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 مقدمه

حمد و سپاس مخصوص خدایى است که جهان را آفرید و انساان را گال سرسابد هساتى     

بخاش  هاى خداى هساتى ترین صفات و ویژگىبه داشتن کاملو  روح الهى دمید اودر  ،قرارداد

 باه او زماین   شاکوفایى را بارای  ر او کرد و ابازار الزم  بخش اعظم جهان را مسخّ ،مفتخر نمود

کارد و داناش ک اف و اساتخرا       شاکوفایش  ،با مهر رحمانى و لطف رحیماى خاود   ،مرحمت نمود

اساتعدادهاى گونااگون و    ،باه او زنادگى اجتمااعى بخ اید     و مواهب طبیعى را در اختیارش گذاشت

هااى یکادیگر   هااى خاود را باا تواناایى    تا همپوشى کنند و نقا   هاى مختلف ارزانی داشتجنسیت

 .شوندزینت یکدیگر  مونس هم باشند و ،گاهواره محبت و مودت مهرورزى کنند و در ،ن نمایندجبرا

افا    و ،ارسال انبیا و تعیین اوصایا یاارى نماود    و ل کتب آسمانىونز انسان را باخدایی که 

 ،پرتو معارف و شریعت در .واداشت یشهادیدش را وسعت بخ ید و به تأمل در خود و داشته

 خلیفة  داد و او را تا مقاام   نهایت ن اناش را تا مرز بىى استعدادهاى انسانى و الهىشکوفای راهِ

مصاال    ،یهکنناد مینأالهى کاه تا   یهامانبر انجام فر ،کردکامل به خود راهنمایى هى و قربِلّال

بار انجاام    ، ادار داد ه موجاب هكکاتش،   ارتکاب اعماالِ  در موردت ویقش نمود و  ،نداانسان

زندگی پااک  قدم و  هاى مؤمن و صال  را ثباتِو انسان ،ترک نواهى مساعدتش نمود طاعات و

اخروى داد و به ساراى آخارت و   پاداش  یهحمایت خود گرفت و وعدنف کدر او را  ،کرد عطا

 نمود. امیدوار ،ىهبه ت و رضوان ال ،هاى مادى و معنوىنعمت

فیض خدا  یهدستگیر و واسط ،مانى خاصدرود و سكم بر پیامبران و انبیا که هر کدام در ز

 ،دنیا ی،حقیقت هست و او را راهنمایى کردند ،به ب ر رساندند ،بر ب ر بودند، کكم ح  را گرفته

ان ح  در میان خل  شدند تا خل  را با بآخرت و دیگر عوالم را به وى ن ان دادند. آنان به واقع ز

 باشند و آنان را تا قرب به حضرت ح  باال برند. هنیا آیر اى یاررآدوست آشنا کنند و جمال دل
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 یمنظومه یهکنندکامل ،خاتم انبیا، اهللعبد ترین درودها بر حضرت محمّد بنو خالصانه

ت که ام آوران رحمت و هدایت الهىپیام یهترین حلقه از مجموعرسالت و آخرین و مهم

به آنان نمایاند و حامل آخرین و پدرى کرد و راه نجات را  ،اسكم را با دلسوزى کامل

بلعد ها را مىپلیدی اش همچون عصاى موسىکه هر آیهکتابی  ؛ترین کتاب آسمانى شدکامل

رین و فآحیات همچون دست و نفس عیسى کكمی که ،سازدنمایان می و جمال ح  را

 ست. ى کامل خداى متعال ااتصال انسان به آسمان و ظرف تجلّ ریسماناست و  شفابخش

به حقیقت قرآن رسیدند و  اند،وحیکه ترجمان  و صلوات و درود بر خاندان پاک پیامبر

ها نوشاندند تا آنان در میان راه نمانند و رهزنانى که معانى بلندش را به جان انسان ،به فصاحتْ

 راه بر انسان نبندند و نور الهى را خاموش نگردانند.  ،دهندمى دین را کج جلوه

م بر منجی عالم، حضرت مهدی موعود )عج( که ظهورش نور صب  و نسیم رحمت و سك

کردن کكم خدای حکیم، روح زندگی را در کالبد خسته و همو که با پیاده ؛دهدالهی را نوید می

رتو قرآن د و طعم شیرین زندگی در پمددر سرتاسر جهان میها و در تمام عرصه ،مرده انسان

  اند.چها میانسان یهرا به ذائق

 او ب کكم الهی ار  گرفتند یهبا ن ستن بر سفرران بزرگ قرآن که و سكم و درود بر مفس

 .ورزیدندبه ک ف مراد خداى متعال اهتمام علمی و تكش معنوی زکیه ت

 دانم:مات این سبك تفسیری را الزم می، بیان مقدپیش از ورود به تفسیر

 رسالت قرآن .1

 ،أ این اختكفمن  هدف یا اهداف نزول قرآن وجود دارد. یهنی درباراظهارنظرهای گوناگو

 گردد.باز می ران از آیات قرآنمفس ، به تحلیلبه طور عمده
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بیان شده است که ت خی   ساین کتاب مقد برای نزول متعددیدر آیات قرآن اهداف 

اختكف  موجبِ هاآنمیان  یهو توضی  کیفیت رابط ،هدف اصلی و تفکیك آن از دیگر اهداف

رسد قرآن یك هدف اصلی دارد و دیگر است. به نظر می مفسران و دان مندان علوم قرآن

تقسیمات و  هاآنتوان میان ای که میبه گونه ؛اندشکل گرفته ،آن هدف پرتواهداف در 

 إِنْ هُوَ» :هدف اصلی قرآن است ،تنظیمات طولی یا عرضی برقرار کرد. هدایت به راه مستقیم

کسانی از ای برای جهانیان است، قرآن یادنامه ؛1لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِیمَ * إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ

؛ این 2مهِىَ أَقْوَ دِى لِلَّتىهْإِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ یَ»یا « شما که بخواهند استوارتر و پا بر جاتر باشند.

  «.کنداست، هدایت میقرآن به آنچه پابرجاتر و استوارتر 

به وضع مطلوب برساند. هدایت،  ،موجودنامطلوب قرآن آمده است تا انسان را از وضع 

مطلوب، رسیدن به  یهمطلوب است. آن نقط یهرساندن به نقط گذردادن از وضع نامطلوب و

های اختیاری ب ر، رسیدن به حرکت یههای دائمی و خال  است. همت، یعنی لذسعادت

رسیدن به  یهاند. الزمو خوشبختی و فرار از شوربختی و شقاوت را ن انه گرفته سعادت

های خود را شکوفا تر باشیم و تواناییکامل هر اندازه کهسعادت، کمال و دوری از نق  است. 

شویم. تكش ت نائل میگیریم و به درک بهتر و باالتری از لذمیسازیم، از م کكت فاصله 

عقكنی و شهودی، مرز کمال فردی و اجتماعی ب ر و راه دستیابی به کمال و  علمی و تجربی و

 سعادت است. 

. خدای متعال در پاسخ به این معلول همین نیاز استها نیز ینیگزینش ادیان و پیگیری آ

گر به پابرجاترین و استوارترین را یادنامه و هدایتقرآن را نازل فرمود و آن  ،ری ه دار خواستِ

 .کردای رسیدن به وضع مطلوب معرفی هراه

دادن از حرکت تنوع اهدافی که در قرآن آمده، ارتباط با ابعاد گوناگون هدایت و راهنمایی و
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های عقلی، روحی و معنوی ظرفیتمورد در جهت مطلوب دارد. انسان در  ،وضع نامطلوب

 یه، همچنین دربارداردنیاز به راهنمایی  هاآنتواناسازی، بازسازی و اصكح  یهخود و نحو

تأثیرگذار است، نیاز  هاآن وی در یاگذارند های انسانی که بر او تأثیر میانواع محیط و جامعه

و عوالم یا موجودات  کندی که م اهده مییو دنیاطبیعت  مورددر  .به راهنمایی دارد

شند، نیاز به دستگیری مؤثر با اوتوانند بر کمال و سعادت یا نق  و شقاوت ای که میناشناخته

حاجتمند  تأثیرپذیری از او،و برای برقراری ارتباط صحی  با خداوند  و در نهایت دارد

 راهنمایی و هدایت است. 

که انسان در  ناشی از آن است ،راهیابی به کمال و سعادتدشواری  ،به طور خكصه

نظام رست حرکت در سیر حرکت موجودات و راه د ،خود یهابعاد هستی، آیند ،شناخت خود

روابط او با دیگر موجودات عالم وجود دارد، کمبودهایی دارد. این کمبودها در که  ایپیچیده

 شوند.مرتفع می ،در پرتو هدایت

انساان بایاد    ؛خیار  ؟ا آیا م کل انسان صرفاً مرباوط باه بدعاد شاناخت و معرفات اسات      ام

عواطاف و احساساات و قاوای     ،ردبه دسات آو را های الزم برای حرکت تکاملی خود توانایی

جلو را در وی بدمند؛ باه صاورتی   های حرکت به انگیزه تاادراکی و عقكنی او چنان رشد یابند 

های ضعیف حرکت توقف و سکون و پذیرش وضع موجود را نپسندد و میلکه شخ ، دیگر 

ل تغییار و تحاو  د. ایان  نشده باشبه عزم و اراده و امید وصول به کمال و سعادت تبدیل  ،در او

 دادن برای خرو  از نق  و شقاوت و حرکت به سمت راهای روحی و ایجاد انگیزه و حرکت

هُأنَبأكِتَابٌ أَازَا أ» :اسات از جمله اهداف بسیار مهم قارآن   پابرجا که سعادت انسان را تأمین کند،

کتابی اسات کاه    ؛1مِيدحَصِرااطِأا ْعََِيَِأا ْأإِ ىَأمْا نُّورِأبِإِذْنِأرَبِّهِأىا نَّبسَأمِناأا ظُّلُمَبتِأإِ اإِ ايْكَأ ِتُخْرِجَأ

 
 .1ابراهیم / . 1
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 ؛ها به سوی روشانایی بیارون آوری  بر تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی

 .«ناپذیر ستودهبه سوی راه آن شکست

دادن راه، بلکه دساتورنامه عملیاات تغییار از وضاع ناامطلوب      این کتاب نه فقط برای ن ان

راه  ساوی ظرفیت ایجاد تغییر در مخاطب را دارد و انسان را به  ،ها( به سوی نور استتاریکی)

 ک اند.خدایی که در آن غلبه و ستودگی است، می

رات، پندها، بیم و ذک، تبخش قرآنفهم بسیاری از بیانات آگاهی یسرلوحه ،این آیه

ثات کكم اهلل مجید با مخالفان و ت و مباحمجادال حکمت بسیاری از ،است های قرآنامیددادن

های پیامبر ها و درگیریچالش یهدهندتوضی  ،کندگرفتار در ظلمات را روشن می اشخاص

و  هادستورفرودآمدن بسیاری از  یهفلسف و است تاریکی و تباهیسرکردگان با  اسكم

  باشد.س میبخش این کتاب مقدتعالی هایبرنامه

ایجاب کرد  ،این هدف .ایجاد تغییر و تحول در انسان است ،قرآنتر هدف به عبارت روشن

نازل ترکیبی ویژه در طول بیست و سه سال  سبك و قرآن را با محتویات ،تا خدای حکیم

 گذارد. حیات ب ری به یادگار درعمی  و پایداری را  فرماید و تأثیرات شگرف، گسترده،

به  نزول راهبری کرد. وی عصر یهجامعدر ل را در ایجاد تغییر و تحو پیامبر ،قرآن مجید

پرچمدار اصكح و هدایت جهان ساخت و را که در نهایتِ گمراهی بود، قومی  ،الهی کتابِ مدد

های تاریخی گویای موفقیت پیامبر در تكش آنان ت کیل داد. بررسی یهامت اسكمی را بر پای

 .تحق  این مهم است

   آورد رسالت قرآنره .1-1

الت مختلفااى گ ااته کااه دسااتخوش تغییاارات و تحااو ،ب اارى در طااول تاااریخ فرهناا 

 ،و غارب  قشر یها. تمدناستمربوط به ادیان الهى و آسمانى  هاآنترین و مثبت ماندگارترین

هاى اسكم، مسیحیت و یهود و نحلهمثل هاى فرهنگى خود را از ادیان ابراهیمى ترین بخشمهم
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 .دارند هاآنوابسته به 

محور بسیارى از  ،موجود در عهد عتی  یا عهد جدید و نیز قرآن هایو دستور معارف

اندی ه و رفتار در  یبدیلاند و هنوز هم نقش بىها بودهها و تربیتآموزش ،تحقیقاتمطالعات، 

 دارند. خود معتقدان

داد ب ارى قلما   یهجامعا در ترین مناابع تأثیرگاذار   قرآن را باید یکى از ارزنده ،در این میان

بسیار مخاطبان خود را از گروه نخستین با نظمى خاص و سبکى ویژه،  ،این منبع ارزشمند .کرد

هاى مؤمن، معتقاد و فاداکار در راه آزادى انساان و گساترش     ل نمود و از آنان شخصیتمتحو

ای دینای از آناان ت اکیل داد کاه پایگااه ت اکیل امات        جامعه و به عمل آوردهاى الهى ارزش

 :شنداسكمی با

کردیم، همواره باه  از مردار اجتناب نمى ،بودیم پرستما گروهى نادان و بت»

ضاعیف و افتااده    ،پیش ما احترام نداشات  همسایه .گرد کارهاى زشت بودیم

خاساتیم.  زه و جن  برماى یبا خوی اوندان خود به ست ،محکوم زورمندان بود

 یهماا کاه ساابق    یاك نفار از میاان    کاه ایان ال بودیم تا منوروزگارى به این 

برخاست و با فرمان خدا ماا را باه    ،کارى داشتدرخ انى در پاکى و درست

توحید و یکتاپرستى دعوت نمود و ستایش بتان را نکوهیده شمرد و دساتور  

ها اجتناب ورزیام و باا خوی ااوندان و    امانت بکوشیم و از ناپاکی در ردّ داد

هااى نام اروع و   و آمیازش ریزى یم و از خونیرفتارى نماهمسایگان خوش

دادن زناان باه کارهااى    کردن اموال یتیماان و نسابت   پایمالشهادت دروغ و 

 حقاوق ماالی  به ما دستور داد نماز بخوانیم، روزه بگیاریم،   زشت دور باشیم.

