوان). ُمَخلَّد:

 ها. ها، جام تُنگ اَکواب (جمع کُوب):

 دار. های دسته کوزه اَباریق (جمع اِبریق):

 جام. کَأس:

 ای روان. باده َمعین:

عون (َصدع):   گردند. منیرسدرد  گیرند، دچار رسگیجه منیال یَُصدَّ

شوند، عقل از دست  مست و بی شعور منی ال یُنزُِفوَن (نزف):

 دهند. منی

 میوه.: ةفاِکهَ 

 از آنچه. ما): ِماّم (= ِمن

قعه
 وا
رك

مبا
ره 

سو
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 کنند. اختیار می یََتَخیَُّروَن (َخیر):

 گوشت پرنده.لَحِم طَیر: 

 میل دارند، دلخواهشان است.  ):ةیَشَتُهوَن (َشهو 

 . حوریان درشت چشم ُحوٌر عیٌن:

 مروارید در میان صدف.  اَللُّؤلُِؤ املَکُنوِن:

 نسبت دادن گناه، بد گفنت. تَأثیم (اِثم):

 سخن، گفتار. قیل:

 دریافت کنند راست عمل به دست که نامه آناناُصحاُب الَیمین: 

 خار سدر. درخت بی ِسدٍر َمخُضوٍد:

 درخت سبز خورشنگ و خوشبو. طَلح:

 مرتاکم، درختی که میوه هایش رویهم انباشته. َمنُضود:

 سایه ای کشیده و طوالنی، مداوم. ِظلٍّ َممُدوٍد:

 آِب ریزان، آبشار. ماٍء َمسکُوب:

 ناگسستنی.  :ةال َمقطُوعَ 

  بال مانع، در اختیار.  :ةال َممُنوعَ 

 بسرتها (کنایه از همرسان است). ُفرُش (جمع ِفراش):

 واال، بلند و باال. :ةَمرُفوعَ 

 آنان(حوریان) را به گونه خاصی آفریدیم.  اَنَشأناُهنَّ اِنشاًء:

 قرار دادیم. َجَعلنا:

 دوشیزگان. اَبکار (جمع ِبکر):

 زنان دوشیزه. ُعرُب (جمع عُروب):

 سنخ با شوهران. زنان هم اَتراب (جمع تِرب):

امل: دست چپ تیره بختان، آنها که نامه عمل به  اَصحاُب الشِّ

 دریافت کنند. 

 کند، باد سوزان.  می شعله آتش که در پوست بدن نفوذ َسُموم:

 آب جوشان. َحمیم:

 دود سیاه غلیظ. یَحُموم:

 رسد و خنک. بارٍد:

 بخش. خوش و آرام کَریم:

 خوشگذرانان، مرفهین. ُمرتَفین (تَرَف):

:(  کردند. پافشاری می کانُوا یُِرصُّوَن (َرصّ

 گناه بزرگ.  ِحنث:

 آیا وقتی که. َءإِذا:

 مردیم. ِمتنا:

 خاک شدیم. کُّنا تُراباً: 

 ها. استخوانِعظام (جمع عظیم): 

 آیا واقعاً ما. َءإِنّا:

 برانگیختگان. َمبُعوثُون:

 گردآوری شدگان. َمجُموُعون:

  زمان وعده، مکان وعده.  میقات (َوقت):

 گمراهان. ضاّلُون:

 گان. خورند  آِکلُون (اَکل):

 پرکنندگان. مالُِئون (َمأل):

 ها. شکم بُطُون (جمع بَطن):

 نوشندگان. شاِربُون:

 مانند نوشیدن شرتان تشنه. ُرشَب الهیم:

شرتان مبتال به مرض تشنگی که  هیم (جمع اَهَیم و هیامء):

خورد، وىل رفع عطش  در آن حيوان از شدت عطش آب مى

 نوشد تا مبريد. شود، لذا هم چنان مى منى

 پذیرایی.نُُزل: 

 ما آفریدیم. نَحُن َخلقنا:

ُقوَن:  کنید؟ پس چرا تصدیق منی َفلَوال تَُصدِّ

 پس آیا دیدید؟ اََفَرأیُتم:

 ریزید.  کارید، آن چه به رحم می آن نطفه را که می ما مُتُنوَن:

 آفرینید. می تَخلُُقوَن:

  که. یا این اَم:

رنا:   مقّدر کردیم. َقدَّ

سبقت گرفته شدگان، کسانی که از آنها  َمسُبوقین (سبق):

  مانند. شود و عقب می سبقت گرفته می

َل:   نسبت به این که جایگزین کنیم. علی اَن نَُبدِّ

  پدید آوریم. شأ):نُنِشَئ (نَ 

  دانید. در حالتی که شام آن را منی فی ما ال تَعلَُموَن:

  آفرینش و ایجاد نخستین.االُولی:  ةالنَّشأ 

  شوید؟ پس چرا متذکر منی َفلَوال تََذکَُّروَن:

  کنید.  آن چه را کشت می ما تَحرُثُوَن (حرث):

  رویانید. می تَزَرُعوَن (َزرع):

  .رویانندگان الزّارُِعون:

  خواستیم. اگر میلَو نَشاُء: 
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  خاشاک. ُحطام:

  غصه خوردن، پشیامن شدن.  تََفکُّه:

افتید و آن را  پس شام در غم و غصه می َفظَلُتم تََفکَُّهوَن:

  کنید. ابراز می

  غرامت دیدگان، زیان دیدگان. ُمغرَُمون (غرم):

  نوشید.  می تََرشبُون:

  فرو فرستادید آن را.  اَنَزلتُُموه:

  کنندگان، فرستندگان. نازل ُمنِزلُون:

  زا. ابر باران ُمزن:

  تلخ، بسیار شور.  اُجاج:

  افروزید. کنید، بر می روشن می تُوُرون (وری):

  پدید آورندگان. ُمنِشُئون:

  یادآوری. :ةتَذِکَر 

  ) هستند. یانسان یكساين كه دنبال قّوت (زندگ ُمقوین (قوی):

  تسبیح بگو. َسبِّح:

  خورم.  سوگند منی ال اُقِسَم:

  ها. جایگاه َمواِقع (جمع َموِقع):

  دانستید. اگر میلَو تَعلَُموَن: 

  
  ات يح مختصرآيوسته وتوضپيبخش دوم: ترجمه  •

َْس )١( الَْواِقَعةُ  َوَقَعِت  ِإذَا ا لَ َ ِ    )٣( َرافَِعةٌ  َخافَِضةٌ  )٢( َكاِذَبةٌ  لَِوَقَع
 نيست؛ گويي خالف و دروغ هيچ حادثه اين وقوع در) كه شود مي معلوم( موقع آن در شد، واقع واقعه كه وقتي پيوسته:ترجمه 

  .  كند مي رو و زير را دنيا كنوني نظام كه حادثهاي آن

 ادبي ضرورتهاي جزء ندارد »فاء« اينكه و است، اول شرط جواب همان »كَاِذبَةٌ  لَِوَقَعِتَها لَْيَس « رسد، مي نظر به توضيحات:

 معلوم موقع آن در -پنداريد مي دروغ را آن شما همه كه چيزي همان-  شد واقع واقعه كه وقتي: «است اينگونه شرط. نيست

 رو و زير را چيز همه  شود، مي واقع كه وقتي واقعه آن يعني است، »الَْواِقَعةُ  َوَقَعِت « دامنه در) 3( آيه. »نيست دروغ كه شود مي

 قرار پايين جايگاه، نظر از امروز كه هم ها خيلي و آمد؛ خواهد پايين به هستند، باال امروز كه كساني از خيلي جايگاه و كند، مي

 وجود كه افرادي به قرآن عبارتي به. خورد خواهد هم به كنوني ارزشي نظام هرحال به: بود خواهند بااليي جايگاه داراي دارند،

 اين هم آن و داريد، قيامت صدق احراز براي راه يك فقط شما گويا قيامت منكران اي كه فرمايد مي كنند، مي انكار را آخرت

  .شود واقع قيامت كه است

ِت  ِإذَا ا األْرُض  ُرّجَ ِت  )٤(َرّجً ُّسَ ا الِْجَبالُ  َو ْ  )٦(مُنَْبثًّا َهَباءً  فََكاَنْت  )٥(َّسً ُ   )٧(َثالَثةً  أَْزَواًجا َوكُنْ
  ... .شديد گروه سه شما و گرديدند پراكنده غبارِ كه جايي تا شدند كنده كوهها و لرزيد، زمين كه وقتي آن ترجمه پيوسته:

 شرط كه چند هر است، جديد شرط يك شروع بلكه نيست، اول شرط به عطف دارد، وجود كه شرطي دسته اين در توضيحات:

  . دارد ارتباط اول شرط با جديد

 »إَِذا« يعني شوند مي عطف شرط محل به عبارات اين همه. اند شده عطف هم به و هستند شرط محدوده در همه جمالت اين

ت« سر  تا شدند كنده كوهها و لرزيد، زمين كه وقتي آن: است چنين شرط اين معناي. آيد مي هم »كُْنُتمْ « و »َكانَْت « ،»بُسَّ

 آنقدر  شد، كنده كه كوهها شوند، كنده كوهها كه لرزد مي زمين... . آنگاه شديد گروه سه شما و گرديدند پراكنده غبارِ كه جايي
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 گروه سه عظيم محشر اين در هم شما و گردد مي حشر آماده زمين و شود پراكنده غبار كه جايي تا شود مي كوبيده هم در

  .  گرديد مشخص معنا اين در نيز، است شده عطف »فاء« با يكي و »واو« با يكي اينكه علت كه كرديم توجه. شويد مي

 كوهها كه هنگامي: «كه تعبير اين به بنا دارند، ربط هم به آيه دو اين ولي است، جدا) 6( از) 7( آيه شود گفته است ممكن

 اين. »شود مي چنين و چنان ،...باشيد اي گانه سه ازواج هم شما طور همين و گردند، غبار مانند پس  شوند، متالشي و كنده