ساتایش و پرساتش خاداى یگاناه     ه ب ،خود را بپردازیم. ما به او ایمان آورده

هااى او را  حارام شامردیم و حاكل    ،و آنچه را حرام شامرده باود   برخاستیم
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   1«حكل دانستیم.

 ،طالب در بارگاه نجاشى پادشاه حب ه استابى این گزارش تاریخى که بیانات جعفر بن

 دهد.رسالت ن ان مى عصرعرب  در را حضرت محمدخوبى تأثیر به

نى هاى گوناگواز حکمتحکایت  ،عنوان مرکز ظهور اسكمانتخاب مکه و اطراف آن به

 ین دین و کتاب آسمانىِا یههاى ویژدادن ظرفیتن ان ،هاآنترین دارد که شاید یکى از مهم

  باشد.مخاطبان  درجانبه ل همه، در ایجاد تحوآن

ر فرهن  و تمدن در آن وجود داشت، هبسیار اندکى که از مظا یهفرهن  مادرى عرب و بهر

ت فکرى و رفتارى، روابط اجتماعى منحط و همراه د سخیف و باورهاى غلط، گمراهى و انحرافایعقا

 ،اسكم پس از ظهورِ ل شگرفِدر مقایسه با تحو ،با ظلم و تعدى و تجاوزى که میان آنان برپا بود

أأهُوَ» ظاهر ساخت:رین اسكم و قرآن را فآلهاى تحوظرفیت أرَسُو ًب أفِيأا ْأُمِّيِّينا يَتْلُوأأمِّنْهُمْا َّذِيأبَعَثا

او خدایى است که  ؛2أوَإِنأكابزُواأمِنأقابْلُأ افِيأضالابلٍأمُّبِينٍأوَا ْحِكْمَةاَاكِّيهِمْأوَيُعَلِّمُهُمُأا ْكِتابٌَأيُأمْأآيَبتِهِأوَعَلايْهِ

خواند و برسولى از میان خودشان برانگیخت که آیات او را بر مردم  ،در میان مردمى با فرهن  مادرى

 .«رچند قبل از این در گمراهى آشکار بودنده ؛ب و حکمت نمایدآنان را تزکیه کند و تعلیم کتا

هاایى همچاون   ارزش سیاسى، فرهنگى و اجتمااعى نداشات و ابرقادرت    ،ترپیشعربى که 

کارش به جاایى رساید کاه     3،نددآورورى ایران و روم و مصر آن را عددى به حساب نمىاتامپر

آورد و آنان را با تمام ساواب  فرهنگاى   ردهاى مزبور را تحت سلطه و نفوذ فرهنگى خود تمدن

 ر اهو م یهلوباون نویساند   این پیام جدید قرارداد. گوساتاو گسترش  و تمدنى خود در خدمت

 به خوبى بیان داشته است: را هار دیگر تمدندمسلمانان  ماندگار و تأثیرفرانسوى نقش 

مالاك  آن م ،فاتحى اقوام مختلفِ، ممالکى را که اعراب فت  نموده بودند»

 
 .55–54 ص، ، مصر2   ،فی التاریخ کاملال ،ریثاالن با. 1
 .2 / جمعه. 2
 .94 – 93 ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیكنی، ص ،لوبون، تمدن اسكم و عرب گوستاو. 3
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سان  بنیااد آن را    ،کاه عارب   یاماا تمادن   ،خار  نمودناد  هاآنرا از دست 

تمدن دیگارى  و هیچ قوم فاتحى نتوانست آن را از میان برداشته  ،گذاشته بود

قانون، فناون، صانعت و    بلکه تمام آن اقوام مذهب، ،جاى آن برقرار نمایده ب

نمودناد و   اختیاار  را هاا آناقاوام هام مخصوصااً زباان     و بسایارى از آن   فهحر

غیرقابال تغییار گردیاد و     ،که در ایان ممالاك انت اار یافات     دىمحمشریعت 

  1«. ... ماندبنماید که براى همی ه باقى مى

در  علی امیرالمؤمنین .در پرتو قرآن ایجاد کرد این تأثیرات عظیم را پیامبر اکرم

أولِطُا رُّسُلِأوأأنامِأفاتْراةٍأينِلىأحِعَأهُلاسَرَْا» :است این حقیقت را به خوبى نمایان ساخته البكغهنهج

 خداوند ؛أ2هِا ْمُقْتادىأبِأا نُّورِأهأوَيْدَيَأنايْىأبَذابءَهُمأبِتاصْديقِأا ّمِأفاجَبْراا ْمُأمِناأتِقبضٍزْوأاِأمِمَبُا ْأنامِأعَةٍهَجْ

غفلت بودند و ها در خواب تد که پیامبران حضور نداشتند و امرا هنگامى فرستا پیامبر

در حالى که  ،به میان خل  آمد هاى دوستى و انسانیت از هم گسسته بود. پس پیامبررشته

ها شد که همه باید از آن انسان هاى پیامبران پی ین را تصدی  کرد و با نورى هدایتگرِکتاب

 .«اطاعت نمایند و آن نور، قرآن کریم است

 رابطه روش و رسالت . 2-1

است که قرآن در ایجاد تغییر و حرکت جامعه به سمت تعالی  یروش ،مهمبسیار  ینکته

ت اسكم ت کیل امت اسكم است. چگونه ام ،الت قرآندانیم یکی از ابعاد مهم رسپیمود. می

های د و رفتار واحد و اهداف و انگیزهیشکل گرفت و چه مسیری پیموده شد تا جمعی با عقا

سربازان پذیرش و تثبیت باورها و رفتارهای م ابه دینی، الهی، گرد هم آیند که عكوه بر 

 ؟هندشکل د ت اسكمی راباشند و امگسترش دین اسكم و تثببیت آن در سراسر عالم 

 ،اند. باه نظار وی رساالت قارآن    خوبی به این بدعد از رسالت قرآن توجه کردهشهید صدر به

 
 . همان.1
 .211ا208ص ، 158خ  ،دشتىمحمد ترجمه  ،البكغهنهج .2
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العارب در ساه بدعاد     ةجزیار  یهمعدگرگونی جا یل در پرتوت اسكمی بود. این تحوت کیل ام

   1پرستی، آزادیِ خِرد انسانی و آزادسازی انسان از بند شهوات.شکل گرفت: آزادی از بت

یاد کرده است:  ،تری از این هدفباقر حکیم با عبارت روشن محمد شاگرد وی شهید سید

ی این تغییر و دار اجتماعی در جهان انسانیت از طری  راهنمایی ب ر براایجاد تغییر ری ه

به  2.ت کیل پایگاه انقكبی که با این برنامه شکل گرفته و بر پایه این برنامه دگرگون شده است

نظر از  صرف 4.هدف اصلی نزول قرآن است 3نظر وی فرایند خرو  از ظلمات به سوی نور

هدافی اسكمی یکی از ا یهمدل و نمون یهباید اذعان کرد که ت کیل جامع ،اصالت این هدف

، نزول تدریجی و حکمت پرداختن به بسیاری از مسائل و موضوعات عربی بودناست که 

 پایگاه انقكب و نقشِ ،نزولعصر  یهکند. جامععرب جاهلی در قرآن را توجیه می یهجامع

ل در جهان را بر دوش گرفت. ت کیل چنین پایگاهی به مدد قرآن بود. قرآن خود بر تحو

رب جاهلی تأکید کرده است و بر این نکته توجه در ایجاد تغییر جامعه ع رسالت پیامبر اکرم

 داده است که قرآن دستورنامه ایجاد چنین تغییری است. 

 ؛ این کتابی5 بهَوَأمَنْأحَوْ اأَُمَّأا ْقُراىذِرَأيَدَيْهِأوَأ ِتُنْأأَا ْنابهُأمُبَبرَك أمُّصَدِّقُأا َّذِىأبَينْوَأهَذااأكِتابٌ أَازْ»

کند، و های پیش از خود را تصدی  میرا که فرو فرستادیم، فرخنده و بابرکت است؛ کتاب

 «.ای است تا با آن[ مردم مکّه و اطرافش را بیم دهی]وسیله

 ن عربی را؛ و بدین گونه قرآ6هَبوَأمَنْأحَوْ اأوَأكاذاا ِكَأَاوْحَيْنابأإِ ايْكَأقُرْءَازًبأعَرابِيًّبأ ِّتُنذِرَأَُمَّأا ْقُراى»

 «.ه و پیرامون آن را ه دار دهیبه سوی تو وحی کردیم تا مردم مک

ه و اطراف آن به وسیله این قرآن انذار شدند، باه حرکات افتادناد، از ظلماات دور     مردم مک

 
 .244و  242، 238، 237، ص القرآنیه سةالمدرمحمدباقر صدر، . 1
 .48ص ، القرآنعلومسید محمدباقر حکیم، . 2
 .1ابراهیم / . 3
 . 48سید محمدباقر حکیم، همان، ص . 4
 .92انعام / . 5
 .7شوری / . 6
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شدند و به راه مستقیم وارد شدند. پیامبر در اردوگاه شرک خیماه زد، بار باورهاا و اخكقیاات     

حکومات   هاا آنآوری یاورانی مؤمن از میان آنان پرداخت. باه مادد   عشورید. به جم هاآنغلط 

اسكمی ت کیل داد. مدینه النبی با یاری آنان و حمایات انصاار یثارب شاکل گرفات و هماین       

 پایگاه ت کیل امّت اسكمی در سراسر عالم شدند. ،گروه

های ظرفیتآیات، متناسب با  ینزول تدریجی آیات و سور قرآنی و انتخاب هوشیارانه

، تبلیغ مناسب دین دهد که خدای حکیمن ان می ،هاها و پرسشها، ضرورتمخاطبان، چالش

بلکه روش انتقال این  ؛داندرا تنها راه انتقال محتوای ارزشمند و باشکوه معارف و احکام نمی

 محتوا را در هدفی که از نزول قرآن تعقیب کرده، دخالت تام داده است.

هاا  های الهی درطول قرنها و اعزام انبیا و نزول کتابم؛ وقتی به سلسله رسالتباالتر بگویی

کنیم و نیز آمادگی تدریجی ب ر را برای تلقّی و دریافت ه میارتباط رسالی آسمان با انسان توج

کنایم، باه   روابط میان این شرایع را بررسی مای نماییم و های جدید الهی م اهده میها و پیامحلقه

 بریم.پی می« دین روش در تبلیغ محتوای»ت ضرور

 یهای یك مکتب یا برنامهافتد که آموزهفاق میه آنگاه اتجانبل و تغییر فرهنگی همهتحو

حاصل  ،در پرتو تربیت ،ت و شخصیت فرد و جامعه گردد و این مهمبخ ی از هوی ،فرهنگی

نهادینه و ماندگار شد و  ،ربیتت یدر سایه ،جانبه اسكمی نیزل فرهنگی و همهگردد؛ تحومی

مولود  ،لتحو ،همبستگی محتوا و روش به وقوع پیوست. به عبارت دیگر یدر نتیجه ،این مهم

ت ک ف و استخرا  فهم محتوا را با وسواس و دقباید گونه که محتوا و روش بود؛ همانترکیب 

استخرا  و ابعادش را  ،آفرینی اسكم را نیز باید با دقت و حساسیت و خلوصل، روش تحوکرد

 م خ  نمود.

گیارد.  روش اساكمی ری اه مای   « باودن الهای »از  ،های تربیت دینای ت خلوص روشاهمی

ای است که محتاوای دیان   حکیمانه یمحصول همان اراده ،ل فرهنگی در اسكمهای تحوروش

بلکه  ،نی ه دار دادمحتوا و مضامین دی تنها بر تغییرِ گذارد و او را نه را در اختیار پیامبر اکرم



  19 مقدمه

تغییار  عادم   شااهد ه ادار بار   قارار داد.  بیان مضامین دینی مساوول   یبر پیروی از روش ویژه

ّ»حاقه است:  یهآیات سور ،پیام دین محتوایِ َِيلٌأمِّنأرٌَّ أوَأ اوْأتاقاوَّلاأعَلايْنَابأبَعَْ َأا ْأاقابوِيَلِأأأأ*أا ْعَب امِيناأأتان

َِينكُفامَبأمِنْأ*أ اقاطاعْنابأمِنْهُأا ْوَتِيناأمَّثُأ*أينِ اأاخاذْزابأمِنْهُأبِب ْيَمِأ* شاده از جاناب   قرآن نازل؛ 1مأمِّنْأَاحَدٍأعَنْهُأحَبجِ

ما دسات   ،بستبر ما دروغ می [از پیش خود]حتی یك کلمه )پیامبر( پروردگار جهانیان است و اگر او 

 .«گاه احدی از شما مدافع او نبودآن ،کردیمسپس شریان قلبش را قطع می ،گرفتیمراستش را می

كْأبِهِأ ِسَبزاكَأ ِتاعْجَلاأرِّحَ ابأتُ» :استاشاره شده  آیاتاین در ، «روش»ضرورتِ پیروی از به و 

أقُرْءَازاهُأ*أبِهِ أوَ أجَمْعَهُ أعَلايْناب أقُرْءَازاهُأ*أإِنَّ أفابتَّبِعْ أقاراَْزابهُ أبَيَبزاهُأأأثمُأ*أفاإِذاا أعَلايْناب زبانت را به  ؛2أإِنَّ

چرا که جمع آوری و قرائت آن بر  ؛شتاب کنی آن [قرائت]مجنبان که به  [قرآن]آن  [خواندن]

سپس توضی  آن  ماست. پس چون آن را قرائت کردیم، تو آن قرائت را پیروی کن. [یهعهد]

که و قرآنی ؛ 3مُكْثٍأوَأزاََّ ْنبهُأتانَْيالألىوَأقُرْآزبًأفاراقْنبهُأ ِتاقْراَاهُأعَلاىأا نَّبسِأعَ» «ماست یهبر عهد [نیز]

 .«آرام بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیمبخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را بر مردم آرام

ت خلوص محتوا و خلوص روش در بیان مضامین و محتوای اهمی ،مفهوم آیات فوق

نزول قرآن و محتوای بلند آن و ف از هد کهایندهد و را ن ان می شده بر پیامبر اکرمنازل

قرار  ت و در راستای نزول قرآن در اختیار پیامبر اکرمحتی بیاناتی که در چارچوب سن

 شود.از محتوا و روش حاصل نمی ت کامل و خال  پیامبرجز در پرتو تبعی 4،گیردمی

، هاا آنبار  مانادن  اموری قابل تغییرناد و اصارار بار بااقی     ،هار شود روشممکن است تصو

 های نوین است.الت اجتماعی، مخاطبان و تولد روشگرفتن تحونادیده

بلکه بر ضرورت شاناخت و   ،نیست ل اسكمیتحو بر عدم تغییر مطل  روش ،البته اصرار ما

زیرا اطاكع از روش اباكغ    ؛ها و ابعادش استویژگی یهبررسی صحی  و ناب آن روش با هم

 
 .47ا  43 حاقه /. 1
 .19ا 16. قیامت / 2
 .106اسراء / . 3
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ر را در فهم مراد حقیقی خدای متعال در نزول تدریجی مفس ،یاتو زمان نزول هر مجموعه از آ

ند کاه باا قاراردادن مفسار در     اروایات اسباب نزول ،نماید. شاهد این حقیقتیاری می هاسوره

وی را در ک ف ماراد جادی خادای متعاالی یااری       ،بستر تاریخیِ نزول چند آیه یا یك سوره

ی حت ،هی کندتوجرا به خوبی ن ناسد یا به آن بی ل دینیکنند. به اضافه کسی که روش تحومی

 توفی  قطعی نخواهد یافت. ،های قبلهای نوین یا اصكح روشدر انتخاب روش

 تنزیل قرآن و شناخت روش  .1 – 3

قارآن   یهآیا سوره و آیاه ن ستن در پای درس سوره ،آفرین قرآنبرای شناخت روش تحول

هم  قرآن یهشناس این است که در مطالعان اسكمضروری است. از جمله وظایف سترگ محقق

ای با قسام شاروع   چرا سوره کهاینشناسانه. نگاه مضمون شناسانه داشته باشند و هم نگاه روش

چگونه و از چه طریقی با مخاطبان م رک یاا   کهاینشود و شود و در کجا بر قسم تأکید میمی

 یهکناد و شایو  آنان بر چه مواردی تأکیاد مای  گوید و در هنگام مجادله با اهل کتاب سخن می

، کناد چرا در جایی خطابی عمومی به پیاامبر مای   ،کدام است هاآنطرح مباحث و آغاز و انجام 

چارا گااه باه اجماال و      ،کناد هایی ویژه واگذار مای كعات خاص را تنها به فرصتچرا بیان اط

 ،امون یك موضوع پراکنده اسات ی پیر، چرا تفصیكت قرآن حتگویدزمانی به تفصیل سخن می

چرا و چه وقات باه    ،گویدهای مربوط به اقوام گذشته را پراکنده میها و عبرتچرا سرگذشت

هاای  چارا درس  ،ک داز چه طریقی و با چه سبکی مخالفان را به چالش می ،پردازدها میانگیزه

های دیگار  الی سورهبهها در الگردد و چرا این درسدر قرآن ثبت می پیامبری حضرت محمّد

ر بیاان هار   تقدم و تأخت ن معارف بلند قرآن حاکم است و علچه نظامی بر بیا ،گرددتوزیع می

، شاکوه و  هاا آندادن به و سؤاالت فراوان دیگری که با پاسخ  ؟ای از این معارف چیستشاخه

 شود. می آشکارجانبه ل فرهنگی همهعظمت قرآن در ایجاد تحو
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ها و آیات قرآن مرتبط با ویژگی سوره کهآنعكوه بر  ،آفرینلروش تحو به طور قطع این

ها و آیات، بسیاری از چرا که تدریج در نزول سوره ؛است، با نزول تدریجی نیز پیوند دارد

 .دهدوجود دارد، پاسخ می سؤالهایی را که در بیان و ابكغ محتوای آیاتِ مورد تفاوت

ها و معارف دینی برای ای از دانشو رسالتش بیان مجموعه یافتاگر قرآن نزول دفعی می

های خارجی و همگام با ها و درگیریبسیاری از چالش نبودشناخت و تربیت بود، نیازی 

کتاب در مدینه و الزم نبود به اهل  ،اگر قرآن نزول دفعی داشت .بیان شود رسالت پیامبر اکرم

 یههای جامعدلیلی نداشت تا آسیب ،آن تدریجی نبوداگر نزول قر .ه بپردازدبه م رکان در مک

 ،بوداگر نزول قرآن تدریجی نمیدینی در مدینه و آن هم به شکل پراکنده مطرح شود و 

 ها در قرآن نبود و ... .ها و طرح پرسش و پاسخضرورتی به بسیاری از خطاب

باید مرتبط با نزول ل بر اساس قرآن را تحو یهشناسانمطالعات روش یهپای ،بنابراین

 تدریجی دانست.

 قرآن و تربیت دینی  .1 – 4

 ؛ای از معارف و بیان دستورات الهای نباود  نزول قرآن تنها به منظور آموزش مجموعه

باه عباارت    ؛ل مثبت مخاطبان انجام گرفات تربیت و تغییر و تحو یهنزول قرآن با انگیز

آن بود. زباان   یهمقدّم نازل شد و تعلیمْتربیت  یهبهتر، قرآن از سوی پروردگار با انگیز

تعلیم داد تا رشاد دهاد و تغییاری محساوس و      ؛استمدار تربیت ،تعلیم و آموزش قرآن

 تدریجی را در مخاطبان خود ایجاد کند.

ها با اصحاب عقاید، راهباری اجتمااعی و   ، ورود به چالشنازل شدن آیات در کنار حوادث

ای ن ان از انگیازه  ،شناسی مسائل حکومت دینیت و آسیبتدریجی مسلمانان تا ت کیل حکوم

ه خدای حکیم بوده است. این انگیزه تنهاا در صاورت   که در نزول قرآن مورد توجتربیتی دارد 
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وَأ» وقاوع پیوسات:  هنزول تدریجی قرآن با  ،شد و با لحاظ این حکمتتأمین می نزول تدریجي

بخش ]بر بخشو قرآنى ]با عظمت را[  ؛1أمُكْثٍأوَأزاََّ ْنبهُأتانَْيالًأبسِأعَلىقُرْآزبًأفاراقْنبهُأ ِتاقْراَاهُأعَلاىأا نَّ

 «.نازل کردیم تو[ نازل کردیم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى و آن را به تدریج

برای آن بود تا خواندنش بر مردم با درن   ،بخش شد و به تدریج نازل شداگر قرآن بخش

ی است که نزول قرآن و خواندن همراه با درن ، همان واقعیت تاریخ یهژوی یهباشد. این گون

در مقاطع  ،ها و آیاتبخش و در قالب سورهفاق افتاد. قرآن بخشسال رسالت ات 23در طول 

شد. تكوت تدریجی  ها بر مردم خواندهمدها و پرسشآپی  ،مختلف زمانی و متناسب با شرایط

 خوبی تأمین کرد.تربیتی قرآن را به یهریجی قرآن بود، انگیزآیات هم که تابعی از نزول تد

بلکه امری  ،شودلحظه حاصل نمیجا و یكامری آنی و دفعی نیست و در یك ،تربیت

اول و  یهنیازمند فهم و دریافت معارف و مطالب در مرحل ،تدریجی و م مول گذر زمان است

ی روحی برای آموزش مراتب باالتر دانش و دوم و سپس آمادگ یهدر مرحل هاآنبه کار بستن 

در مورد تربیت قرآنی و اسكمی این موضوع  .استی عمل در مرحلهکار بستن آن ه بعد ب

ری ه در پذیرش توحید دارد و تا  پذیرش معاد یا رسالت پیامبر اکرم مثكً ؛کندصدق می

باحث مربوط به معاد ن ود و مورد قبول واقع ن ود، نوبت به بیان م روشنحقیقت توحید 

معرفتی در شرایط  یهر یك نکتتذک ،فایده است. به عكوهبی هاآنمطرح کردن رسد و نمی

 ر است.گیرشدن آن بسیار مؤثال، در جایؤخاص یا به دنبال شبهه و س

هاای قبال و بلاوغ روحای جدیاد      کردن به برخی آماوزه برخی از معارف نیز محصول عمل

أوَذاكِّرْهُمْأبِأايَّبمِأا لَّهِأإِنَّأفَيأ»: کندبرخی آیات را درک نمی ،مقام صبر نرسدتا انسان به  مثكً ؛است

و روزهاى خدا را باه آناان یاادآورى کان، کاه قطعاًا در ایان        ؛ 2أذ ِكَأ اآيبتٍأ ِكُلِّأصَبَّبرٍأشاكُورٍ
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رِّيحَأفايَظْلالْناأرَواكَِدَأأإِنْأيَشاأْأيُسْكِنِأا »یا  «هاستعبرت ،[، براى هر شکیباىِ سپاسگزارى]یادآورى

ها[ بار  و ]سفینه گردانداگر بخواهد باد را ساکن مىأأ؛1أذ ِكَأ اآيبتٍأ ِكُلِّأصَبَّبرٍأشاكُورٍأظاهْرِهِأإِنَّأفيأعَلى

 .«هاستن انه ،شکرگزارى مانند. قطعاً در این ]امر[ براى هر شکیباىِف مى[ متوقپ ت ]آب

انسان به  بودن موارد مذکور در آیات، مرتبط با بلوغِن انه شود که درک و فهم مكحظه می

 دانسته شده است.  گذاریصبر و شکر یهمرتب

آن نقش تقوا  یهدر مورد بلوغ به مراتب واالتر تربیت نیز همین معادله برقرار است. نمون

  2ست.هاآن  االتر یا مهیاشدن شرایط برای تحقالت روحی بدر تحو

  :بنابراین

آن است کاه فهام معاارف     ،ناپذیر تكوت با درن  آیاتجدایی یهالزم»

اثرگذاری قرآن بر ماردم در بعاد   قرآنی، پذیرش مردم نسبت به فرهن  قرآن و 

پاذیری و  فرهنا   گیارد و فکری، روحی و عملی، بی اتر و بهتار صاورت مای    

خاوبی  شادن آن در جامعاه باه   ها و مقاررات و نهادیناه  کردن آن بینشدرونی

تكوت آیات با شرایط زمانی و مکاانی   همزمانیِ ،یابد. عكوه براینیتحق  م

و رخدادهای اجتماعی و فردی متناسب با مفاد آیات ناازل شاده، فهام بهتار     

کند. از جهت سوم باه لحااظ   تر از آن را دوچندان میآیات و اثرپذیری کامل

ساتورها  پرتو عمل به برخی د صفا و پالودگی روحی و تکامل نفسانی که در

آیاد، آماادگی   رات قرآن و فهم و پذیرش برخی معارف آن فاراهم مای  و مقر

تار و نیازمناد ایثاار    الزم برای پذیرش و عمل به دستورهای بعدی که سنگین

برای یافتن و هضم معاارف  و استعداد الزم  پیدا ،تر استبی تر و تكش افزون

 شود.تر که در آیات بعدی آمده است، حاصل میمتعالی
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فهم و دریافت  یهبه عبارت دیگر، قرائت با درن  آیات، از یك سو زمین

آمادن تادریجی   سازد و از سوی دیگر با فراهمبهتر معارف قرآن را فراهم می

تسالیم بی اتر در برابار بیاناات      ،شرایط درونی و بیرونی در اثر گذشت زمان

مال باه   شاود و در کناار آن، ع  قرآنی و عمل به دستورهای جدید حاصل می

هاای  دستورها و نفوذ اعتقاد به معارف نازل شده، شرایط مناساب و آماادگی  

کاردن باه مقاررات و    شادن و عمال  الزم برای دریافت معارف برتر و تسالیم 

بلکه فهم پی ین آنان از آیات قبلای نیاز    ،شودتر فراهم میدستورهای سنگین

تاكوت بادرنا     ،لاه گردد و در یاك جم تر مییافتهتر، پربارتر و تکاملدقی 

 «1.است شرایط الزم و کافی برای تحقّ  اهداف نزول قرآن یهکنندآیات، تأمین

از طری  نزول ، به او  فرهن  و تمدن رسید ،بودتام  گمراهى که در معاصر نزول عرباگر 

نَّأإِ»شد: مى وحى و بر مردم خوانده ،تدریجى قرآن بود، نزولى که با ترتیب خاص بر پیامبر

أعَلايْنا أقُرْآزاهُ أوَ أجَمْعَهُ أب أقاراذاإِفا* أفابتَّبَِْزاا أأعْبهُ أقُرْآزاهُ أ* أعَلايْناإِثُمَّ أبَيَنَّ ن و ددر حقیقت گردآور؛ 2أبزاهُب

 .خواندن آن را دنبال کن [گونههمان]پس چون آن را خواندیم  .ماست یهخواندن آن بر عهد

 «.سپس توضی  آن نیز بر عهده ماست

شود و در مقام نام برده مى ،و احکام به عنوان سه دسته علوم دین قد، اخكیعقاامروزه از 

شود که سبك شن مىرو ناما با مراجعه به قرآ ؛گردندتعلیم نیز به روش خاصى تدریس مى

 یهشیو اى دیگر است.به گونه هاآنو ترکیب خاص  ،مفاهیم و معارفاین انتقال و آموزش 

شود و سپس به بحث نیاز ب ر به دین آغاز میمعارف اسكمی از  ای و مرسومتعلیم مدرسه

ضرورت  مسأله ،پردازد و در ادامهاثبات ذات باری تعالی و صفات و افعال آن حضرت می

شود. در این میان دو گردد و در نهایت به معاد ختم میرسالت و نبوت عام و خاص بحث می
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در  شود.بط با دو اصل توحید و نبوت مطرح میاصل عدالت و امامت نیز به عنوان اصول مرت