 در) 6-4( آيات: كند مي طراحي را شرايطي »الَساِبُقونَ « و »املَْشَئَمةِ  أُْصَحاُب « و »املَْيَمَنةِ  أَْصَحاُب « وضعيت بررسي از قبل آيات

 همديگر با شرط نوع دو اين »ثَالثَةً  أَْزَواًجا َوكُْنُتمْ : «دارد هم ديگري شرط يك و است كيهاني نظام به مربوط شرط واقع

  .شوند بندي دسته رتبه سه در انسانها كه كند مي فراهم را اي زمينه

اِبقُوَن  )٩(اْلَمْشأََمِة  أَْصَحاُب  َما الَْمْشأََمِة  َوأَْصَحاُب  )٨(الَْمْيَمنَِة  أَْصَحاُب  َما الَْمْيَمنَِة  فَأَْصَحاُب  اِبقُوَن  َوالّسَ   )١٠( الّسَ
 و! دارند موقعيتي چه اندف خوبي و خير و بركت و يمن طرف كه كساني پس افتاد، اتفاق سه اين كه وقتي آن ترجمه پيوسته:

 تازان پيش همان كه هم گيرندگان پيشي و! دارند موقعيتي چه  هستند، حقارت و بدبختي و بدي و شومي جانب اهل كه كساني

  . اند واقعي

 را انسان گفته، پيش شرطهاي بيان با قرآن. است شرط جواب دامنه در است شده آغاز نيز »فاء« با كه جمله سه اين توضيحات:

 »الَساِبُقونَ « و »املَْشَئَمةِ  أَْصَحاُب « و »املَيَْمَنةِ  أَْصَحاُب « جايگاه از شرط، جواب مقام در كلي جمله سه با بعد و كند مي منتظر

 غبار كه حدي در شوند مي متالشي كوهها و لرزد مي زمين اينكه دارد، وجود اشراطي اينجا در كه توضيح اين با. كند مي صحبت

 كه كلي مجموعه سه اين و دانند نمي مردم را، گرفته شكل گروه سه اين ماهيت هنوز ولي. شوند مي گروه سه انسانها و شوند مي

 ماهيت و دهد مي جواب شرط اين به خدا. است ابهام از پر آنها براي  است، شده درست محشر صحراي در آدميان ميان در

 اين از كدام هر به اينجا در. كند مي معلوم  دارد، وجود »ةثالث ازواج« به نسبت كه را ابهامي و كند مي مشخص را ها گروه

  .نمايد مي موكول بعد به را تفصيلش و كند مي اشاره اجمالي بيان با ها دسته

 جمله اين برسر كه- »فاء« كه طور همان داشت توجه بايد ولي شود، گرفته شرط جواب »كَانَْت « كه دارد وجود احتمال يك

 است شدن كنده از بعد مرحله »ُمْنَبثٍّا َهَباءً  كَانَْت « يعني. باشد عطف تواند مي هم طور همان باشد، شرط جواب تواند مي -آمده

  . است كم بودن شرط جواب براي جمله اين مفهومي بار آنكه ديگر نكته. نيست شرط جواب و

: بود خواهد چنين نتيجه چون شود، نمي كامل معنا شد، ارائه كه باشد اي گونه به جزا و شرط وقتي شود سؤال است ممكن

  ندارد؟ كاملي معناي اين و ،»ميمنه اصحاب پس  بلرزد، زمين كه وقتي«

 در بلكه نيست، »ميمنه اصحاب پس« شرط جواب كه كرد دقت بايد: اوالً: نمود اشاره نكته دو به بايد سؤال اين به پاسخ در

 و»  الَْمْشأََمةِ  أَْصَحاُب  َما الَْمْشأََمةِ  َوأَْصَحاُب « و»  الَْمْيَمَنةِ  أَْصَحاُب  َما الَْمْيَمَنةِ  َفأَْصَحاُب : «داريم جمله سه شرط جواب

اِبُقونَ « اِبُقونَ  َوالسَّ   . خبرند و مبتدا بصورت آنها همه كه»  السَّ

 ساختارهاي در را خودش جزا و شرط در چه و جواب و قسم در چه قرآن. است قرآني تعابير ويژگي ادبيات نحوه اين: ثانياً

 اين به است، نداده خبر گونه گزارش كه معنا اين به است، كرده عمل بعدي سه بلكه است، نكرده محدود متعارف موجود

 و ميمنه اصحاب: «هستند دسته سه مردم شديد دسته سه شما و شد، غبار و شد كنده كوهها و لرزيد زمين وقتي كه صورت
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 در گونه انتظار ابهام يك و برد مي قيامت صحنه به را انسانها بدهد، گزارش اينكه جايي به بلكه ؛»سابقون و مشئمه اصحاب

 و كشد مي تصوير به قيامت در را شمال اصحاب موقعيت مثال براي اينجا در خدا. كند مي ايجاد گانه سه اصناف مورد در انسان

 اين و كند مي صحبت قيامت صحنه در كه است كسي سخنراني اين. كند مي صحبت او با و برده قيامت صحنه به را انسان

  .نيست دنيا در سخنراني

َك  ِ بُوَن  أُولَ ِ  َجنَّاِت  ِيف  )١١( الُْمَقّرَ ٌ   )١٢( النَِّع لِنيَ  ّمِنَ  ثةُّلَ   )١٤( اْآلِخِرينَ  ّمِنَ  َوَقِليٌل  )١٣( اْألَّوَ
 هاي امت از انبوه گروهي آنها. داشت خواهند جاي نعمت پر هاي بهشت در كه خدايند، درگاه مقربان آنان ترجمه پيوسته:

  .امت آخرين اين اسالم، امت از اندك گروهي و اند پيشين پيامبران

 در بود، خواهد نعيم جنت يك در مقربين اين از نفر يك هر يعنى. دارد اشاره قبل آيه در سابقون به »اُولَِئكَ «كلمه توضيحات:

  . هستند النعيم جنات در آنان همه نتيجه

 اقوام ميان در مقربون، از انبوهي گروه واقعا اينكه يكي: كرد بررسي توان مي نظر دو از را ارتباطشان و)14( و) 13( آيه دو

 زمان در اگر كه معنا اين به. باشد نسبت معناي به كمي و انبوهي اين اينكه دو. هستند آخرين اقوام در كمي و هستند، گذشته

 كه جمعيتي افزايش لحاظ به ولي دارد، وجود مقرب نفر 5 نفر 500 هر از االن داشت، وجود مقرب نفر 5 نفر 100 هر از گذشته

  . نداريم نظري نظريات اين قبول يا رد به نسبت ما. نيست كمتر گذشته زمان مقربان از االن مقربان است، افتاده اتفاق

 َ ِنيَ  )١٥( ّمَْوُضوَنٍة  ُسُرٍر  َع ا مُّتَِك َ
ْ   )١٦( مَُتَقاِبِلنيَ  َعلَ

   .اند زده تكيه آنها بر الفت كمال با يكديگر روي به رو و دارند قرار شده بافته هايي تخت بر آنان خدا درگاه مقربان ترجمه پيوسته:

 كه تختهايي بر پرنعمت بهشت در -قبل آيات در مذكور-  مقربان همان: است چنين هم كنار در آيه دو اين معناي توضيحات:

 نهايت از كنايه همچنين اين و. هستند هم روي در رو تختها، آن به تكيه حال در و اند شده مستقر شده چيده هم كنار در

 پشت و كنند، نمى نظر يكديگر سر پشت به مقربين: بفرمايد خواهد مى ايشانست، باطن صفاى و معاشرت حسن و انس درجه

  .گويند مى هم روى به رو دارند چه هر بلكه كنند، نمى غيبت ندارند، عيبگويى آنان سر

ْم  َيطُوُف  ِ ْ اٌن  َعلَ ُوَن  ِودْلَ ُعوَن  ال )١٨( ّمَِعٍني  ّمِن َوَكأٍْس  َوأَباِريَق  ِبأَْكَواٍب  )١٧( ّمَُخدّلَ ا يَُصّدَ َ
ْ  َوفَاِكَهٍة  )١٩( يُنِزفُوَن  َوَال  َع

ا ّمَ ُوَن  ّمِ ا َطْريٍ  َولَْحِم )٢٠( َيَتَخّريَ ّمَ ُوَن  ّمِ َ   )٢٣( الَْمْكنُونِ  الّلُْؤلُِؤ  َكأَْمثَاِل  )٢٢( ِعنيٌ  َوحُوٌر )٢١( َْش
 و زالل باده از لبريز جامي با و آبريزها با و ها، نوشيدني از هايي جام با شاداب، و نوجوان هماره پسراني آنجا در ترجمه پيوسته:

 با همچنين گردند؛ مي گردشان بر خدمت به -شوند خرد بي و مست آن از نه و گيرند سردرد آن نوشيدن از نه كه اي باده- روان

 هم دارند درشت و سياه چشماني كه حورياني. كنند رغبت بدان كه اي پرنده گوشت هر با و برگزينند، مقربان كه ميوه گونه هر

  .دست از دور و درخشان صدف، در نهفته مرواريد همچون حورياني كنند، مي گردش و طواف مقربان حول حال در

- 19( آيات همه و است متعلق) 17( آيه به) 18( آيه. دهد مي توضيح مقربين براي بهشتي نعمات درباره آيات اين توضيحات:

 كه معنا اين به است،) 17( آيه همان نيز، شود عطف آن به تواند مي 23 آيه كه جايي بهترين. هستند) 18( آيه به عطف) 21
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 بر است عطف »طَرْيٍ  لَْحمِ « و) 20( آيه در» َفاِكَهةٍ « ي كلمه. چرخند مي آنها دور عين حور هم و چرخند مي آنها دور ولدان هم

  ).18( آيه در »أَكٰواٍب «ي  كلمه

 ها برخي چرخند، مي نوجوان همواره نوجواناني آنها دور: دهد مي توضيح مقربين براي بهشتي نعمات درباره اينگونه آيات اين