، شجاعت و ، حکمتتگردد و بر چهار صفتِ عفمینیز ملکات اصلی از فرعی جدا  بخش اخكق

در احکام نیز  شود.تعلیم داده می مربوط به این چهار صفت،و دیگر ملکات شود میعدالت تأکید 

، با آموزش این مجموعه .دهندتعلیم میشده بندیحدود پنجاه موضوع را به طور مجزا و دسته

 شود.عقاید و اخكق و احکام واقف می یهبر من وری از اطكعات دینی در سه حوز متعلم

حاصل تجربه و محصول نگاه آموزشی و تدریسی باه معاارف اساكمی     ،این روش آموزش

، از عقایاد  کاه هار آنچاه    ، باه ایان معناا   مدار اسات موزش تربیتآ ،اما سبك تعلیم قرآن ؛است

یاا رفتاار شاخ  ایجااد      هاباور در محسوس یتغییر ،شودها بیان میاخكقیات و دستورالعمل

ها با هم ترکیاب  ، اخكقیات و دستورالعملعقاید ،در این روش سازد.میو او را شکوفا کند می

 .اسات خاطب برای تربیت و شاکوفایی  م نیاز تابعِ ،شوند و زمان گفتن هر بخش و هر موردمی

شما جمعای از دان اجویان    های اردویی است.روش هدایتی قرآن نظیر آموزش ،به عبارت بهتر

و بارای   کنیاد مای نقلیاه   یه، سوار بر وسیلبریدرا از محیط زندگی و خانوادگی خود بیرون می

 هاا آنمطالبی که در هنگاام سوارشادن باه     برید.ای معین مینقطهبه  جمعی موقتزندگی دسته

صكح و فسااد جماع باه رفتاار      و ارتباطِ ر، ارزش هجرتمباحثی همچون فواید سف ،گوییدمی

هنگاامی کاه از اتوباوس بارای نمااز و غاذا و       ؛ اماا  باشاد ر آن مییتك اعضای اردو و نظاتك

و غسال در   ، وضاو یاابی ، روش قبله، نماز جماعت، احکام نماز مسافرشونداستراحت پیاده می

کنید و یرا مطرح مم ارکت و تعاون در زندگی و ...  یهنحو ،، آداب غذاخوردنشرایط خاص

ل و سیر ایان  تا در هر ن ست و برخاست و هر تحوشود ای عرضه میباالخره مباحث به گونه

 ،و انتظار دارید تا باا ایان اقادام   باشد کنندگان در اردو ها متناسب با نیاز شرکتآموزش ،کاروان

 کنندگان شاهد باشید.ر شرکتتغییر محسوسی را در باور و رفتا

باشد و در تربیت نیاز باه تغییار عملای در رفتاار      اهداف تربیتی می ها در قرآن تابعِآموزش

درونای آیاات قارآن، ن اانگر آن اسات کاه معاارف و         یهمخاطبان توجه شاده اسات. مطالعا   



 26 مقدمه
 

 داشت.   نانآتابع اثری بود که بر تربیت  ،در اختیار مخاطبان خود گذاشتقرآن هایی که دانش

حمد بر مباحثی معرفتی همچون انحصار حمد به پروردگار تأکید  یهاگر قرآن در سور

ت و صاحب اختیاری او بر روز کیفر و مجازات را مطرح رحمانیت و رحیمی کند یا صفتمی

 د، استعانت و طلب هدایت در مخاطبان است.برای احیای روح تعب ،کندمی

کند، برای ت وی  مؤمنان، کافران، بیماردالن به تفصیل یاد میبقره از صفات  یهاگر در سور

و اگر از  1پروردگار و ه دار نسبت به انحراف از مسیر ایمان است یهمردم به بندگی خالصان

جهت بر حذر داشتن از به  ،نمایدمیمراحل متوالی مرگ و حیات و آفرینش و تدبیر جهان یاد 

ت الهی به انسان ا در جریان آفرینش آدم و حوا ا نیز برای داستان عنایا 2جحود و انکار است.

و به همین شیوه هیچ مجموعه آیاتی نازل ن ده  3گردداحیای روح سپاس و ایمان مطرح می

 هدفی تربیتی در پی دارد. کهآنمگر  ،است

 آوردن مردم از ظلمات به سوی نور بهرا به بیرون سوره ابراهیم که پیامبرنخست شاید آیه 

همین حقیقت را در تمام قرآن به اثبات رساند؛ زیرا اگر در پرتو  ،نموده استموظف مدد قرآن 

عرضه راه نور و راه  پیامبر یهوظیف ،یافتها انتقال میها و معرفتقرآن تنها یك سلسله دانش

 مردم از ظلمات به سوی نور یاد آوردنِآیه از عمل بیرون کهآنحال  ،خرو  از ظلمات بود

أمِناأ»خوبی بر نقش تربیتی قرآن داللت دارد: کند که بهمی أا نَّبسَ أ ِتُخْرِجَ أإِ ايْكَ أَازَْا ْنبهُ كِتبٌ 

أا نُّورِ أإِ اى أ4ا ظُّلُمبتِ تا مردم را به اذن  کتابی است که آن را به سوی تو فرو فرستادیم؛

 .«ها به سوی نور بیرون آوریپروردگارشان از تاریکی

ها ها، میزان اطكعات انتقالی به مخاطب، بیان برخی شاخ و برگنوع آموزش ،ربیتیت یهاین وظیف
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 کند.شدن برخی سؤاالت یا شبهات توجیه میو تفصیكت و بیان برخی معارف را در هنگام مطرح

ها در قرآن بیان شده، با هدف ایجاد یك تغییر چه از عقاید، اخكقیات و دستورالعملهر آن

عقاید، اخكقیات و  ،رها یا رفتار شخ  یا گروه است. در این سبكمحسوس در باو

د نگردتابع نیازی می ،د و زمان بیان هر بخش و هر موردنشوها با هم ترکیب میدستورالعمل

 که مخاطبان برای تربیت و شکوفایی الزم دارند.

یان را در هار   طارح مباحاث د   یهیابند و ما شایو پاسخ می ،االتؤبسیاری از س با این نگاه،

با این روش اسات کاه ن ساتن     کنیم.می خوبی ک فط مخاطبان بهیای و متناسب با شراحادثه

های قرآن متناسب با نیاز مخاطاب و  گویییابد و گزیدهها معنای شیرینی میقرآن در کنار حادثه

 یهیابد و با تلقی صحی  این سبك قرآنی اسات کاه ماا شایو    معنای روشنی می ،بستر اجتماعی

انساان و  جانباه  ل هماه تحاو  یهنحاو کنیم و می ریافتدبه مخاطبان  را مفاهیم دینی رانتقال مؤث

 دانست. یافته خواهیمبه خدا پیوسته و تکامل یهتا انسان و جامع زده راشرک یهجامع

چگاونگى  و یم، در زماان  کنل، در تلفی  اصولى که باید بیان هاى آغاز تحوما در ک ف نقطه

 :هساتیم  «از قارآن  پیاروی » نیازمناد روش ، گذاریمکه با مخاطبان خود در میان مى دینی مفاهیم انتقال

تر در اختیار آحاد مردم قرارگرفته و تر و عمی طور گستردهه امروزه دانش دین ب 1«.هُآزارْقُأعْبِبتَّفا»

بر ایان   .الزم را ندارداما اثر هدایتى و تربیتى  ،استمراتب باالتر رفتهه حجم دانایى دینى مردم ب

جهان ن انامسلمفاق که مورد ات قرآن و چینش کید بر همین نظمأا وجود تا ب رسدنظرمیاساس به 

الزم اسات باراى   در دسات اسات ا    شواهد قابل توجیه تدبیر آن از زمان پیامبر اکرم است و نیز

سابك را در  و ایان   ترتیب نزول رفت چینش به سراغ ل و تربیت دینى و هدایتىک ف نظام تحو

کاه  علا    یهآیات سور هب مثكً ؛کارگرفتهخداوند متعال ب یاهاستخرا  معانى و مراد و ک ف ،فهم

اى و در مفااد آن و فضااى نازول چناین ساوره     کنیم مراجعه  ،استپیام الهى در آغاز بعثت نخستین 
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 .یمنکبود، ک ف مسلط  اى را که گرفتار شرکِجامعه مندل نظامكلید تحوتا نماییم تعم  

جریان دارد. شناخت راهکار انتقال یك مفهوم  ها در قرآنفهم سیر تطور واژه در اهمین معن

و تعقیب سیر نزول این مفهوم  با همراهى آیاتقرآنی  سازلتحو یهک ف نظم و قاعد دینى یا

 بینیم کهمی ،کنیمعل  تأمل مى یههنگامى که در سور مثكً 1؛پذیرتر استدر جریان وحى امکان

بندوبارى را قى کسى است که یلگى و بىمتّ شده است. ، امر به تقواپذیرش ضابطهمورددر 

دهد که امر به معروف را . همین ن ان مىنهدن مىدوجود ضابطه در زندگى گربه  پسندد ونمى

 .نهادموضوعی بنا اى از کجا شروع کرد و بر چه چنین جامعه درباید 

بهره  هاآنتبلیغ دین و تربیت اسكمی از  یهها را ب ناسیم و در عرصوشبر ماست تا این ر

های ب ر ها و نوآوریطراحی کنیم و از تجربه هاآنهای فرعی را در راستای بگیریم؛ روش

بهره بگیریم و اصول و ضوابط مربوط به تغییر احتمالی در  ،ها با زمان حالبرای تطبی  روش

 تخرا  نماییم.ها را ک ف و اساین روش

  یجاودانگی تحول قرآن .1 – 5

این نخست مخصوص مخاطبان فقط  ،انسان یهجانبل همهتربیت و تحومورد ظرفیت قرآن در 

ل انسان تا قیامت باید کتاب تحو بلکه قرآن را، نیست اکرم پیامبرعصر با هم کتاب و عربِ

قرآن کریم آیاتی از  ،بر این مطلب اهدکه ش جهانى است رسالت پیامبر اسكماوالً زیرا  ؛دانست

در حالى  ،مردم نفرستادیم یهو تو را جز براى هم؛ 2يراًزاذِأوَأاًيرشِبَأبسِلنَّ ِأةًبفّبأكا ّاِأبكَنالْسَرْبأاامَأوَ»است: 

أاامَأوَ» ؛«که ب ارتگر و ه دارگرى أرَ ّاِأبكَنالْسَرْب جهانیان و تو را جز رحمتى براى  ؛3ينامِب اعَلْ ِأةًمَحْب

 .«و قرآن جز یادآورى براى جهانیان نیست ؛4ينامِب اعَلْ ِأرٌكْبأذِ َّاِأوَبأهُمَأوَ»و  «نفرستادیم

 
گنجاایش   ،مقاماین باشد که ى نیز مىنیازمند ابزار دیگر ،به معناى استخرا  نظریات قرآن ،تذکر این نکته مفید است که تفسیر موضوعى. 1

 به کتاب التفسیر التجزى و التفسیر الموضوعى اثر شهید محمدباقر صدر مراجعه نمایند.توانند میمندان عكقه .به آن را ندارد نپرداخت
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أوَأاهللِأولاسُرَأنْ كِأوَأمْكُب ِجَرِأنْمِأدٍحَبأاابَااأد مَّحَمُأبنابأكامَ» خاتم پیامبران است: حضرت محمّدثانیاً 

خدا و پایان بخش  یهیك از مردان شما نیست، و لیکن فرستاد پدر هیچ محمّد ؛1ناييِّبِا نَّأمَتابخا

کسى است او ؛ 2هِلِّكُأينِىأا دِّلاعَأهُراهِظْيُ ِأقِّحَا ْأينِدِأىأوَدَهُب ْبِأهُو اسُرَألاسَرْىأااذِا َّأوَهُأوَ»و « پیامبران است

 «.روز گرداندن پیادیا یهتا آن را بر هم ،اش را با هدایت و دین ح  فرستادهادهتکه فرس

أمْقِبافا»: انسان تواف  وجود دارد یهویژ آفرینشرت و فطمیان محتویات اسكم با  ثالثاًو 

أ اهَيْلاعَأبسَنَّ اأراطافاا َّتِيأأاهللِأتَراطْفِأيفبًنِحَأينِدِّل ِأكَهَجْوَ پس  ؛3مِيِّقاا ْأينُا دِّأكَ ِذاأاهللِأقِلْخا ِأيلادِبْتاأبب

ى که مردم را بر آن آفریده که هیچ لهسرشت ا ؛گرایانه راست بدارروى خود را به دین ح 

 «.تغییرى در آفرینش الهى نیست. این دین استوار است

ترین منبع اصیل این کتابهاى قرآن است. همه گواه جاودانگى و عمومیت پیام هااین

رآن محصور در یك دارند. پیام قآن دعوت اسكمى است و دیگر منابع اسكمى اعتبار خود را از 

بلکه با انسان در هر سط  و اف  فرهنگى و اجتماعى و در هر ، دوشجامعه و یك مخاطب نمى

 ،اشخاص خاص هو خطاب ب پوشاندنمی او لباس کهنگى و کهنسالى بر گویدمیزمانى سخن 

 ها بر اوکه قرن است. قرآن از این جهت نظیر طبیعت و زمین گرددنمیمانع سخن با دیگران 

هر زمان،  زمین در ند واهند و بر روى و درون آن جاى گرفتاهو رفت ههایى آمدانسان ،گذشته

 ،گاز ،نفتاست. هنمود ذخیره وبینى پیشرا  آنانو نیازهاى  هکردرا کفایت  آنانهاى حاجت

 بیانگر ظرفیت باالى طبیعت ،ایمهایى که از طبیعت داشتهاورانیوم، معادن و انواع رازگ ایى