 از جامهايي و ها وكاسه ها كوزه و قدحها با. شود مي شامل را پسر و دختر هم ولدان اين ولي هستند، پسر ولدان اين اند گفته

 شراب دارد، دنيا شراب كه عوارضي آن. شوند نمي مست و گيرند نمي سردرد آن خوردن از كه شرابي. بهشتي طهور شراب

 كند؛ مي سقوط حيوانيت درجه به و شود، مي زايل او عقل و شود مي خود  بي خود از بخورد را دنيا شراب كسي اگر ندارد، بهشت

 شدند، و آمد در مقربين پيرامون بهشتى پسران كه فرمايد مي اينطور مطلب ادامه در. ندارد را مشكالت اين بهشت، شراب ولي

 همينطور و باشند؛ داشته اشتها كه نوع هر از پرنده گوشت از و باشد، كرده اختيار او خود كه اى ميوه هر آورد مى ميوه يكى

 وقتي ديد خواهيم كنيم دقت اگر. پنهان مرواريدهاي مانند چرخند، مي آنها دور به دارند، زيبايي چشمهاي كه بهشتي حوريان

  .كند مي معرفي پنهان و مخفي را آنها بدهد، نشان را حوريان ارزش خواهد مي كه

  )٢٤( َيْعَملُوَن  َكانُوا ِبَما َجَزاءً 
  .كردند مي كه اي پسنديده كارهاي براي باشد سزايي تا داريم مي ارزاني آنها به را ها نعمت اين ترجمه پيوسته:

 كه آنچه همه يعني. است علت بيانگر و له مفعول »َجزٰاءً  «كلمه و قبل، مطالب همه براى است قيدى شريفه آيه اين توضيحات:

  .دادند مي انجام كه آنچه خاطر به باشد پاداشى كه بود اين براى كرديم بهشت اهل با

ا َْسَمُعوَن  َال  َ    )٢٦( َسَالًما َسَالًما ِقيًال  ِإّالَ  )٢٥( َتأِْثيًما َوَال  لَْغًوا فِ
 رايج شان ميان در كه سالم جز آنان. دارد  گناه نسبت كه سخناني نه و شنوند مي اي بيهوده سخن نه جا آن در ترجمه پيوسته:

  .شنوند نمي سخني است

 هيچ آنجا در. است سالم قول شنوند، مي آنجا در كه چه هر يعني تاثيم و لغو از منقطع است استثنايى نيز) 26( آيه توضيحات:

  . است سالم قول شنوند، مي آنجا در كه چه هر شنوند، نمي هم را دارد  گناه نسبت كه سخناني نيز و شنوند نمي لغوي

 يعني شنوند، نمي حتي را آنها بلكه بينند، نمي را لغو سخنان تنها نه بهشت در يعني است، »اليبرصون« اعالي درجه »يَْسَمُعونَ «

 مقربون بودن ناب نهايت اين و نيست، خبري آنجا در آلودگي و زشتي هيچ از كه است شده دور لغويات از آنقدر مقربون درجه

  . رساند مي را

 )٣١( ّمَْسُكوٍب  َوَماءٍ  )٣٠( ّمَْمُدودٍ  َوِظّلٍ  )٢٩( ّمَنُضودٍ  َوَطْلٍح  )٢٨( ّمَْخُضودٍ  ِسْدٍر  ِيف  )٢٧( الَْيِمِني  أَْصَحاُب  َما الَْيِمِني  َوأَْصَحاُب 
ْرفُوَعٍة  َوفُُرٍش  )٣٣( َمْمنُوَعٍة  َوَال  َمْقطُوَعٍة  ّالَ  )٣٢( َكِثَريةٍ  َوفَاِكَهٍة  َشأَْناُهّنَ  ِإّنَا )٣٤( ّمَ َشاءً  أَ  )٣٦( أَْبَكاًرا فََجَعْلنَاُهّنَ  )٣٥( ِإ
ًبا ُ َْصَحاِب  )٣٧( أَْتَراًبا ُ ٌ  )٣٨( الَْيِمِني  ّألِ لِنيَ  ّمِنَ  ثةُّلَ ٌ  )٣٩( اْألَّوَ   )٤٠( اْآلِخِرينَ  ّمِنَ  َوثةُّلَ

 و دارند، قرار خار بي سدر درخت سايه در اينان! خجستگاني و يمين اصحاب چه خجستگان و يمين اصحاب و ترجمه پيوسته:

 قطع) كه شرايطي در( فراوان، هاي ميوه و آبشارها كنار در و دارد طوالني و ممتد سايه و است برگ پر كه درختي سايه در

 ايجاد را آنها كه هستيم ما اين. دارند بلندي جايگاه آنها همسران و. نيست كار در هم نعمات اين براي اي كننده منع و كننده
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 يمين اصحاب با سنخ هم كه دختراني. داديم قرار دوشيزه و بكر را آنها كه بود آن ايجاد اين! خاص كردني ايجاد ايم، كرده

  . آخرين امتهاي از گروهي و نخستينند امتهاي از گروهي كه است، يمين اصحاب براي نعمت، همه اين هستند؛

 أَْصَحاُب «  به تعبير جاى به اگر و شود؛ مى شروع -فرمود ذكر قبالً كه– ميمنه اصحاب حال تفصيل آيه اين از توضيحات:

 كسانى گروه يك آن و است، گروه يك درباره تعبير دو هر بفهماند كه بود اين براى ،» الَْيِمنيِ  أَْصَحاُب «  به كرد تعبير »املَيَمَنةِ 

 عطف) 28( آيه به همگي) 34( آيه همچنين و) 32-28( آيات. شود مى داده راستشان دست به اعمالشان نامه كه هستند

  .باشند مي آيه اين در »ِفی« متعلق و هستند

َماِل  َوأَْصَحاُب   َماِل  أَْصَحاُب  َما الّشِ ُوٍم  ِيف  )٤١( الّشِ َ  ٍ ِ َ ٍ  َوَال  َباِردٍ  ّالَ  )٤٣( َيْحُموٍم  ّمِن َوِظّلٍ  )٤٢( َو   )٤٤( َكِر
 آبي و سوزان حرارتي ميان در آنان! شمالي اصحاب چه و بخت، تيره نامباركان همان چپ، دست اصحاب اما و ترجمه پيوسته:

 و خوش نه و است خنك نه كه اي سايه خاكستر، و آتش متراكم توده از اي سايه در و برند مي سر به جوشان و داغ بس

  .بخش آرام

 اصحاب كه بود اين به اشاره براى خواند، شمال اصحاب آيات اين در را) 9آيه( قبل آيات در مشئمه اصحاب اگر توضيحات:

  . گذشت يمين اصحاب در نظيرش كه چنان هم شود، مى داده چپشان دست به اعمالشان هاى نامه قيامت در مشئمه

 رود، مى برودت انتظار آن از كه است ظل چون ،»يَْحُمومٍ « براى نه است »ِظلٍّ « براى صفت دو »كَِريمٍ  َوَال  بَارِدٍ  َال «كلمه دو ظاهراً

 تا ندارند، برودت انتظار دود از هرگز و كنند، استراحتى و شوند خنك كه كشانند مى سايه طرف به را خود جهت بدان مردم و

  .»كريم نه و است خنك نه كه يحمومى: «بفرمايد

 اصحاب« و »سابقون« كه وضعيتي آن نداشتن بعالوه، و مقدار اين چون كند، مي بسنده آنها عذابهاي از مقدار همين به خدا

  . است بدبختي اوج و عذاب اوج داشتند، »يمين

ُْم  َ ّ فِنيَ  ذَلَِك  َقْبَل  َكانُوا ِإ وَن  َوَكانُوا )٤٥( مُْرتَ َ  يُِصّرُ ِ  الِْحنِث  َع َِذا َيقُولُوَن  َوَكانُوا )٤٦( الَْعِظ  َوِعظَاًما تَُراًبا َوكُنَّا ِمْتنَا أَ
ِنَّا لُوَن  آَباُؤَنا أََو  )٤٧( لََمْبُعوثُوَن  أَ   )٤٨( اْألَّوَ

 از را نعمت بخشنده و شده سرمست خدا هاي نعمت اثر در دنيا، در اين از پيش آنان كه است سبب بدان اين ترجمه پيوسته:

 و مرديم چون آيا: گفتند مي و نهادند نمي گردن را او بندگي و ورزيدند مي اصرار بزرگ پيمان آن شكستن بر و بودند برده ياد

 به كه هم ما نخستين پدران آيا و! شويم؟ مي برانگيخته دوباره راستي به آيا شديم،] پوسيده[ استخواني چند و گشتيم خاك

  !شوند؟ مي برانگيخته هم آنها اند، گشته نابود كلي

 آخرتى عذاب همان به »ذلكَ  «ي  كلمه و كند، مى بيان را عذاب در شمال اصحاب استقرار علت) 48-45( آيات توضيحات:

 از است عبارت عظيم حنث بر اصرار كه بشود استفاده سياق از شايد) 46( آيه مورد در. بود كرده ذكر قبالً كه كند مي اشاره

  .بودند بسته پيمان آن بر فطرت حسب بر كه عبادتى دارند، خود پروردگار بندگى و پرستش از استكبار آنها اينكه

   

قعه
 وا
رك

مبا
ره 
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لِنيَ  ِإّنَ  قُْل  َ  لََمْجُموُعوَن  )٤٩( َواْآلِخِرينَ  اْألَّوَ ْعلُوٍم  َيْوٍم  ِميَقاِت  ِإ    )٥٠( ّمَ
 گردآوري است، معلوم روزي خدا نزد كه معين موعدي براي آيندگان، و نخستين مردم قطعاً: بگو مترفين آن به ترجمه پيوسته:

  .شد خواهند

  .كند تثبيت را آن داده، پاسخ معاد به نسبت آنان استبعاد از دهد دستورمى خود گرامى رسول به تعالى خداى آيه اين در توضيحات:

 َ ّ ا ِإّنَُكْم  ُ َ ُ ّ الُّوَن  أَ بُوَن  الّضَ ا فََمالُِؤوَن  )٥٢( َزّقُوٍم  ّمِن َشَجٍر  ِمن َآلِكلُوَن  )٥١( الُْمَكّذِ َ
ْ   )٥٣( الْبُطُوَن  ِم

 و خورد خواهيد زقوم درخت از قطعاً انگاريد، مي دروغ را آن و ايد كرده گم را حق راه كه كساني اي شما پس ترجمه پيوسته:

  .كرد خواهيد پر آن از را هايتان شكم

 از آيات اين در و بگذارد، ميان در معاد منكرين با بوده مأمور خدا رسول گفتيم كه است كالمى تتمه آيات اين توضيحات:

  .دهد مى خبر دارند كه شرابى و طعام و دارند، روز آن كه وضعى و قيامت روز در آنان كار مĤلِ

 جزاي بيان كه- آيات اين و كنند مي پر شكم و خورند مي دنيا در كه هستند كساني گروه، اين كه فهماند مي آيه دو اين

 را خود شكم هم دنيا آن در  كنيد، مي پر را شكمتان همواره شما كه دنيا اين در. دهد مي نشان را جزا و جرم تناسب -آنهاست

  . كنيد مي پر را شكمتان زقوم درخت از دنيا آن در اما كنيد، مي پر

 اشاره قيامت روز در خسرانشان مالك و شقاوت علت به كه بود اين براى كرد، مخاطب مكذبين و ضالين خطاب به را آنان اگر

 اصرارى و تكذيب در كه استمرارى اثر در گمراهى اين و بودند، گمراه حق طريق از ايشان: كه است اين مالك آن و باشد، كرده

 نجات كه رفت مى آن اميد داشتند، نمى تكذيب ديگر و بودند گمراه تنها اگر و كرده، رسوخ دلهايشان در داشتند حنث بر كه

  .نبود گمراهى تنها دردشان اما نگردند هالك و يابند،

ِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  فََشاِربُوَن  َحِم
ِ  ُشْرَب  فََشاِربُوَن  )٥٤( الْ ِ   )٥٥( اهْل

  .آشاميد مي تشنه، شتران نوشيدن چون آنرا و نوشيد؛ خواهيد جوش آب آن روي زقوم خوردن خاطر به گاه آن ترجمه پيوسته:

 چركين جوشان آب از لذا شوند مي تشنه خورند، مي را زقوم -كرد اشاره) 53( آيه چنانكه - انسانها كه وقتي توضيحات:

 از »الِْهيمِ  ُرشَْب « صورت به تشنه، شتر مانند كه كند مي كاري انسانها با زقوم درخت كه است اين مراد هم آيه اين در. خورند مي

  .خورند مي جوشان چركين آب

ْ  َهَذا ُ ُ يِن  َيْومَ  نُُزل     )٥٦( ادّلِ
  !شوند مي پذيرايي بدان جزا روز در آنچه است اين ترجمه پيوسته:

 و بود خدا رسول كالم نيز جمله اين اگر چون است؛ گراميش رسول به خطاب متعالى خداى كالم شريفه آيه توضيحات:

 كه است آن منظور حال هر به».  نُُزلُُهمْ  َهَذا: «فرموده كه بينيم مى ولى ،»نزلكم هذا: «فرمود مى بايد بود، ضالّين به خطابش

 داريم توجه و. است گر تكذيب گمراهان اين از اول پذيرايي گفتيم،) پيش آيات در( آنان شراب و طعام پيرامون كه مطالبي اين

    . است كار در زدن طعنه و  تهكم نوعى خوانده، پذيرايى را آنان شده آماده عذاب اينكه در كه
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قُوَن  فَلَْوَال  َخلَْقنَاكُْم  َنْحنُ    )٥٧( تَُصّدِ
  )57(كنيد؟ نمي باور رستاخيز ي درباره را ما سخن چرا پس ايم، آفريده را شما كه ماييم رستاخيز، منكران اي ترجمه پيوسته:

  كنيد؟ نمي تصديق را معاد و را خدا چرا پس كرديم، خلق را شما ما

 را جزا و قيامت مشركين، كه گويد مى سخن اى زمينه در. است جزا و قيامت باره در گفتگو سياق آيه، اين سياق توضيحات:

ُبونَ «  توالي از موضوع اين به توجه با و بودند كرده تكذيب و انكار قونَ « و »الُْمكَذِّ  را نتيجه اين توان مي آنها تقابل و »تَُصدِّ

 خدا برابر در كرنش زمينه اوليه تهديد با عبارتي به است، احتجاج مقدمه و نبوده مستقل بحث، اول در شده ذكر انذار كه گرفت

ُقونَ  ال َفلَوْ «جمله اى زمينه چنين در. آيد مي بوجود   . است آن تكذيب ترك و معاد مسئله تصديق به تشويق و تحريك »تَُصدِّ

 و است، جمله اين تعليل قبلى جمله شود مى استفاده درآمده مذكور جمله سر بر كه »فاء «حرف از كه طورى به همچنين

 ما كه است اين علتش آن، انكار و تكذيب از برداشتن دست و معاد تصديق به كنيم مى تشويق را شما اينكه فهماند مى خالصه

 حتي كنيد، تصديق را خدا كه است كافي كرديم، خلق را شما ما كه همين فقط: كه است چنين معنا لذا هستيم، شما خالق

 را شما كه كسي همان يعني- من و كردم خلقتان من و نبوديد شما يعني كرديم، خلقتان ما. كنيد تصديق هم را قيامت وجود

 دليلي هيچ و كنيد تصديق بايد هم شما و است كار در قيامتي كه است طور اين عالم نظام كه گويم مي شما به -ام كرده خلق

  .است مستقل استدالل يك آيه اين. ندارد وجود شما تكذيب بر

 نُُزلُُهمْ  هذا: «فرمود مى بودند، شده فرض غايب مردم قبالً چون ، رفته بكار خطاب به غيبت از التفاتى بعديش آيات و آيه اين در

ينِ  يَْومَ   نَْحنُ : «فرمايد مى كرده ايشان به سخن روى لذا اند، گرفته قرار مخاطب مردم بحث مورد آيات ابتداى در ولى ،»الدِّ

 مخاطب توبيخ، براي و داشته، را آنان توبيخ بناى بحث مورد آيات در كه بوده اين براى سياق كردن دگرگون اين و ،»َخلَْقناكُمْ 

 »چنانند و چنين ايشان« گفتن از مؤثرتر »چنانيد و چنين شما« اينكه گفتن و است، كردن فرض غايب از مؤكدتر دادن قرار

  .باشد مى

 ُ ْ  )٥٨( تُْمنُوَن  ّمَا أَفََرأَْي ُ ْرَنا َنْحنُ   )٥٩( الَْخالِقُوَن  َنْحنُ  أَمْ  َتْخلُقُوَنهُ  أَأَن َ  )٦٠( ِبَمْسبُوِقنيَ  َنْحنُ  َوَما الَْمْوَت  َبْينَُكُم  َقّدَ  أَن َع
َل  ِشَئُكْم  أَْمثَالَُكْم  ّنَُبّدِ ُ ُ  َولََقْد  )٦١( َتْعلَُموَن  َال  َما ِيف  َون ُ َّْشأََة  َعِلْم َ  ال ُروَن  فَلَْوَال  اْألُو    )٦٢( َتَذّكَ

 هستيم؟ او خالق ما يا كنيد مي خلق را او شما آيا ايد؟ كرده نگاه را آيد مي دنيا به كه فرزندي آن شما آيا ترجمه پيوسته:

 امثال كه كار اين بر بگيرد سبقت ما بر تواند نمي كسي و ايم كرده مقدر را مرگ شما بين) ايم كرده خلق را شما كه ما همين(

 آفرينش شما يقين، به. آوريم در نداريد آگاهي آن از كه ديگري آفرينش در را آدميان شما و سازيم شما جايگزين  را شما

 در را آن ضرورت بلكه ديگر جهان تحقق امكان رهگذر اين از چرا پس ايد، شناخته است جهان اين آفرينش كه را نخست

  يابيد؟ نمي

ُقونَ  َفلَْوال َخلَْقَناكُمْ  نَْحنُ : «بود فرموده كه اول قسمت در. است) 57( آيه تفصيل ،)62-58( آيات توضيحات:  قسمت در ،»تَُصدِّ

 َفلَْوال« طول در»  تَذكَُّرونَ  َفلَْوَال «  نيز) 62( آيه در. دهد مي تفصيل و كرده باز را مكذبان تصديق لزوم و خلقت اين دوم،

ُقونَ     كنيد؟ تصديق تا شويد نمي متذكر چرا پس يعني است، »تَُصدِّ
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 چه نطفه ريختن از غير مادران و پدران شما انسانها، خلقت در دهيد خبر من به: كه است اين) 61-58( آيات مجموعه معناي

 دست به بشر صورت به تبديلش و ماييم آن خالق يا آوريد، مى در خود مثل انسانى صورت به را نطفه آن شما آيا داريد؟ نقشى

 در كه است كسي همان) َخلَْقَناكُمْ  نَْحنُ ( كرد خلق را شما كه كسي همان كه كند مي بيان اينگونه ادامه در گيرد؟ مى صورت ما

ْرنَا نَْحنُ ( كرد مقدر را مرگ شما ميان  كرد مقدر برايتان را مرگ كه كسي و شما خالق بر تواند نمي كسي و ،)الَْمْوَت  بَْيَنكُمُ  َقدَّ

 را ما تواند نمي كسي فرمايد مي خدا عبارتي به. كند خلقتان جديدي عالم در و كند تبديل را شما) َعَىل ( اينكه بر بگيرد سبقت

 مقدر ما ناحيه از تقديرى براساس شما بين در مرگ چراكه بدهد؛ شكست را ما و بكند محدودمان داريم كه اي اراده اين در