هاى شده و رشتهباعث در زمین را هتمام متمادى محققان و پژوه گران ا ،است. این قابلیت

آیا  ؛4اتبًًوَمْااأوَأبءاًيَحْاا*أبًأتبكِفاأضَرْباا ْألِعَجْزاأمْ ااا» :وجود آورده استهگوناگون علمى و صنعتى را ب

 .«[ مرگشدر حال و ]هم ش]هم در حال[ حیات ؟قرار ندادیم [نیازها و مایحتا ]جامع زمین را 
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در ماورد  بحاث   افزایش تازگى قرآن با وجود تکرارِ ال که سرؤدر پاسخ این س قصاد ماما

.أبسٍزَاأأدُوناأبسٍنَاأبأ ِ َاأأوَأبنٍمَزَأونادُأبنٍمََا ِأهُلْعَجْيَمْىأ اب اعَتاأوَأكَبرَبَتاأاهللاأنَّأ ِ»فرمودند:  ،آیات آن چیست

چاون خاداى تباارک و تعاالى آن را     ؛ 1أةِبمَيَقِا ْأمِوْىأيَ ا ٌّأاِغاأمٍوْلِّأقاكُأدَنْعِأيد أوَدِجَأبنٍمَزَألِّىأكُفِأوَهُفا

از این رو در هار زماانى و باراى هار      ؛نداده است رتنها براى زمانى خاص و مردمى خاص قرا

 «.مردمى تا روز قیامت، تازگى و طراوت دارد

أهُأآنِرْقُا ْأةِفاصِأىفِ»اند: فرمودهدر این باره نیز  امام رضا أ اأوَ... أعَ... أيَخْلُقُ أا ْلاب أوَزْباى بأ اأمِناةِ

 ... بنٍسَزْاِألِّىأكُلاجَّةاأعَحُا ْأبنِأوَهَيلاأا بُرْ ِجُعِلاأدَألْ،أبَبنٍمَوناأزَدُأيُجْعَلْأ َِامبنٍمْ اأهُزَّبا،أ ِناةِثُّأعَلاىأاْألا ْسِيَغِ
انحطاط و تباهى ه هاى گوناگون، آن را بشود و زباننمى ها کهنه... بر اثر گذر زمان قرآن ؛2

برهان و حجت بر هر  یبلکه راهنما ه،چرا که قرآن براى زمان خاصى قرار داده ن د ؛ک دنمى

 .«... انسانى در نظر گرفته شده است

 به سخن درآوردن قرآن .2

هاى پیاماستخرا   ،گونه که ک ف مواهب طبیعت نیازمند کاشف و متخص  استهمان

گیرى ذهن متخص  به سمت طور که جهتو هماناست  فنیازمند ترجمان و کاشنیز قرآن 

هاى شاداب گیرىجدید و بهره یهخاستگاه استفاد، گیردال انگیزه مىؤاز نیاز و س ،یك اکت اف

داشته باشد و  تیاالؤکمال و سعادتش س یهاگر انسان در حوز ال است.ؤوجود سنیز از قرآن 

در این  پیامبر اکرم یابد.در قرآن بگردد، این کتاب را پاسخگو مى هاآندنبال پاسخ ه ب اگر

أا ْوِّفالْيُثاأينارِخاآا ْأوَأينا ِوَّباا ْأمَلْعِأادَرَااأنْمَ» فرماید:زمینه مى هرکه خواهان علم پی ینیان و  ؛3آنارْقُرِ

 .«تأمل کنددر قرآن کاوش و ، از اول تا به آخر دنیا است ،آیندگان
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 ،و راه آنشده  بیانباالى قرآن  تظرفی ،ید که در این روایت به زیبایىیفرمامكحظه مى

چنین باره در این امام على و تفکر در معانى آیات دانسته است. اوشداشتن اراده و سپس ک

ألْعِأيهِفِأبأاِنَّ ااا» :فرمایدمی أا ْأيثاحَدِا ْأبأيَأْتِىأوَمَمَ أدَوَدَأىأوَبضِمَعَنِ أمَائِاءَ أوأزاظْمَ بدانید  ؛1بأبَيْناكُمْكُمْ

علوم مربوط به آینده و سخن از گذشته و داروى درد شما و آنچه مایه نظم و  ،که در قرآن

 «.سامان میان شماست، وجود دارد

قرآن این توان را دارد تا انسان را از گذشته و آینده مطلع سازد و نیازهاى ماورد انتظاار    ،بله

 ،انساان  کاه آنم روط بر  ،کندمینأمخاطب هر عصر و زمانى ت رایو کتاب آسمانى را ب از دین

در  کهآنبه شرط نیز کند و  مورش باشد و این حاجت را به قرآن عرضهطالب درمان و سامان اُ

گفاتن  شاهد بیاان و ساخن   ،در این صورت ، کهنمایدیات به اهلش مراجعه آک ف و استخرا  

 ،نمایاد خیاره ماى  هایش را دارد و چ مسخنى که او را به شگفتى وامى ؛بود دقرآن با خود خواه

 افتاد. ... به شگفتى اى از اورانیوم واز آب و انرژى هسته قه در استک اف برکچنان

أوَأمْكُرُبََأخاأيَهِأفِ»فرمایاد:  مى قصاد مامااین امر به خوبی در کكم ائمه بیان شده است؛ مثكً 

 ؛2أمْتُبْجَّعَتا اأكَ ِذاأنْعَأمْكُرابِخْيُأنْمَأمْبكُتاااأوْ اوَأضِرْباا ْأوَأبءِمَا سَّأرُبَخاأوَأمْكُدَعْبَأنْمَأرُبَخاأوَأمْكُلابْقاأنْمَأرُبَخا

ها و زماین در قارآن اسات و    اخبار مربوط به شما و پی ینیان و آیندگان شما و خبرهاى آسمان

 «.زده خواهید شدگمان شگفتد، بیآگاه کن هاآناگر کسى بیاید که شما را از 

أيَنْطَِقاأوَأ َانْأأوَأوهُقُطِنْتابسْفاأآنُرْقُا ْأكَ ِ،أذابِهِأىدَتاقْمُا ْوَأا نُّورُأ»فرمایند: می موالی متّقیان علییا 

. از قارآن بخواهیاد تاا    است هاانسان یههدایتگر هماست که  قرآن نوری ؛3 ... ااخْبِرُكُمأعَنْهُأنْكِ ا

ای اان در   .«کانم آگاه مای  ا من شما را از معارف آند، امگویالبته هرگزسخن نمی .ویدسخن بگ

أوَأبنٍجُمََأتارْأببُدَّأمِنْ اأوَأبنٍسَلِبيَنْطِقُأبِنِأ ايْناأا دَّفَّتايْبَأور تُسْطٌّأمَخاأوَبأهُمَزَّآنُأاِرْقُاأا ْذاهَ» فرمایند:مىجاى دیگر 
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و زبان نادارد   باشدمی شده که میان دو جلد پنهاننوشتهاست این قرآن، خطى  ؛1لابا رِّجَأبأيَنْطِقُأعَنْهُمَزَّاِ

توانناد از آن  مى [بزرگ] مردانیگوید و به کسى نیازمند است که آن را ترجمه کند و همانا بتا سخن 

   .«بگویندسخن 

و  تا آیات آن را شرح دهد گوید که ترجمانى داشته باشدپس قرآن هنگامى با ما سخن مى

 را بیان دارد. هاآن مراد

 تفسیر .1-2

قرآن  زیرا ؛باشدمتعال از قرآن میتفسیر تكش مفسران به منظور ک ف مقاصد خدای

تفسیر که در  یهواژاست؛ بنابراین متنوع  این معانی نیزک ف  و های معنایی گوناگونی داردالیه

های مختلفی پیدا د، گونهشواقسام ک ف و استخرا  مقاصد می یهشامل هم ،معنای عام

 شود.نامی ویژه اطكق می ،هریك از انواع ک فبر و  کندمی

شود. اگر مینامیده  تفسيراگر نقاب از روی الفاظ وعبارات آیات و مقاصد برداشته شود، 

از الفاظ و عبارات، شبهاتی در فهم مراد و مقصود عبارات پدید آید که با  عكوه بر رفع ابهام

 یهاز مرحل اگر مفسر و شودگفته می تأويلمحکمات قرآن و عقل رشید مرتفع شود، ارجاع به 

، درصدد بیان و تعیین هاآنیعنی پس از فهم مراد آیات و مقاصد  ،فهم لفظ و عبارات فراتر رود

 شود.میگفته  تنزیلاین عمل او  هنازل شده، ب هاآن یهکه آیات دربارباشد افراد و جریاناتی 

ما از قرآن پایان  یهشدن موارد نزول، بهرآیات و سور و معلوم یت مقصدهابا شناخ

آیات یابد. قرآن ظرفیت تطبی  بر افراد و جریاناتی را دارد که پس از نزول قرآن یا هر دسته نمی

کنند. به تعیین داوری خدای بازی می ،نزولدر زمان  آفریننقشاشخاص آیند و اعمالی نظیر پدید می

گویند. می تطبيق و جَريهریك از این افراد و جریانات جدید با استفاده از آیات قرآن،  یهدربارمتعال 
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 که تأویلِشود. البته این تأویل در تعیین مصادی  است، چنانگاه از این جری و تطبی  به تأویل یاد می

 .نامندمیتأویل مفهومی  ،ساب  گذشتدر که را شبهات از آیات  در مقام رفعِ

های معنایی مكزمی وجود دارد کاه در طاول معناای    توضی  داده شد که در آیات قرآن الیه

گویند و برخی از تفاسیر درصدد ک اف  می قرآن ببطنهای معنایی را الیه اند. اینظاهری آیات

اناد.  نامیاده  ،ک ف و استخرا  را نیز تأویل یهاند. این شیومعانی بطنی عكوه بر معانی ظاهری

 در سه مورد از اقسام ک ف مفاهیم ومصادی  کاربرد دارد.حداقل ل یتأوپس 

موارد تنها باه شناساایی و شناسااندن    از ای د آیات و سور قرآن در پارهوک ف مراد و مقص

شود. برای تکمیال ابعااد   کلیات یا برخی از ابعاد ضروری یك معرفت یا دستور الهی، منجر می

برزخ، قیامت، آغاز یا انتهای جهان، عالم فرشتگان، انبیاا و   ،شناختی یك معرفت قرآنی مثل خدا

، هاا اینیا آشنایی با شرایط، اجزا و موانع یك دستور مثل نماز و حج و زکات و غیر  هااینغیر 

 قرآن نامید. تبيينرا  هاآنتوان محتوای نیاز به اطكعات وحیانی دیگری است که می

، تأویل (تنزیل)ی از جمله تفسیر، تأویل مفهومی پس فهم قرآن دارای ابعاد گوناگون

تاریخ تفسیرنگاری  در طولِ ،تبیین است که مفسران و مصداقی )جری و تطبی (، تأویل بطنی

  1اند.به مخاطبان خود را داشته هاآنسعی در شناساندن  ،قرآن

 ،قارآن « تبیاین »بااال باه خصاوص     یهتذکر این نکته مفید است که برخای از ابعااد ناامبرد   

 یهتنهاا در ساای   ،معاارف از زیرا این دسته  ؛است او اوصیای معصومو  مخصوص پیامبر اکرم

بِب ْبَيِّنبتِأوَأا َُّبَُرِأوَأَازَْا ْنَبأإِ ايَْكَأا َذِّكْراأ ِتُبََيِّناأأأأأأ» شوند:وحی الهی دیگری غیر از قرآن شناخته می

و بر تو ذکر را فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به ساوی   ؛2فاكَّرُون ِلنَّبسِأمبأزَُِّلاأإِ ايْهِمْأوَأ اعَلَّهُمْأيَتا

ذکار در اینجاا باه معناای      .«ای ان نازل شده است )قرآن( توضی  دهی و امید که آنان بیندی اند 
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وحی دیگری غیر از قرآن است که در تبیین قرآن کارآمدی دارد. این وحی به طاور مساتقیم در   

یرد، به خكف قرآن که با همان الفاظ وعبارات به سوی مردم نازل شاده  گاختیار مردم قرار نمی

های اجتمااعی و فرهنگای در اختیاار    است. این وحی تبیینی با لحاظ شرایط و نیازها و ظرفیت

یابد. یکی از ابعاد ضارورت  ادامه می گیرد و ابكغ محتوای آن پس از پیامبر اکرممردم قرار می

های الیه یهاست و چون همابكغ این دسته از کلمات وحیانی  ،ر اکرموجود امام پس از پیامب

هنوز گفته ن ده و برخی مربوط به زمان ت کیل حکوم جهانی است، وجاود مهادی    ،مورد نیاز

شود. به عكوه چون در )عج( به عنوان یکی از همان سلسله دوازده امام در این راستا توجیه می

پیاروان مکتاب   مصاونیت از خطاا و اشاتباه شارط اسات،       ،تبیینای  وحای  فرایند ابكغ و تبیینِ

   1د.نداندرخ ان شرط می یهاین دوازده ستار عصمت را در ،بیتاهل

 های تفسیرها و گرایشروش .2-2

ز هزار دوره تفسیر تألیف بیش ا ،نآدر طول پانزده قرن تكش علمی مسلمانان برای فهم قر

ب تفاسیر خود را به منابع نقلی از جمله قرآن، کلمات رسول ران در آغاز به طور غالشد. مفس

ه در کردند. البتمستند و حتی تابعان تابعان و اقوال صحابه و تابعان  ، اقوال ائمه اطهاراهلل

توان ادعا کرد که ی می؛ اما به طور کلگیری از این منابع یکسان نبودندمیزان اعتبار و بهره

چرخید که آن را تفسیر بالمأثور چهارم بی تر بر محور نقل میتفسیرنگاری تا اواخر قرن 

های دیگری همچون ها و دانشنیازهای جدید متولد شد و تخص  کهآننامیدند. پس از می

در فهم مراد خدای متعال از قرآن و  هااینادبیات و بكغت، فلسفه و عرفان وکكم و فقه و غیر 

تدریج تفسیرنگاران میان ت خی  داده شد، به ر آیات، صال ْای از ابهامات موجود دزدودن پاره