 اينكه يا و كنيم؛ فراهم شما براى را حيات ادامه وسيله نتوانيم ما كه معنا اين به باشد ما قدرت در نقصى از ناشى اينكه نه شده،

 بر را شما ما، خود بلكه! نخير باشد، كرده عاجز شما حيات حفظ در را ما و شده غالب ما اراده بر ميرآور و مرگ و ويرانگر اسباب

 براى جا و بميرند اى طبقه يعنى است أمثال تبديل اساس بر ما خلقت چون. بميريد معين أجلى از پس كه آفريديم اساس اين

 شما مردن از بعد كه است اساس اين بر نيز و بگذاريم، آنان جاى به را اخالف و بميرانيم را اسالف كنند، باز ديگر اى طبقه

  .بدهيم شما به دنيوى ناپايدار خلقت وراى ديگر خلقتى

 عبارتي به. دارد وقوع امكان معاد براينكه است برهاني مرگ و دنيا حيات به علم در كه كند مي بيان چنين) 62( آيه در ادامه در

 كه- آيات اين پيام عبارتي به كنيد؟ نمي تصديق را آخرت و قيامت و شويد نمي متذكر چرا پس شماست، معلوم اول نشئه وقتي

 آيا! كنيد مي قيامت تكذيب و شكنيد، مي را بندگي پيمان كه مترفيني اي كه است اين -است خداوند توسط انسان خلق تفصيل

  كنيد؟ تصديق تا شويد نمي متذكر چرا پس بوديد؟ اي كاره خودتان شما مردن، و آمدن دنيا به در

 آيد مى دست به يقين طور به معنا اين دنيا عالم انگيز حيرت نظام از: است شرح بدين است مستتر) 62( آيه در كه برهاني متن

 از همچنين. دارد وجود پايدار و باقي هدفى و غايت فانى، نشئه اين براى قطعاً و نيست، هستى عالم در باطلى و لغو كه

 لذا و است، شده هدايت خودش نوع مخصوص سعادت سوى به موجودات از نوعي هر بينيم مى كه است اين دنيا نظام ضروريات

 نيز اين و شوند، هدايت سعادتشان سوى به نهى و امر توجيه و شرايع تشريع و پيامبران شدن مبعوث طريق از بايد هم انسانها

 و پاداش براى دنيا چون و شود، مقرر كيفرى زشت اعمال مقابل در و پاداشى نيك اعمال برابر در اينكه مگر گيرد نمى صورت

 است ممكن چگونه اينكه اما و. بپذيرد صورت امر اين است آخرت نشئه همان كه ديگر عالمى در بايد ناگزير است، تنگ كيفر

 آن كه فهميدند و ديدند نشئه اين در چون است، دنيا نشئه همين در نيز امكان اين دليل شوند، زنده ديگر بار يك انسانها

 الَِّذي يُْحِييَها ُقْل : «است قادر نيز دومش بار ايجاد بر او داشت، قدرتى چنين و آورد، هستى به عدم كتم از را عالم اين كه خدايى

َل  أَنَْشأَها  خود اين و) 79 آيه يس،. كرد ايجادش اول بار كه كند مى زنده كسى همان را پوسيده استخوانهاى اين بگو( »َمرَّةٍ  أَوَّ

 علمى انسانها براى دنيا نشئه به علم با: اينكه سخن كوتاه. كند مي طرف رابر آن منكرين  استبعاد و بوده معاد امكان بر برهانى

 دارند آن  به نسبت منكرين كه را استبعادى و كند، مى اثبات را بعث امكان كه برهانى شود، مى پيدا برهان اين  مبادى به نيز

  .ندارد معنايى استبعاد ديگر امكان اثبات با پس سازد، مى برطرف
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 ُ ْ  )٦٣( َتْحُرثُوَن  ّمَا أَفََرأَْي ُ اِرُعوَن  َنْحنُ  أَمْ  َتْزَرُعوَنهُ  أَأَن ُ  لَْو  )٦٤( الّزَ ُ  ََشاء ْ  حُطَاًما لََجَعْلنَاه ُ ُهوَن  فَظَْل مُوَن  ِإّنَا )٦٥( َتَفّكَ َ

ْ  لَُم
  )٦٧( َمْحُرومُوَن  َنْحنُ  َبْل  )٦٦(

 ما اگر هستيم؟ روياننده ما يا رويانيد مي را آن شما آيا ايد؟ كرده نگاه كنيد، مي كشت كه چيزي آن به آيا ترجمه پيوسته:

 گو و گفت آن درباره زده حيرت است رسيده زراعتتان بر آنچه از شما گاه آن آوريم، مي در خاشاك صورت به را آن بخواهيم،

  .ايم شده محروم ما كه اين، تنها نه. ايم زيانديده ما كه راستي به كه كنيد مي

 اينها همه: كه فرمود و داد، تذكر بينشان در مير و مرگ تقدير و خلقتشان كيفيت به را معاد منكرين آنكه از بعد توضيحات:

 به كند مى شروع بعد به آيه اين از است، متعالى خداى ربوبيت هاي الزمه از اينها همه نيز و جزا، و معاد براى است مقدمه

 به نسبت را آنها و كند، مى اثبات آنان براى را خود ربوبيت وسيله اين به و زندگيشان حوايج مهمترين از برخي شمردن

  .نمايد مي توبيخ است، رب جانب از كه نعمات اين برابر در ناسپاسي

 بود نشده ذكر زراعت كلمه نيز و بذر كلمه سابق در هرچند گردد، مى بر زراعت به يا و بذر به »تَْزَرُعونَهُ «عبارت در »هاء«ضمير

 حدى به دهيد مى رشد و رويانيد مى را] بذر[ همان كه شماييد اين آيا: است معلوم ضمير برگشت اين كالم مقام و سياق از ولى

 كامل كه حدى به تا دهيم، مى نمو و رويانيم مى را شما افشانده ما و) است بذر افشاندن تنها شما كار اينكه يا( بدهد؟ دانه كه

   .دهد دانه و شود

 اگر يعني كنيد؟ مي ناسپاسي چرا پس نيست، شما دست چيز هيچ كه فرمايد مي چنين»َلونَشاءُ « آوردن با 65 آيه در ادامه در

 به رسيدن از قبل كرده، نخور درد به گياهى را آن توانستيم مى برسانيم، ثمر به را زراعت و دهيم، روزى را شما خواستيم نمى

  .كنيم متالشى و خرد بادها وزش با و بخشكانيم، ثمر

 و خورديد، مى افسوس رسيده زراعتتان به كه آفتى از و كرديد، مى تعجب خود سرنوشت از كه بود اقدام اين نتيجه در وقت آن

 از مالمان شديم، واقع سنگينى خسارت و غرامت در راستى به ،»لَُمْغرَُمونَ  إِنَّا:«گفتيد مى نموده، بازگو يكديگر براى را ماجرا

 طور به ديگر كه كنيم چه را اين! كنار به اينها همه ،»َمْحُروُمونَ  نَْحنُ  بَْل « گشت، هدر زحماتمان و شد تلف وقتمان رفت، دست

  .سازيم فراهم را خود زندگى حوايج و بفروشيم يا و بخوريم نداريم چيزى شديم؛ روزي و رزق از ممنوع و محروم كل

 ُ ُ ِي الَْماءَ  أَفََرأَْي بُوَن  اذّلَ َ
ْ َ )٦٨(  ْ ُ ُ  أَأَن ُ  لَْو  )٦٩( الُْمنِْزلُوَن  َنْحنُ  أَمْ  الُْمْزنِ  ِمنَ  أَنَزلْتُُموه ُ  ََشاء  فَلَْوَال  أَُجاًجا َجَعْلنَاه

   )٧٠(َْشُكُروَن 
 اگر هستيم؟  كننده نازل ما يا ايد كرده نازل ابر از را آن شما آيا ايد؟ كرده نگاه نوشيد، مي كه آبي در آيا ترجمه پيوسته:

  كنيد؟ مي ناسپاسي) است پروردگارتان جانب از تنها كه نعماتي اين برخالف( چرا پس. كرديم مي تلخ يا شور را آن خواستيم مي

 براين. نمايد مي احتجاج مشروبات نعمت به آيات اين در و فرمود اشاره ها خوردني و مأكوالت به) 67-63( آيات در توضيحات:

 هر به ناظر بعد فرمايد،  مي بيان را استدالل و احتجاج با همراه توبيخي مطالبي مترف انسانهاي به خطاب بند دو در خدا اساس

  .»تَْشكُُرونَ  َفلَْوال: «فرمايد مي بند دو
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 هم ابر از آب كردن نازل يعني نيست، شما اختيار در چيز هيچ كه بفرمايد خواهد مي) 70( آيه در »لَونَشاءُ « عبارت ذكر با خدا

   كنيد؟ مي ناسپاسي چرا پس ماست؛ دست كار و كرديم مي تلخ يا شور را آن خواستيم مي اگر چون نيست شما دست

 اين دليل. ندارد وجود عبارت اين دوم) 70-68( دوم بند در ولي دارد، وجود»  تََفكَُّهونَ  َفظَلُْتمْ «  عبارت) 67-63( اول بند در

 ولي نيست اي كاره خودش كه باشد متوجه بيشتر بايد همين براي و دارد دست انسان خود زراعت و كشت در كه است آن امر

  .   كند نمي سختگيري و تاكيد خيلي اينجا در هم خدا و نيست دخيل آب آمدن وجود به در انسان

ُقونَ  فَلَوال«  عبارت سه ميان كه نمود توجه بايد  محتواي و مشابه اسلوب جهت به »تَْشكُُرونَ  َفلَْوال« و»  تَذكَُّرونَ  َفلَْوَال «  ،»تَُصدِّ

  .آمد خواهد آن پيرامون اي نكته هدايتي جهت بخش در كه هست تناسبي آن

 ُ ُ ْ  )٧١( تُوُروَن  الَِّتي النَّاَر  أَفََرأَْي ُ ْ  أَأَن ُ
َشأْ َا أَ َ ِشئُوَن  َنْحنُ  أَمْ  َشَجَر    )٧٣( لِّْلُمْقِوينَ  َوَمَتاًعا َتْذِكَرةً  َجَعْلنَاَها َنْحنُ  )٧٢( الُْم

 اين ما هستيم؟ روياننده ما يا رويانيد، مي را آن درخت شما آيا ايد؟ كرده نگاه افروزيد، مي كه آتشي آن در آيا ترجمه پيوسته:

  .داديم قرار متاع هستند، انساني زندگي قوت دنبال كه كساني براي و تذكر مايه را آتش

ُقونَ  َفلَْوال«  دامنه در خاص طور به »أََفَرأَيُْتمُ «  اين توضيحات:  كننده فراهم آتش چون. نيست »تَْشكُُرونَ  َفلَْوال«  و »تَُصدِّ

 است طولي رابطه اين به توجه با. گيرد نمي قرار آنها عرض در فلذا است، مشروبات و مأكوالت از بيشتر بهرمندي براي اي زمينه

 آنها عرض در بحث اين وگرنه داد، قرار مشروبات و مأكوالت و »تَْشكُُرونَ  َفلَْوال«  محدوده در را) 73-71( آيات توان مي كه

  . نيست

 باشد داشته توجه انسان كه است اين به آتش بودن »تَْذِكرَةً . «داند مي مقوين براي اي دستمايه و تذكر مايه را آتش) 73( آيه در

 كه اين بر باشد تذكري تواند مي هم و باشد خدا قدرت بر تذكري و دليل تواند مي هم كه آيد مي بوجود آتش سبز درخت از كه

 قوت براي مستقيم، غير يا مستقيم آتش كه است خاطر بدين هم آتش بخشي قوت خصوصيت. باشد آتش تواند مي انسان عاقبت

  . آيد مي بكار انسان زندگي نظام به بخشيدن

ِ  َرّبَِك  ِباْسِم  فََسّبِْح    )٧٤( الَْعِظ
  . كن ياد كاستي و عيب هر از پيراستگي به و بدار منزه و گوى تسبيح او اسم به استعانت با را پروردگار پس ترجمه پيوسته:

 حال يعني است؛ سابق بيان فرع و نتيجه تسبيح، به امر لذا رساند، مى را تفريع آمده آيه اين سر بر كه »فاء« حرف توضيحات:

  .بدار منزه و گوى تسبيح او نام به استعانت با را خداى تو پس است چنين كه

 و معاد و قيامت تصديق لزوم پيرامون خداوند بيانات شنيدن با كفار چون و است مترفين با سخن اول دوره پايان آيه اين

 و برگردانيد ايشان از را سخن روى دادند، ادامه خود اتراف و تكذيب به چنان هم پروردگار نعمات شكر و بندگي لزوم همچنين

 شركى از را خدا پيامبر، تا دهد مى دستور لذا رود، نمى خرجشان به حرف مردم اين بفهماند تا كرد، خود گرامى رسول متوجه

 از نه و است معاد برپايي از ناتوان نه خدا چراكه بدارد؛ منزه دارند جزا و بعث باره در كه تكذيبى از نيز و ورزند مى مردم كه

 تكذيب با كه هستيد شما هم و هستيد او بندگي نيازمند هم كه هستيد شما اين شماست، شكر و بندگي به نيازمند ديگر سوي

  .بينيد مي خسارت قيامت
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ُ  )٧٥(النُّجُوِم  ِبَمَواِقِع  أُْقِسُم  فََال  ٌ  َتْعلَُموَن  لَّْو  لََقَسٌم  َوِإّنَه ُ  )٧٦( َعِظ ٌ  لَقُْرآٌن  ِإّنَه هُ  ّالَ  )٧٨( ّمَْكنُونٍ  ِكَتاٍب  ِيف  )٧٧( َكِر  ِإّالَ  َيَمّسُ
ُروَن  ّبِ  ّمِن َتنِزيٌل  )٧٩(الُْمطَّهَ    )٨٠(الَْعالَِمنيَ  ّرَ

. است عظيم قسمي آن همانا بدانيد، اگر و خورم نمي قسم ستارگان جايگاههاي به قرآن جايگاه بر تأكيد براي ترجمه پيوسته:

 هر از كه لوحي در و است ارجمند و گرانمايه قرآني ،)گيريد نمي جدي و پنداريد مي سست شما كه چيزي( آن ترديد بي آري

 قرآن اين. داشت نخواهد دسترسي آن به كس هيچ پاكان و پيراستگان جز و دارد، قرار است مصون دگرگوني و تغير گونه

  ].است گرديده ارائه حاضر صورت به شما به و[ است شده فرستاده فرو و يافته تنزيل جهانيان پروردگار نزد از بلندمرتبه

 انكار و داشتند، انكار را جزا و بعث مسأله همچنين و الوهيت و ربوبيت در را خدا وحدانيت مسئله كفار كه آنجايى از توضيحات:

 انكارشان حقيقت در داشتند، مى اظهار آمده معاد و توحيد داستان  آن در و شده نازل خدا رسول به كه قرآن انكار با را خود

 عبارتي به يا است؛ بعث و توحيد مسأله بر مشتمل كه قرآنى انكار دوم بعث، و توحيد اصل انكار اول شد، مى انكار دو به منشعب

 و آمد اين از قبل تا كه آنطور اول: كرد صحبت آنان با جور دو خدا جهت همين به. دهد مى خبر آن از قرآن كه بعثى و توحيد

 و كند، مى اثبات نيز را قرآن بودن اللَّه كالم مطلب، اصل اثبات عين در كه نحوي به) هاست بعدي و آيات بدين مرتبط كه( دوم

 توصيف وصفى بهترين به را آن باالخره و است، او ناحيه از شده نازل و نزدش محفوظ و خدا كالم قرآن كه سازد مى مسجل

  . كرد

 بيشتر كرد، مى تأكيد) نخوردن سوگند يا( سوگند آن با كه را مطلبى و دهد، جلوه بزرگ را قبلى سوگند خواهد مى) 76( آيه

 به آن در ضمير و است، سابق نخوردن سوگند تأكيد مورد مطلبِ نوعي، به »كَِريمٌ  لَُقرْآنٌ  إِنَّهُ «جمله و. دهد قرار تأكيد مورد

 و محفوظ قرآن: فرمايد مى است، قرآن دوم توصيف »َمكُْنونٍ  ِكتاٍب  ِيف « جمله. گردد برمى شود مى استفاده سياق از كه قرآنى

 از است عبارت كتاب آن و است طور همين كتاب آن ويژگي كه دارد قرار كتابى در چون است، تبديل و دگرگونى هر از مصون

هُ  ال« جمله.  محفوظ لوح ُرونَ  ِإالَّ  مَيَسُّ  آن در قرآن كه مكنون كتاب آن يعني است، محفوظ لوح و مكنون كتاب صفت »الُْمطَهَّ

 بزرگداشت سياق در كالم تقدير، هر به. ندارد مساس آن با كسى پاكان جز به و است، محفوظ ناپاكان و اغيار دسترس از است

  . كند تجليل را قرآن خواهد مى و است قرآن امر

 آن شما، سوى به خدا ناحيه از شده نازل است كتابى قرآن پس. قرآن براى است ديگرى وصف »الْعالَِمنيَ  َربِّ  ِمنْ  تَْنِزيٌل «جمله

 مساس آن با كسى پاكان جز كه بود مكنون كتابى آنكه از بعد كنيد، تعقل و بفهميد را آن تا كرد، شما فهم خور در و نازل را

 جز كس هيچ نبود، جهانيان خداي »تنزيل« اگر كه دارد را پيام اين قبل آيات با ارتباط در) 80( آيه عبارتي به. نداشت

ُرون«  مكنونيش كتاب  رتبه آن در و دارد جايگاه مكنون كتاب در كه گرانبهايي در چنين. نداشتند دسترسي قرآن به »الُْمطَهَّ

  . است آمده پايين جهانيان پروردگار طرف از شما براي  نيست، آن با تماس و آن به يابي دست قدرت را كسي مطهرون جز

َذا َ ِ ُ  الَْحِديِث  أَفَ بُوَن  أَّنَُكْم  ِرْزَقُكْم  َوَتْجَعلُوَن  )٨١(ّمُْدِهنُوَن  أَن   )٨٢(تَُكّذِ
 آن، از را خود نصيب و كنيد نمي توجه آن به و شمريد مي سبك خداست جانب از كه را سخني چنين پس آيا ترجمه پيوسته:

  بشماريد؟ دروغ را آن كه دهيد مي قرار اين تنها
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. است) 77( آيه در »كَِريمٌ  لَُقرْآنٌ  إِنَّهُ « مقابل نقطه »ُمْدِهُنونَ . «است كريم قرآن به اشاره »الَْحِديِث  َهَذا« عبارت توضيحات:

 در سخن اين اصلي پايگاه و جايگاه و است غيب عالم به متصل سخن اين كه باشد داشته را نگاه اين قرآن به كسي اگر چون

 و سست را آن وقت هيچ است، داده تنزل را آن باشيم داشته دسترسي آن به ما اينكه براي و كرده لطف خدا و است غيب عالم

  . كند نمي تكذيب را آن و پندارد نمي پايه بي

ْ  )٨٣( الُْحْلقُومَ  َبلََغِت  ِإذَا فَلَْوَال  ُ ٍذ  َوأَن ِ  ِإن فَلَْوَال  )٨٥( تُْبِصُروَن  ّالَ  َولَِكن ِمنُكْم  ِإلَْيهِ  أَْقَرُب  َوَنْحنُ  )٨٤( َتنظُُروَن  ِحينَ
 ْ ُ ا )٨٦( َمِدينِنيَ  َغْريَ  كُن َ َ ْ  ِإن َتْرِجُعو ُ   )٨٧( َصاِدِقنيَ  كُن

 او به شما از ما و بينيد مي را او سپردنش جان هنگام شما و رسد مي گلو به محتضر جان كه گاه آن چرا پس ترجمه پيوسته:

 به و گوييد مي راست اگر گردانيد، نمي باز او به را محتضر آن جان هنگام اين در چرا پس بينيد، نمي شما ولي تريم نزديك

  !نيست؟ پاداشي و جزا اعمالتان برابر در شما براي و ندارد حقيقت رستاخيز شما زعم

 تكذيب بر تفريع اش، ادامه و »الُْحلُْقومَ  بَلََغِت  إِذا ال لَوْ « جمله كه فهماند مى تفريع ي»فاء« بردن بكار با اينجا در توضيحات:

 و ايد، رفته صحيحى راه بعث نفى در شما اگر: فرمايد مى. است -جزا و بعث مسأله- داده خبر آن از قرآن آنچه به و قرآن به كفار

 او حلقوم تا و ميرد مى دارد كه را محتضرى جان پس داريد، درستى روش دهد مى خبر بعث از را شما كه قرآن اين انكار در

 داريم، كه اعتقاداتي و كارها قبال در ما كه نيست طور اين و نيست كار در جزايي كه گوييد مي شما برگردانيد؟ او به رسيده،

 به اول نگاه در شايد! برگردانيد را است مرگ حال در كه كسي گوييد، مي راست اگر است اينطور كه حال پس. ببينيم جزايي

 تعيين توانيد نمي برگردانيد، را محتضر نتوانستيد اگر كه است اين منظور ولي ندارد، ربطي هم به مطلب دو اين كه برسد نظر

 در مرگ كنترل كه دارد وجود مرگ از پس عوامل درباره نظر اظهار شايستگي را كسي نيست، يا هست جزا كه باشيد كننده

  .اوست دست

 از شنونده كه كارى به تحريك البته رساند، مى را تحريك »لوال «كلمه و گردد برمى نفس به »بَلََغِت « جمله در مؤنث ضمير

  . شود متكلم ادعاى برابر در تسليم به وادار او وسيله اين به تا آيد، نمى بر آن عهده

 »تَرِْجُعونََها« جمله. است تأكيد خاطر به تكرار اين و است) 83( آيه در قبلي ي»َفلَْوَال « تفصيل و تكرار) 86(آيه در»َفلَْوَال «

 كنتم ان الحلقوم، بلغت اذا ترجعونها فلوال: «است طور اين شود، نوشته خودش معمولي بصورت جمله اگر و است، »لَْوَال «مدخول

 بر رسيده حلقوم به كه را او جان چرا پس نيست، دركار جزايي كه گوييد مى راست اگر -»صادقني كنتم ان مدينني؛ غري

  .»گردانيد نمى

 اين به خبر چطور! نداري مرگ دست از نجات براي گريزي و رسد مي مرگت كه انساني اي بفرمايد خواهد مي آيات مجموعه اين

  !گيري؟ نمي جدي است، آورده تو براي قرآن كه را مهمي

ِبنيَ  ِمنَ  َكاَن  ِإن فَأَّمَا ُ  َوَرْيَحاٌن  فََرْوٌح  )٨٨( الُْمَقّرَ ٍ  َوَجنَّة   )٨٩( َنِع
 پرنعمت بهشتي و اندوهي، هر از رهايي و راحتي او پاداش باشد، مقربان از اگر پس ستانيم؛ مي را او جان ما: پيوسته ترجمه

  .است
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  فهميده كالم سياق از مردنش و ميرد، مى احتضار حالت از بعد كه گردد، مى بر محتضر شخص به »كَانَ «ضمير توضيحات:

  .فرمود مى آنان درباره سوره اول در كه است مقربون سابقون همان مقربين از مراد و شود، مى

 كنيد تعيين توانيد مي پس هستيد، جزا كننده تعيين هم شما خود و شماست دست مرگ يا كه است چنين قسمت اين توضيح

 نزديكتر او به شما از من و كنيد مي نگاه را محتضر فقط شما و است من دست در مرگ صورت اين غير در نباشد؛ جزا كه

 هايش خوبي جزاى باشد مقربين از محتضر آن اگر كه دارم تصميم طور اين هم من پس است، من دست به او بردن و هستم

 نعيم جنت از هم مردن از بعد و دارد، بهشتى هاى رزق از رزقى و است، راحت المى و درد و غمى و هم هر از كه بود خواهد اين

  .است برخوردار

  )٩١( الَْيِمِني  أَْصَحاِب  ِمْن  لََّك  فََسَالمٌ  )٩٠( الَْيِمِني  أَْصَحاِب  ِمنَ  َكاَن  ِإن َوأَّمَا
 از همه كه تو همدمان و دوستان سوي از باشد،] خجستگان و نيكبختان آن[ راست دست اصحاب از اگر و ترجمه پيوسته:

  .نيست سالمت و خير جز تو براي راستند، دست اصحاب

 از يعني باشد، ملكى اختصاص الم كه است اين آنها از يكى اما هست احتمال چند »لَكَ « كلمه در »الم« درباره توضيحات:

  .رسيد نخواهد سالمت و خير جز تو به -هستند تو رفقاى و تو قرينان همه كه- يمين اصحاب

ِبنيَ  ِمنَ  َكاَن  ِإن َوأَّمَا الِّنيَ  الُْمَكّذِ ْن  فَنُُزٌل  )٩٢( الّضَ ٍ  ّمِ ِ ٍ  َوَتْصِلَيةُ  )٩٣( َ    )٩٤( َجِح
 آبي با اند، بوده گمراه و انگاشته دروغ را حق كه باشد كساني از ستانيم مي را جانش كه كسي آن اگر اما و ترجمه پيوسته:

  . آمد درخواهد دوزخ سوزان آتش به و شد خواهد پذيرايي جوشان

  )٩٥( الَْيِقِني  َحّقُ  هَلَُو  َهَذا ِإّنَ 
  .نيست آن در ترديدي و شك و است درست و راست شديم، يادآور گانه سه هاي گروه درباره كه سخن اين قطعاً ترجمه پيوسته:

ِ  َرّبَِك  ِباْسِم  فََسّبِْح     )٩٦( الَْعِظ
  .كن تسبيح خودت عظمت با پروردگار نام به پس ترجمه پيوسته:

 يا و باشد خدا پنداشتن ضعيف از ناشي تواند مي اعتقاد اين كه است معاد پنداشتن بعيد دارند، آنها كه اعتقادي توضيحات:

 اين كند مي بيان را آيه اين در تسبيح آمدن وجه كه ديگر مطلب. است تسبيح مقتضي مطلب اين و ،... و خدا علم در نقص

 خود  شود، مي متضرر خدا، بندگي عدم در كه كسي آن كه بفهماند كه آيد مي تسبيح و كنند نمي بندگي را خدا اينها  كه است

 و بندگي به دعوت و معاد تصديق به دعوت- دارد وجود سوره در كه دعوتي پس. رسد نمي ضرري هيچ خدا به و هستيد شما

  . هستند تسبيح مقتضي نحوي، به كدام هر -شكر

  سوره بندي قسمت: سوم بخش• 

  48-1 آيات :اول قسمت

  74-49 آيات :دوم قسمت
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 مقام در يعني. است گانه سه اصناف آن از يكي دادن قرار مخاطب بلكه نيست، گانه سه اصناف معرفي بعد به) 49( آيه از

 و دهد مي جواب) 48( و) 47( آيات شبهه به »واآلخرِينَ األولينَ إِنَّ قُلْ« لفظي لحاظ به اول نگاه در. آيد مي بر سوم گروه هدايت

 معنا اين به توجه اما كند، مي سخت را كالم كردن جدا دارد وجود دوم كالم ابتداي با اول كالم آخر بين كه مناسبتي شدت اين

 كه دهد مي نشان است، سوم صنف به عتاب و خطاب جديد، سير ولي است، گانه سه اصناف معرفي اول كالم مفهومي سير كه

 به) 47( آيات در كه پاسخي آنكه ديگر نكته). هست هم گروه اين معرفي آن، لوازم از كه هرچند( شود مي آغاز آيه اين از كالم

 كه است قبلي آيات ظرف از غير آيات اين ظرف هم، ظرف لحاظ به  لذا دنياست در شود مي داده آنها غلط اعتقاد به بعد

  . بود قيامت ظرفشان

  96-75 آيات :سوم قسمت

  سوره از قسمت هر هدايتي جهت: چهارم بخش• 

  : اول قسمت هدايتي جهت

 آيات ادامه و دهد مي بيشتر توضيح و است،»  الَْواِقَعةُ  َوَقَعِت  إَِذا«  ادامه در هم دوم مطلب و بود اول آيه سه شامل اول مطلب

 ازواج« كه رساند مي مبهمي كلي مطلب يك به را مخاطب كالم، اين اول. كند مي ارائه »ةثالث ازواج« بر بيشتري شرح هم

«  با اينكه تا دارد مي نگه منتظر را او و دارد وجود »الَساِبُقونَ « و »املَْشَئَمةِ  أُْصَحاُب « ، »املَْيَمَنةِ  أَْصَحاُب « نامهاي با اي »ةثالث

ُبونَ  أُولَِئكَ    . پردازد مي گروه سه اين توصيف به»  الُْمَقرَّ

 نشان هم) 2-1( آيات). 48-45( آيات از است عبارت كند مي تصريح را سخن فضاي به كه آياتي كالم، اين آيات ميان از

 وجود شمال اصحاب فضاي در كه است بحثي همان شود؛ مي قملداد كذب قيامت وقوع كالم، اين سخن فضاي در كه دهد مي

 هر اگر و هستند، نظر مد سوم گروه كالم، اين در كه دهد مي نشان شمال اصحاب به مربوط فراز با فراز اين ميان اشتراك. دارد

 دروغ را قيامت كه كند مي صحبت كساني با خدا لذا. نبود جالب »كًاِذبَهٌ  ِلَوَقَعِتَها لَْيَس « آوردن  بودند، نظر مد گروه سه