استفاده از  یهگسترد یهها جمع کردند. این شیوشتفسیر بالمأثور و تفسیر بر اساس دیگر دان

 نامیدند. اجتهادییا  تفسیر جامعمنابع را 
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 که به طور غالاب، روش غیرنقلای را ماورد توجاه قارار     تفاسیری نگارش شد  ،در این میان

هاای تفسایری در نگااهی    بنابراین روش ؛اندنام برده تفسیر عقليعنوان  اداد. از این روش بمی

   1د.نشوکلی به سه گروه تفسیر بالمأثور، تفسیر جامع )اجتهادی( و تفسیر عقلی تقسیم می

به ند و برخی از منابع دگیری از منابع نقلی و عقلی راه یکسانی نپیموچون مفسران در بهره

های شد، روشگرفت و گروهی ازمنابع تقریباً نادیده انگاشته میغالب مورد توجه قرار می طور

های قرآن به قرآن، قرآن به گرایشهایی خاص سوق داده شد، مثل تفسیری به سوی گرایش

 . اجتماعی و... روایات معصومان )روایی(، ادبی، فقهی، فلسفی، عرفانی، علمی و کكمی،

 فسیریهای تسبک .3-2

بر طك و مانند آن که در آتش گداخته شود و در قالب ریخته  «سبك»، یکلمه ،در لغت

تفسیری داشتند، از مفسران عكوه بر تفاوتی که در استفاده از منابع  2گردد.شود، اطكق می

برخی با  یکسان نبودند.نیز  بررسی آیاتِ مورد مطالعه یهجهت سبك نگارش تفسیر و شیو

برخی  .ی به تفسیر پراختند و محتوای تفسیر خود را در ال به الی آیات توزیع کردندسَبك مَزج

برخی آیات را به شکل موضوعی در کنار هم  .تفسیر مختصر، برخی مبسوط یا متوسط نوشتند

ترتیب  ،غالب مفسران ؛ اماقرار دادند و به تبیین نظریات قرآن در یك موضوع خاص پرداختند

ها دخالت های گوناگونی در تنوع سبكتفسیر قرآن پسندیدند. انگیزه مصحف رسمی را برای

بهتر و بی تر مخاطب و امکان فهم  یهتوان سادگی و رسایی معنا، فایدمی هاآناز جمله  ،دارد

 تر مراد خدای متعال را برشمرد.تر و کاملعمی 

 تفسیر به ترتیب نزول .4-2

 ،هاى تفسیرى است. مفسر در این سبكز سبكنزول، یکى دیگر اتفسیر قرآن به ترتیب 
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کوشد تا دهد. او مىوحى تدریجى قرآن قرار مى یهاساس فهم خود را بر همراهى با پدید

ه به زمان و شرایط آیات را در یك سوره با توج قهاى یك آیه و سیاروابط درونى بخش

گاه به ک ف  و آنمحیطى و اجتماعى نزول هر سوره یا مجموعه آیات نازل شده، بفهمد 

 نزول تدیجى قرآن بپردازد.  یهسال 23 یهها در زنجیرروابط و نظام معرفتى و هدایتى سوره

یِ خدای متعال را با فهم مراد جد ،هارسد عدم رعایت ترتیب تنزیلی سورهبه نظر می

و بعضی از آن  کكمی حکیمانه که بخ ی از آن ناظر به بخش دیگر ؛سازددشواری مواجه 

 کكم به همان سبك و اسلوبی که گوینده ادا کرده پس بهتر است .باشدر بعضی دیگر میمفس

د و نظام سخن نم و تأخر یابتقد ،ها و جمكتمورد مطالعه و تأمل قرار گیرد. اگر عبارت ،است

ه در کچنان باشد.شدن بخ ی از مقصود گوینده یا نویسنده بعید نمی، امکان گمبریزدهم ه ب

یك کكم با کكم دیگر نیز چنین است. اگر یك مکتب فکری یا کتاب یا یك مرتبه از نسبت 

به طور منطقی هنگامی  ،علمی دیگر باشد یهیك علم، ناظر به مکتب فکری یا کتاب و یا مرتب

ه که این ارتباط و نظارت مورد توج گیرددرک دقیقی از مکتب و علم دوم صورت می

 ،ستهاآنمهیمن، گواه صادق و نگهبان  ،مصدّق دیگر کتب الهی برای مثال قرآن ؛قرارگیرد

وَأمَنْأأوَأهذاأكِتبٌ أَازَْا ْنبهُأمُببرَك أمُصَدِّقُأا َّذيأبَيْناأيَدَيْهِأوَأ ِتُنْذِرَأَُمَّأا ْقُرى»فرماید: که خود میچنان

هایى را که پیش از بو این خجسته کتابى است که ما آن را فرو فرستادیم ]و[ کتا ؛1أ...أحَوْ اهب

ند او کسانى را که پیرامون آن (همک)[ أم القرى ]مردمِ کهاینکند و براى آن آمده تصدی  مى

أمِناأ»فرماید: و در جای دیگر می. «ه دار دهى أيَدَيْهِ أ ِمبأبَيْنا أمُصَدِّقبً أبِب ْحَقِّ أا ْكِتبٌَ أَازَْا ْنبأإِ ايْكَ وَ

أبَيْناهُمْأبِمبأَازَْالاأا لَّهُا ْكِتبٌِأوَأمُهَيْمِنبًأعَلا به سوى تو  [ را به ح (قرآن)و ما این کتاب  ؛2أيْهِأفابحْكُمْ

ست. پس میان آنان هاآنهاى پی ین و حاکم بر کننده کتابفرو فرستادیم، در حالى که تصدی 

 .«بر وف  آنچه خدا نازل کرده حکم کن
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هاایی از  ی بخاش ر شناساایی ماراد جاد   کند که داین نظارت، نگهبانی و تصدی  ایجاب می

ت برخای از  ب ادیان گذشته مراجعه کنایم تاا علا   آیات قرآن به کتب، باورها و معتقدات اصحا

و نگهادارى آنهاا بار او    ؛ 1 وَأالأيَؤُدُهُأحِفْظُهُمب»عبارت  ، مثكًتعابیر واردشده در قرآن معلوم گردد

 «.درمانده نگردیاد  هاآنو در آفریدن  ؛2أيَأبِخالْقِهِنَّ امْأيَعْ»الکرسی یا عبارت  يدر آ «.دشوار نیست

پس از شاش روز  ی متعال فْر پیدایش مبنی بر خستگی و ناتوانی خدابا ادعای مطرح شده در سِ

ت شده در کتاب مقدس، علهای مطرحكع از داستاناط در شنبه روز هفتم ارتباط دارد. ،آفرینش

ا، حضارت اباراهیم، یعقاوب،    و حاو  آدمهای حضرت تانها در داستأکید قرآن بر برخی ویژگی

 سازد.می ترو ... را روشن داوود و سلیمان ،لوط

گونه است. آنجاا  های دیگر آن نیز اینهایی از قرآن نسبت به بخشنظارت و تصدی  بخش

 3.«ضُهُأعَلَايأبَعَْ ٍأأيَنْطِقُأبَعْضُهُأبِبَعْ ٍأوَأيَشْهَدُأبَعْ»فرماید: در وصف قرآن می که امیرمؤمنان علی

هاا  نزولی این بخش یهه به مرتبوجهای گوناگون قرآن و تر بخشبه طور طبیعی رعایت تقدم و تأخ

 بخش و به سخن در آمدن آن به واسطه بخش دیگر، یاری خواهد نمود. هرر تما را در فهم به

ر میاان  شاده د هااى تفسایرى پذیرفتاه   ها و گارایش همان روش ،تفسیر در این سبكروش 

مبااحثى همچاون    ،این سبك تفسیرى بار زماان نازول    یهکید ویژأبه دلیل ت ،ران است. بلهمفس

ر مفسا یاباد.  مى اهمیت ویژهثور أتاریخ، اسباب نزول، روایات تفسیرى و دیگر منابع تفسیر بالم

 ماا اسالوبِ   یهتر کكم الهى است. به عقیاد تر و عمی به دنبال فهم دقی ی سبك تفسیر در این

باود و موجاب رشاد و     دساتورات  ، اخكقیات وعقاید نزول تدریجى آیات قرآن که ترکیبى از

ماعى انسان شد، عكوه بر محتواى بلند و واالیى کاه باه ارمغاان    تشکوفایى کماالت فردى و اج

کردن آماد باه کار  ،ل پدیاد آورد کاه شاناخت آن   خاصى در تربیت و تحو یهآورد، نظام و شیو
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 به طور مثال اگر مفاهیمى همچون جهاد، اطاعت از ولاى  ؛کندم قرآن کمك مىبسیارى از مفاهی

ثیر بایساته و الزم را بار   أآماد، آن تا  قارآن ماى   یهاسوره نخستیندر  و انفال خمس امر، ارث،

گذاشت. همچنین توجیه ضرورت عمل به دستوراتى نظیار حرمات شارب خمار،     مخاطب نمى

تابع معارف و دساتوراتى باود کاه     ،ها و نظایر آنبت یقربانخوک و  خنزیرگوشت ربا، قمار و 

طى سالیان دراز در جان مسلمانان ری ه دوانده بود. اگر بخواهیم روابط میاان مفااهیم قارآن را    

 فهام اى جاز تاكش در   یابیم، چااره ک ف کنیم و به نظامى متقن در امر هدایت و تربیت دست

 به عبارت دیگار  ؛یمرها نداسوره نزول ترتیبته از برگرف مندِنظام سیاق ها در یكآیات و سوره

ت تربیات افاراد و اما   درالهاى   یهیافتو چگونگى تعلیمات تدوین لعل در این سبك به دنبال ک ف

 سال دست یابیم. 23مجموع آیات نازل شده در طول  مندبه فهم نظام هستیم و تكش داریماسكمى 

کند بفهمد ساختمان دین چگونه بناا  که تكش میل کسی است ثَمَ ،ل ما در سبك تفسیریثَمَ

ابزاری همچون بیل و کلن  و ماله و ریسامان و امثاال آن    ،یك ساختماناست. در برپایی شده 

کاار  هگچ، خاک، در و پنجره، لوله وسیم و از این قبیل ب و مصالحی همچون آجر، سیمان، آهن،

 یهروش ویاژ  هاا ایناما عكوه بر  شود؛ه ساختمان بنا ک استنّا و معمار نیاز شود و نیز به بگرفته می

 است.نیز باید دانسته ابزار و مصال  این به کارگیری هر یك از  یهترکیب این مصال  و زمان شایست

ی که معمار و مرب بنای دین و ماندگاری و تأثیر آن نیز عكوه بر وجود پیامبر اکرم

ا حقوقی معارف و اخكقیات و دستورات فقهی ب ازشامل مصالحی مرک ،دینی است یهجامع

تنزیلی نهادینه شده است. تفسیر آنان ای خاص به مخاطبان ابكغ و در جان است که به شیوه

 كش در جهت شناختن روش خاص انتقال این مفاهیم به مردم است.ت

 تنزیلي تفسیر  د سبكیفوا .3

 ، تغییر سبك نگارشِنبودی مترتب اهای گوناگون نگارش تفسیر قرآن فایدهاگر بر سبك

در تنزیلی که سبك بیان شد . نداشتتوجیهی قرآن ای مخالف ترتیب فعلی هتفسیر بر شیوه
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هایی از در اینجا به بررسی نمونههای تربیت دینی نقش منحصر به فردی دارد. ک ف روش

بر آن به برخی دیگر پردازیم. افزون می روش تربیت دینی یهاین سبك در رابطه با ارائد یفوا

 کنیم:، اشاره میانجامدمیاین سبك که به فهم بهتر محتوای قرآن فواید از 

 روش شناختید یفوا .1-3

 های تحول دینیروش کشف .3ـ  1ـ  1

هاای  گره رشد کماالت عقلی، معنوی و رفتاری، همراه با گ ودن برخی ،دانیم که تربیتمی

ز یا های پایین و کنترل غراتهذیب جان و روح از خواست ل وعلمی و زدودن موانع تفکر و تعق

 باشد.ها میو تطهیر رفتار از ناشایسته

یات ایان   یاباد. اهم هاایی حکیماناه ساامان مای    روش یهاین امرِ بسیار پیچیده، در چارچوب

شود که در تربیت و تهذیب عملی، افزون بر تربیات فاردی، باه    موضوع وقتی بی تر نمایان می

مقرر شاده باشاد کاه در ضامن تربیات و       کهآنتر ام تربیت اجتماعی باشیم و باز مهمدنبال انج

 سازی جهانی و جاودانه باشیم.تهذیب یك جامعه و افراد آن، به دنبال مدل

به خصوص نازول تادریجی آیاات و ساور قرآنای و انتخااب       ای که بیان شد، برخی مبانی

ن اان   ،هاا هاا و پرساش  ها، ضارورت چالش های مخاطبان،هوشمندانه آیات به تناسب ظرفیت

که خدای حکیم، تبلیغ مناساب دیان را ترکیبای از انتقاال محتاوای فخایم و ارزشامند        دهد می

روش انتقاال معاارف و    ،به عباارت بهتار   ؛داندمی هاآنمعارف و احکام، همراه با روش انتقال 

 .استیت موضوعی دارای کمال اهم هاآنتقال خط ان

یك  های فرهنگیها یا برنامهافتد که آموزهگاه اتفاق میجانبه، آنفرهنگی همهل تحوتغییر و 

رابطه با تدبیر مناسبی را در  ،، بخ ی از هویت و شخصیت فرد و جامعه گردد و این مهممکتب

مولودِ ترکیب محتوا و روش  لْکند. تحورات عمی  دینی ایجاب میروش انتقال معارف و دستو

ماورد انتظاار    یهثمری اصكحی هاشود تا تكشموجب می ،از نقش روش است و فرو کاهیدن
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از همین روی خدای متعال در کناار تأکیاد بار ضارورت خلاوص محتاوا بار         ؛ا به بار نیاوردر

 ضرورت پیگیری خط انتقال معارف و دستورات متناسب با تادبیر الهای تصاری  کارده اسات:     