 خدا يعني. است آيات اين خالف بر چيزي جامعه، موجود بندي رتبه كه شود مي درك اين هم) 10-4( آيات از. پندارند مي

 در و اآلن اما شوند، مي تقسيم »املَْشَئَمةِ  أُْصَحاُب « و »املَْيَمَنةِ  أَْصَحاُب « ،»الَساِبُقونَ « گروه سه به قيامت در انسانها فرمايد، مي

  . است ها دارايي و اموال از آنها برخورداري ميزان انسانها بندي تقسيم معيار بلكه نيست، گونه اين بندي تقسيم معيار دنيا اين

 غوطه الهي فراوان نعمات در يعني مترفند كالم اين مخاطبان كه گفت توان مي كالم اين سخن فضاي بندي جمع عنوان به

 را قيامت واقعه و دانسته بعيد را مرگ از پس حشر ورزند؛ مي اصرار يكتاپرستي و بندگي بزرگ، پيمان شكستن بر و خورند مي

 اصلي ركن. اند شده مذكور بزرگ اشتباه دو گرفتار مترفند، چون كه هستند كساني مقصود كالم اين در پس. پندارند مي دروغ

 خواهند مي كه چه هر و متنعمند، مترفند، چون اينها. است شده غلط خروجي دو به منتهي كه است بودني مترف سخن فضاي

. شوند خارج پيمان اين از خواهد مي و شوند محدود  است، كرده معين خدا كه چهارچوبهايي در خواهند نمي دارند، اختيار در

  . شود مي روشن ترتيب بدين نيز قيامت تكذيب و بندگي پيمان شكستن بين رابطه

 كه بود مترفين همين به هشداري كرد، صحبت قيامت وقوع از اول قدم در اگر شد، گفته سخن فضاي از كه آنچه به توجه با

 انسان، بازداري جهت در بود انذاري و تبشير هم باز پرداخت، گانه سه اصناف توصيف به دوم قدم در اگر نكنند، تكذيب را قيامت
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 نوش و عيش قيامت، بر استدالل جاي به اتفاقاً و شود نمي ارائه قيامت بر استداللي كالم اين در. دارد كه وضعيتي از

 را دنيا محدود لذات كه تويي كه فرمايد مي هم شمال اصحاب به و كشد مي تصوير به را»  الَْيِمنيِ  أَْصَحاُب «  طرب و »الَساِبُقونَ «

 انذار و تبشير هشدار،« كالم اين پس. كني نمي پيدا خنكي آب و آوري، نمي دست به خنك سايه يك روز آن در اي كرده انتخاب

 دروغ را مرگ از پس حشر و شكنند مي را بندگي و يكتاپرستي بزرگ پيمان كه مترفيني است؛ مترفين بازداري جهت در

 در اعمالشان جزاي به كه سابقون اول: كند مي بندي طبقه رتبه، سه در را انسانها و شود مي واقع قيامت آري،. »انگارند مي

 الهي نعمات ميان در سابقون از پس رتبه در كه يمين اصحاب دوم بود؛ خواهند الهي ناب نعمات در غرق درجه باالترين

 از پس حيات و شكستند مي را بندگي و يكتاپرستي بزرگ پيمان كه مترفيني همان شمال، اصحاب سوم بود؛ خواهند ور غوطه

  .بود خواهند عذاب در جرم همين به و انگاشتند مي دروغ را مرگ

  : دوم قسمت هدايتي جهت

 اين با. كند مي صحبت كنند، مي تكذيب را قيامت و شكنند مي بندگي پيمان و  مترفند، كه سومي صنف با هم دوم كالم در

 تصديق آنها كه فرمود هم قبلي فراز در و كنند نمي شكر ولي مشروباتند، و مأكوالت از بهرمند گروه اين كه دقيق تفاوت

 مترف كالم دو هر در. دارد وجود دو اين بين ظريفي تفاوت اما است يكي قبلي كالم با كالم اين سخن فضاي پس. كنند نمي

 در آن ادامه در و بود مطرح بندگي پيمان شكستن اول كالم در ولي داشت، وجود مرگ از پس حيات تكذيب و بود بستر بودن

 ولي نوشد، مي و خورد مي را خدا نعمت انسان كه معناست اين به ناسپاسي و شد بيان نعمت ولي برابر در ناسپاسي دوم، كالم

  .كند مي بندگي را او غير

 و راهنمايي و انذار و هدايت به احتياج سوم صنف كه است اين دهد، مي قرار مخاطب را سوم صنف آيات، اين در خدا اينكه علت

 اين با صحبت اول گام در. شود مي تباه عاقبتشان  نشوند، بيدار اگر و است كننده نگران  سوم صنف وضعيت چون دارد؛ هشدار

 شما كه است موقع آن در و آمد خواهد حتماً قيامت كه بدانيد نكنيد، قيامت تكذيب راحت كه فرمايد مي و كند مي تهديد صنف

  . آيد مي بوجود خدا برابر در كرنش زمينه اوليه تهديد اين با. كرد خواهيد پر زقوم از را خود شكم

 قيامت وجود اگر چون. شكند مي هم در احتجاج و دليل با را قيامت تكذيب اول مترفين اين درمان براي خدا بعدي گام در

 كند مي كمك و كرده توبيخ رب، نعمات برابر در ناسپاسي به نسبت را آنها ادامه در هم بعد. نكرد بندگي شود نمي باشد، جدي

ُقونَ  َفلَْوال«  فرمايد مي اول لذا. بكند شكرگزاري خدا برابر در انسان تا  ذيل در»  تَذكَُّرونَ  َفلَْوَال «  گذشت كه طور همان و( »تَُصدِّ

ُقونَ  َفلَْوال«    . »تَْشكُُرونَ  َفلَْوال«  فرمايد مي بعد و) است آن توضيح و »تَُصدِّ

 كه مترفيني بازداري جهت در احتجاج و انذار و هشدار: «نمود بيان اينطور توان مي را كالم اين هدايتي جهت بندي جمع

 با متناسب و محشور مكذب، گمراهان شما همه: آنكه توضيح. »ناسپاسند خويش نعمت ولي به نسبت و نوشند مي و خورند مي

 خود نعمت ولي برابر در ناسپاسي از و كنيد تصديق را قيامت و برداريد تكذيب از دست شويد؛ مي عذاب نوشيدنتان و خوردن

  .     برداريد دست
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  : سوم قسمت هدايتي جهت

 اين در. كند نمي مطرح را مخاطب از جديدي مسئله سوره جاي هيچ در حتي  است، نشده عوض سوره مخاطب اينكه خاطر به

 كريم قرآن پيام اما مترفند كه است كساني وجود ز حاكي هم قسمت اين سخن فضاي لذا. است يكي قبل با مخاطب هم كالم

 باور را مرگ از پس جزاي و حساب و اند شده دنيا دلبسته همينطور و كنند مي تكذيب را بلند پيام آن و گيرند نمي جدي را

  . كنند نمي

) شد مي شروع »أََفَرأَيُْتم«  با كه( احتجاجاتي با و شد شروع انذار با قبل كالم در مترفين و شمال اصحاب با گفتن سخن اول دور

 كند مي آغاز قرآن جايگاه بحث با را مترفين با گفتن سخن جديد دور بعد به) 75( آيه از. گرديد تمام) 74( آيه در و يافت ادامه

  . دهد مي ادامه سوره آخر تا و

 و است جهانيان پروردگار سوي از شده نازل حقيقتي كريم، قرآن كه است بيان بدين مترفين با خداوند دوم دور بحث سير

 است، بودن مدين بر مبني قرآن ادعاي كنند، مي تكذيب قرآن از كه آنچه مترفين است بذكر الزم. نيست آن تكذيب براي جايي

 مدين گروهها اين همه كه داد توضيح يكي يكي بعد ،)10-7 آيات( مدينيد شما كه كرد ادعايي قرآن سوره، اينجاي تا چون

 ادهان امر اين در و كنند قبول خواهند نمي اينها ولي داد، ارائه بودن مجزي و بودن مدين از تصويري يك قرآن يعني. هستند

 ادامه در لذا. كنند مي تكذيب شويد، مي داده جزا شما فرمايد مي كه ادعا اين در را قرآن اينها عبارتي به  .دهند مي نشان

 در ايستادن جز راهي جزا، از رهايي بدانيد! بگيريد را مرگ جلوي هستيد، مرگ از پس جزاي منكر مترفين، شما اگر فرمايد مي

 واقع در مرحله اين. شد خواهد برخورد شما با گانه سه اصناف حسب به كنيد، عبور مرگ دروازه از اگر چون! ندارد مرگ برابر

 لذا. برسد قيامت تا بماند منتظر بايد برنگشت، و شنيد هم را مطلب اين كسي اگر يعني است، اصالح به دعوت از مرحله آخرين

 بلكه گيرند، نمي جدي را قرآن پيام كه است مترفيني بازداري جهت در آميز هشدار احتجاج و تأكيد« مقام در كالم اين

  . »ندارند باور را مرگ از پس جزاي و اند شده دنيا دلبسته كنند؛ مي تكذيبش

  سوره هدايتي جهت: پنجم بخش• 

  :دارد محور چند فضا اين و هست هم باز بودن مترف زمينه پيش سوره سخن فضاي در

 اصرار بندگي و يكتاپرستي بزرگ پيمان شكستن بر و ناسپاسند خويش نعمت ولي به نسبت و نوشند مي و خورند مي -1

  .) .است ناسپاسي مقابل نقطه بندگي چون( ورزند مي

 و پندارند مي دروغ را مرگ از پس جزاي و حساب و قيامت واقعه و دانسته بعيد را مرگ از پس حشر و اند شده دنيا دلبسته -2

  . كنند مي تكذيب و گيرند نمي جدي هم را كريم قرآن پيام

 اساس براين و شكنند مي را بندگي و يكتاپرستي پيمان و كرده ناسپاسي كه است مترفيني هدايت« مقام در سوره كل بنابراين

  .»كنند مي تكذيب را مرگ از پس حساب و حيات
  

   