 اقاطاعْنَابأمِنَْهُأأأأمَّثُأ*أ اأاخاذْزابأمِنْهُأبِب ْيَمِينِأ*أوَأ اوْأتاقاوَّلاأعَلايْنابأبَعْ َأا ْأاقابوِيلِأ*أا ْعَب امِيناأأتانَِيلٌأمِّنأرٌَّّ»

شده از جانب پروردگاار جهانیاان اسات و    قرآن نازل ؛1مأمِّنْأَاحَدٍأعَنْهُأحَبجَِِينكُفامَبأمِنْأ*أا ْوَتِينا

ماا دسات راساتش را     ،بسات بار ماا دروغ مای    [از پایش خاود  ]حتی یك کلمه ]پیامبر[ اگر او 

و شااهد   «گاه احدی از شما مدافع او نباود کردیم. آنسپس شریان قلبش را قطع می ،گرفتیممی

إِنَّأأ*أكْأبَِهِأ ِسََبزاكَأ ِتاعْجََلاأبَِهِأأأأرِّحَ ابأتُأ:ذیل است آیاتی نظیر آیات، «روش»ضرورتِ پیروی از 

آن  [خوانادن ]زبانات را باه    ؛2إِنَّأعَلايْنابأبَيَبزَاهُأأأأثمُأ*أفاإِذااأقاراَْزابهُأفابتَّبِعْأقُرْءَازاهُأ*أعَلايْنابأجَمْعَهُأوَأقُرْءَازاهُ

 [یهعهاد ]چرا کاه جماع آوری و قرائات آن بار      ؛آن شتاب کنی [قرائت])قرآن( مجنبان که به 

بار   [یاز ن]ماست. پس چون آن را قرائت کردیم، تو آن قرائت را پیروی کن. ساپس توضای  آن   

قرآنای کاه   و  ؛3مُكَْثٍأوَأزاََّ ْنَبهُأتانََْيالًأأأأوَأقُرْآزبًأفاراقْنبهُأ ِتاقْراَاهُأعَلاىأا نََّبسِأعَلَىأأ»و  «ی ماستعهده

 .«تدریج نازل کردیمآرام بخوانی و آن را بهبخش بر تو نازل کردیم تا آن را بر مردم آرامبخش

از محتاوا و   و تبعیات کامال و خاال  پیاامبر اکارم     این آیات، هدف نزول قرآن تنها در پرت بر بنا

قرآنی انتقال مفاهیم دینی به مردم سؤاالت زیادی  یهروش و سیر یهدربار شد.روش حاصل می

قارآن   کاه ایان ماثكً   ؛آیاد توجه به سیر طبیعی نزول به دست مای  یهوجود دارد که تنها در سای

در دعاوت باه توحیاد از     ؟یگزین آن کارد چگونه شرک را از جامعه زدود و توحید ناب را جا

دیگاری قارار    یهت( آغاز کرد و کدام را مقدما ودیتوحید )ذات، صفات، افعال، عب یهکدام جنب

های اجتماعی توجه داد و قبل از آن چه معارف و احکاامی را در  داد؟ از چه زمانی به مسوولیت

به معروف را بار چاه موضاوعاتی    موضوع امر  ،زدهشرک یهدر جامع ؟جامعه بنیان گذاشته بود
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متمرکز کرد و چگونه آن را به جامعه دینی ک اند؟ در آغاز دعوت دینای تکیاه را بار ب اارت     

هاایی  هاا و شاخصاه  فاه انذار با تکیه بر چه عوامل و مؤلو اگر انذار بود، جریان  ،گذارد یا انذار

هاایی کاه بارایش پایش     غصاه ها و ها و غمروش تثبیت جان پیامبر در برابر چالش صورت گرفت؟

سازی او برای برخوردهای فعال در هر یاك از  آورند و شیوه خار  ساختن وی از انفعال و آمادهمی

خورده باا  های پیامبر گرهاست که هر بخش از مأموریتگفتنی چگونه بود؟  ،آمدمواردی که پیش می

صوص به خاود را طلاب   مخ یهخود بود و تثبیت جان آن حضرت برنام م کكت و مسائل خاص

گرفات.  توجه خدای متعاال قارار مای    پی در پی موضوعِ یهای که گاه در چند سوربه گونه ،کردمی

دینای در دساتور کاار قارآن      مفهاومی  توان این سؤال را به گونه دیگری مطرح کرد: هرگاه تثبیتِمی

هاایی را بایاد   آن، چاه آماادگی   گرفت، پیامبر که یکی از ارکان انتقال این مفهوم بود، قبال از قرار می

بودناد و پاس از آن در برابار    چگوناه بایاد مای   بایاد   ،کارد؟ در هنگاام انتقاال و اباكغ    تحصیل می

های مربوط به آن مفهاوم و خارو    پراکنیها، شبههزدنها، اذیت و آزارهای اجتماعی، تهمتمخالفت

 چگونه تثبیت جان شدند؟آمد، هایی که در خط نهادینه شدن آن مفهوم پیش میاز چالش

تی اسات کاه در زمیناه    توجه به ترتیب نزول قرآن، راهکار مناساب پاساخ باه تماام ساؤاال     

ر در گازارش  تاوجهی باه ایان معناا باعاث اشاتباه مفسا       بیل دینی وجود دارد. های تحوروش

 کنیم:در اینجا به چند نمونه اشاره می هاست.روش

د را در آغاز رسالت علنی نکردند و امر خاود را  دعوت خو م هور است که پیامبر اکرم. 1

فابصَْدَْْأبِمَبأأأ» یهداشتند. این امر تا سه سال طول ک ید و پس از آن باا آیا  از دیگران مخفی می

پاس آنچاه را بادان ماأمورى آشاکار کان و از م ارکان روى         ؛1أتُؤْمَرُأوَأَاعْرِضْأعَنِأا ْمُشْرِكينا

 2.دنددعوت خود را علنی فرمو «.برتاب
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ای که پیامبر اقوام خود را معروف است آغاز دعوت با ع یره و قوم خود بود، به گونه. 2

پی جمع کردند و آنان را به ترتیبی که در تاریخ ثبت شده است، به اسكم فرا دردر دو شب پی

أا ْأاقْرابينا» یهکریم یهآیخواندند. این دعوت متعاقب نزول  أعَشيراتاكَ أَازْذِرْ وی انِ خ و؛ 1وَ

  2اتفاق افتاد.« .نزدیکت را ه دار ده

ابتدا  است؛ از قوی به ضعیف و از کل به جزء آمده ،های خود به قرآنی. خداوند در تحد3

َانْأيَأْتُواأأقُلْأ ائِنِأاجْتامَعَتِأا ْإِزْسُأوَأا ْجِنُّأعَلى»ورند: آمثل قرآن کتابی از تردیدکنندگان خواست تا 

بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا  ؛أ3يراًرْآنِأالأيَأْتُوناأبِمِثْلِهِأوَأ اوْأكبناأبَعْضُهُمْأ ِبَعْ ٍأظاهِقُبِمِثْلِأهذااأا ْ

نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد، هر چند برخى از آنها پ تیبان برخى 

قُو ُوناأافْتاراهُأقُلْأفاأْتُواأبِعَشْرِأيََامْأ»ل داد و فرمود: سپس تحدی را به ده سوره تنز « ]دیگر[ باشند.

أكُنْتُمْأصبدِقينا أإِنْ أا لَّهِ أدُونِ أمِنْ أاسْتاطاعْتُمْ أوَأادْعُواأمَنِ أمُفْتارايبتٍ أمِثْلِهِ [ گویند: این ]قرآنیا مى ؛4سُوَرٍ

 شده مانند آن بیاورید وگویید، ده سوره برساختهرا به دروغ ساخته است. بگو: اگر راست مى

از آوردن همانند آن ناتوان شدند،  کهآنپس از « .توانید فرا خوانیدیر از خدا هر که را مىغ

أمِثْلِهِأ»از آنان خواست که یك سوره مثل قرآن بیاورند: خداوند  َامْأيَقُو ُوناأافْتاراهُأقُلْأفاأْتُواأبِسُورَةٍ

أكُنْ أإِنْ أا لَّهِ أدُونِ أاسْتاطاعْتُمْأمِنْ أادْعُواأمَنِ  گویند: آن را به دروغ ساخته است؟یا مى ؛5أتُمْأصبدِقيناوَ

 « .توانید، فرا خوانیداى مانند آن بیاورید، و هر که را جز خدا مىگویید، سورهبگو: اگر راست مى

بر فرد تکیه کرد، نخست اند که اسكم در اصكح و هدایت، برخی از بزرگان اظهار داشته. 4

 6خت و در نهایت سخن از اصكح جامعه زد.سپس به اصكح خانواده پردا
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ها پاسخ تأیید ه به سیر نزول آیات و سورهجز با توج ،هایی در مورد روشآیا چنین داوری

 دانم:در اینجا تذکر دو نکته را خالی از لطف نمی گرفت؟ یا تکذیب خواهد

وصیف سیر ها به معنای تها و آیات و استخرا  روشتوجه به سیر طبیعی نزول سوره .1

نزول است. اگر زبان این سیر را فطری بدانیم و  معاصر یهقرآن در تحول فرهنگی دینی جامع

به شمار آوریم، این معنا نیاز به تجرید  هاآناین سیره را قابل گسترش به جوامع پس از 

است  نزول و ک ف عناصر م ترک و ماندگاری عصر یههای تحول دینی از مختصات جامعروش

اجرای  گیرد و نیاز بهکند. این کار از طری  تقسیم منطقی صورت میك روش را توجیه میکه ی

 شود.چنان که در تطبی  محتوای قرآن نیز از همین روش استفاده می ،فرایند جری و تطبی  دارد

ای موضوعی مرتبط با آن ها در هر زمان و در هر جامعهحتی بر کسانی که توهم کنند روش .2

الزم  ست و هیچ روش ثابت و مرتبط با فطرت و هویت ثابت فرد و جامعه وجود ندارد،جامعه ا

و با بیان شواهد و دالیلی، سلب کلی  ب ناسندهای تحول دینی قرآن را در هنگام نزول است تا روش

داشت که ادعای تطبی  ه باید توجه البت نمایند.اثبات ها را در عصرهای متأخر یا جزئی تطبی  روش

 ای است که نیاز به اثبات جداگانه دارد.ل دینی، خود فرضیههای قرآن در تحوروش یهی همکل

 شدن مفاهیم دینیشدن و درونیکشف مراحل فرهنگ .3ـ  1ـ  2

تربیات دینای و فرهنا      یهوارای از مفاهیم کلیدی و اصلی، ساازمان به طور قطع مجموعه

رب، اهلل، مالك، خال ، رازق، رسول، قرآن، قیامت، هایی همچون واژه ،دهندقرآنی را ت کیل می

فرهن  قرآنی  ،هایی که در کنار همنماز، حج، صدقه، زکات، انفاق، و بسیاری دیگر از کلیدواژه

ها چگونه بخ ی از هویت دینی فارد و جامعاه   این واژهسؤال این است که سازند. را نمایان می

تدریج در کنار هم قارار گرفتاه   در سیری منظم و به شدند؟ در نظام حکیمانه، نزول این مفاهیم

مفهاوم   ،آن یه. نمونا آیاد امری مستدل و قابل قبولِ فرد یا جامعه پدید  هاآنتا از ترکیب است 

و نفی ربوبیت دیگران در جریان نزول تادریجی   است. پذیرش ربوبیت خدای متعال« ربوبیت»

استخدام  یهدینی جامعه و فرد شد. شیو ا و در مراحل مختلف نزول، بخ ی از هویت فرهنگی
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آمد  ربوبیت را فراهم کرد، شبهاتی که پیشکردن طرح مهایی که فرصت ها و مثلها، نمونهواژه

آمده مطرح شاد، همگای بخ ای از مراحال     هایی که در برابر انکارها و تردیدهای پیشو پاسخ

ودن شرک و چند اربابی از جامعه بود. گ تن ربوبیت در میان جامعه و زدشدن و نهادینهفرهن 

هاای ماذکور   دیگر مباحاث ساوره   یهحکیمانه و مستمر تعقیب شد که زمینای به گونهاین امر 

گیرناد. در  ها و منظرها در آن شکل مای قرار گیرد، همچون رن  زمینه یك فرش که دیگر طرح

تا اهمیات   ،شودزول اشاره میرب و م تقات آن در ترتیب ن یهاینجا به چند گام از کاربرد واژ

 بهتر واض  شود: ،مطلب

 (1ي )مکعلق  یهسور الف(

ْأبِبسْمِأرَبِّكَأا َّذيأخالاقاأ» *أا َّذيأعَلَّمَأبِب ْقالامِأ*أاقْراَْأوَأرَبُّكَأا ْأاكْرامُأ*أخالاقاأا ْإِزْسبناأمِنْأعَلاقٍأ*أاقْرَا

 یههایی همچون آفریدگار همتثبیت ربوبیت پروردگار با واژه در اینجا 1«.عَلَّمَأا ْإِزْسبناأمبأ امْأيَعْلامْ

گره زده  ،به خصوص ظرفیت علمی او ،ظرفیت انسان یههستی، آفریدگار انسان، تربیت کریمان

موجود به پروردگارند. البته گروهی به هر دلیل  یك ترین نیازهایاصلی وشود. این امور جزمی

إِنَّأ»ای همچون . آیهگیرنددر پیش میکنند و راه طغیان را مینیاز خود را به پروردگار احساس ن

أا رُّجْعىأإِ ى دادن به نق ی که توجه با «در حقیقت، بازگ ت به سوى پروردگار توست. ؛ 2رَبِّكَ

پیام و  برابر این در توجهیبی یههای گذر از مرحل، زمینه3پروردگار در تنبیه دنیوی طغیانگران دارد

 کند.های دعوت مردم به اسكم فراهم میرا برای پرداختن هزینه( )پیامبری مربتقویت جان 

 (2 ي)مکقلم  یسوره (ب

اند. پذیرندگان ربوبیت ح  ،و طرف دیگرهستند طغیانگران  ،ربوبیت یمسألهیك طرف 

تر بیان هایی که به دنبال دعوت به ربوبیت پدید آمده، نقش پروردگار روشنحال در درگیری
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أرَبِّكَأ» :یابدتر میروشن یتبیین ،ربوبیت شود و به همین مناسبت مفهومِیم أبِنِعْمَةِ أَازْتَ مب

أ»، «تو، به لطف پروردگارت، دیوانه نیستى. ؛1بِمَجْنُونٍ أإِنَّ أهُوَأرَبَّكَ أوَ أسَبيلِهِ أعَنْ أضالَّ أبِمَنْ أَاعْلامُ هُوَ

أبِب ْمُهْتادينا [ او به داند چه کسى از راه او منحرف شده، و ]همپروردگارت خود بهتر مى ؛2َاعْلامُ

أعَلايْهب»، «راه یافتگان داناتر است. أأفاطبفَ أمِنْ أطبئِف  أزبئِمُونارَبِّكَ أهُمْ پس در حالى که آنان ؛ 3وَ

أ امْأ» و « .[ به گردش درآمدبودند، بكیى از جانب پروردگارت بر آن ]باغخواب  أَا أَاوْسَطُهُمْ قبلا

نگفتم: خردمندترین ان گفت: آیا به شما  ؛أ4إِزَّبأكُنَّبأظب ِمينارَبِّنبأقب ُواأسُبْحبناأ*أ اوْأالأتُسَبِّحُوناأأمَْاقُلْأ اكُ

بیان این آیات در مقام تنزیه پروردگار از ظلم به عباد است و  ؛«ستایید؟چرا خدا را به پاکى نمى

  .انسان استصول ستم و جنایات خود شود، محمی انکه م کكت الهی که انسان گرفتارش داردمی

؛  5رَبِّنَبأراغِبَُوناأأأَانْأيُبْدِ انبأخايْراًأمِنْهبأإِزََّبأإِ َىأأرَبُّنبأيأعَس*أأقب ُواأيبأوَيْلانبأإِزَّبأكُنَّبأطبغينا»آیات 

امید است کاه پروردگاار ماا بهتار از آن را باه ماا       *  ایم!اى واى بر ما که سرکش بوده»گفتند: 

یعنای   ؛در صدد بازگرداندن امید باه پروردگارناد  « ا ما به پروردگارمان م تاقیم.عوض دهد، زیر

هاای او  ها و منعکند. عذاب، اگر رو به سوی او آورند، جبران میکندگونه که او عذاب میهمان

 به دلیل ستم و طغیان ماست و اگر ما از طغیان برگردیم، امید است که او نیز دوباره به عطا برگردد.

براى پرهیزگاران،  ؛6َاأفاناجْعَلُأا ْمُسْلِميناأكاب ْمُجْرِمينا*أإِنَّأ ِلْمُتَّقيناأعِنْدَأرَبِّهِمْأجَنَّبتِأا نَّعيمِأ»ات آی

را چون بدکاران قرار  متقیانپس آیا *  هاى پرناز و نعمت است.نزد پروردگارشان باغستان

در برابر غیرمتقیان  ،و مسلمانتقوا پی ه  به تفاوت برخورد پروردگار با گروهنیز  «خواهیم داد؟

 .نمایدبر عدالت پروردگار در عطا و منع تأکید تا کند اشاره می ،مجرم
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 اوْأالأَانْأتادارَكاهُأ*أوَأهُوَأمَكْظُوم أأوَأالأتاكُنْأكاصبحِبِأا ْحُوتِأإِذْأزبدىرَبِّكَأفابصْبِرْأ ِحُكْمِأ»آیات 

أ انُبِذاأ [ حکم پس در ]امتثال؛ 1فاجَعَلاهُأمِناأا صَّب ِحينارَبُّهُأفابجْتاببهُأ*أبِب ْعَراءِأوَأهُوَأمَذْمُوم أزِعْمَةٌأمِنْأرَبِّهِ

*  زده ندا درداد.[ مباش آن گاه که اندوهپروردگارت شکیبایى ورز، و مانند همدم ماهى ]یونس

بر زمین خ ك  دهکرد، قطعاً نکوهش ش[ او نمىاگر لطفى از جانب پروردگارش تدارک ]حالِ

ضرورت  «پس پروردگارش وى را برگزید و از شایستگانش گردانید. * شد.انداخته مى

را  هاآندر برابر اجرای اوامر پروردگار و ترس از ناشکیبی در برابر  اییاستقامت و شکیب

پروردگار  یهعزت و ذلت و مدح و ذم تاریخی افراد، تابعی از اراد کهاینکند و گوشزد می

 از سنت عذاب پروردگار ایمن ب مارند.خود را نباید  کس حتی پیامبرانست و هیچا

 (3ي )مکسوره مزمل  (ج

نازل شده و  سازی پیامبر اکرمتربیت و آمادهبه منظور در این سوره که به مقتضای مقام، 

ی هاواژهربوبیت و  یهشامل دستوراتی از سوی خدای متعال به آن حضرت است، باز به واژ

بست توجه به ربوبیت خداوند در از کارطور خاص با آن توجه شده و به ل و همراه مکم

 یهل بر پروردگار، در سایکردن دل از اغیار و توکفارغ که سخن به میان آمده است ،تربیت

أاسْمَأ»: شرق و غرب عالم استدر و ربوبیت او خداوند ه به صفت پروردگاریِ توج أاذْكُرِ وَ

أتا أوَ أرَبِّكَ أتابْتيالً أإِ ايْهِ أوَكيالً*أبَتَّلْ أفابتَّخِذْهُ أهُوَ أإِالَّ أالأإِ هَ أا ْمَغْرٌِِ أوَ أا ْمَشْرِقِ و نام پروردگار ؛2رٌَُّ

، خدایى جز او نیست، مغربو  م رق[ پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز. ]اوست

بیان شد و  های عل  و قلمسورهابعاد صفت ربوبی در  «پس او را کارساز خویش اختیار کن.

چنان امری تأثیرگذار کند که دل را از اغیار پروردگار را آن ربوبیتکافی است تا  هاآنیادکردِ 

 .سازدخالی و برای پروردگار فارغ 
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از عواقب  ،هر چند توانا و قوی ،مردم را در مقام دفاع از پیامبر اکرم ،سوره یهداما

کند تا با پیروی از با یادآوری جریان عذاب فرعون، آنان را مهیا می ترساند ومخالفت با او می

أهذِهِأ»راه خود را به سوی پروردگار در پیش گیرند و از بیراهه به راه آیند:  رسول اکرم إِنَّ

وردگار پرقطعاً این اندرزى است، تا هر که بخواهد به سوى ؛ 1 رَبِّهِ سَبیكً إِلىتاذْكِراةٌأفامَنْأشبءَأاتَّخاذاأ

 «خود راهى در پیش گیرد.

 (4)مکي مدثر  یهسور (د

باید مردم  گیرد. پیامبردر این سوره ربوبیت پروردگار در خدمت یك امر تربیتی قرار می

؛ زیرا تا بزرگی پروردگار معلوم ن ود، انذار کندتکبیر و بیان کبریایی پروردگار  یهرا در سای

أَايُّهَبأ»گیرند: های الهی را جدی نمیرستاخیز یا عذاب مردم ه دارهای مربوط به قیامت و يب

أ أا ْمُدَّثِّرُ أ* أفاأازْذِرْ أقُمْ أفاكابِّرْ* أرَبَّكَ برخیز و ای! ای کسی که لباس رویین بر تن پوشیده ؛2وَ

  .« و پروردگار خود را بزرگ دار؛ بترسان

در میدان و شکیبایی او ماندن تأثیر تربیتی دارد و به باقی ،ر رسولبهمچنین پذیرش ربوبیت 

ها چند توطوههر ، « و براى پروردگارت شکیبایى کن. ؛3كَأفابصْبِرْوَأ ِرابِّ»کند: در رسالت کمك می

وَأ»تنبیه مخالفان دارد:  شدید و گسترده باشد؛ و البته پروردگار سپاهیانی گوناگون و ناشناخته برای

 .«داندنمى [ سپاهیان پروردگارت را جز اوو ]شمارهأ؛4مبأيَعْلامُأجُنُودَأرَبِّكَأإاِلَّأهُوَ

 (5)مکي سوره حمد  ـ(ه
بنادی شاده و باا تکیاه بار آن،      نقش پروردگار در بیانی جامع و کامال دساته  در این سوره 

ا ْحَمَْدُأ ِلََّهِأرٌَِّأأأ»شود: ها گفته میچگونگی ارتباطی که ب ر باید با او داشته باشد، از زبان انسان
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کاه پروردگاار   اسات  خادا  مخصاوص  ساتایش  أ؛1مب ِكِأيَوْمِأا دِّينِ*أأا رَّحْمنِأا رَّحيمِ*أ اميناأا ْعب

در ایان آیاات   «.  [[ روز جازا ]اسات  مالك ]و پادشاه. ن]خداوند[ رحمتگر مهربا. است جهانیان

هار چناد توحیاد فااعلی در      ؛شاود مخصوص خدا می ،کماالت اختیاری و موجب مدح یههم

 یهانساان در طاول اراد   یهاراد کاه ایان مثال   آماده باود،   ای مواردهای قبل و پارهضمن سوره

أوَأمبأيَذْكُرُوناأإِالَّأَانْأيَشبءَأا لَّهُأهُوَأَاهَْلُأا تَّقَْوىأأ*أفامَنْأشبءَأذاكاراهُأ*أكاالَّأإِزَّهُأتاذْكِراةٌأ» خداوند است:

خواهد، از آن پند تا هر که  .ن )سخن( اندرزى استنه چنان است! در حقیقت ای ؛2وَأَاهْلُأا ْمَغْفِراةِ

  .«آمرزش. [ پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و سزاوارگیرد. و تا خدا نخواهد ]از آن

و  ،در دنیا و آخارت  ن )عمومیت ربوبیت(، رحمان و رحیمهای رب العالمیویژگیبه سپس 

بااقی  ربوبیات  دیگار مادعیان    جاایی بارای  تاا   شودها و نتایج تصری  میمالکیت مطل  فرجام

انسان با خدا در چارچوب عبودیت و استعانت و تقاضاای   یهنگذارد و راه را برای تنظیم رابط

 د.نهدایت به راه مستقیم فراهم ک

ها مفهوم کلیدی ربوبیات را  فرمایید که چگونه خدای حکیم در سیر نزول سورهمكحظه می

هایی از مراحل دعاوت پیوناد داد   هیم دیگر و در مناسبتبنیان گذاشت و آن را با استفاده از مفا

اهَْدِزابأأ*أأإِيَّبكَأزاعْبَُدُأوَأإِيََّبكَأزاسَْتاعينُأأأ»زبان مردم بگوید: از چنان که و آن را نهادینه ساخت، آن

به راه راسات ماا را راهبار    . جوییممی یاری تواز  تنها وپرستیم تو را مىها تنأ3؛ا صِّراطاأا ْمُسْتاقيمَ

چنان درک و پذیرشی در مراحل تدریجی نزول آیات حاصال شاد کاه توحیاد     یعنی آن ؛«اشب

 به آسانی بخ ی از فرهن  دینی مردم شد. ،بندگی و استعانت و استهدای از خدا

هایی ارزیابی ها وها و تهدیدها، انتظارات و دستورات، توانمندسازیفرصتمورد مطالعه در 

شادن و  ای چهارگانه صاورت پاذیرفت، راه و روش نهادیناه   هکه از دوست و دشمن در سوره
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جالاب   یهنکتا  کناد. ترین مفهوم تربیتی قرآن روشن میعنوان کلیدیگ تن ربوبیت را بهفرهن 

هاا صاورت گرفات و    توجه در این سیر، تعقیبی است که از این واژه در مراحل نازول آیاات و ساوره   

ز دیگر اسما و صفات خدای متعاال بسایار کمتار ناام     پی این واژه تکرار و تقویت شد و ادرپی

برده شد، تا همراه با تثبیت، به فراخور حال مخاطبان، کاربستِ تربیتای پیادا کناد. ک اف ایان      

 آید.ها و آیات به دست نمیهای حکیمانه جز در پرتو ترتیب نزول طبیعی سورهشیوه

ت و استهدا )طلب هادایت( کاه   گذار از بحث توحید ربوبیت به عبودیت و استعان یهمرحل

در  و های پاس از آن صاورت گرفات   حمد اتفاق افتاد و تثبیت بندگی که در سوره یهدر سور

قَُلْأيَبأَايُّهََبأأأأأ*أبِسْمِأا لَّهِأا رَّحْمَنِأا َرَّحِيمِأأ»به طور رسمی اعكم شد:  (18مکی )کافرون  یهسور

وَأالأَازَْتُمْأأ*أوَأالأَازبأعببِد أمبأعَبَدْتُّمْأ*أالأَازْتُمْأعببِدُوناأمبأَاعْبُدُأوَأ*أالأَاعْبُدُأمبأتاعْبُدُوناأ*أا ْكبفِرُوناأ

* اى کاافران،  بگاو: * ن]خداوند[ رحمتگر مهربابه نام  ؛ اكُمْأدينُكُمْأوَأ ِيَأدينِ*أعببِدُوناأمبأَاعْبُدُأ

آنچه پرساتیدید مان    و نه*  پرستید.پرستم، شما نمىو آنچه مى* پرستم. پرستید، نمىآنچه مى

دین شما براى خودتان، و دیانِ مان باراى    * پرستید. پرستم شما مىو نه آنچه مى* پرستم. مى

و گذر از این مرحله و پیوند میان توحید عبودی و توحید ذات و صفات پروردگار کاه  «  خودم

ات پروردگاار  هایی کاه بار ذ  گاه رفع پیرایهبه وقوع پیوست و آن (22مکی )توحید  یهدر سور

بیاان شاد، جملگای مراحلای      (23مکای  )و نجم  (22)مکی  های توحیدبسته بودند و در سوره

 اند.ها قابل ک ف و استخرا است که در سیر نزول طبیعی سوره

قیامت و تثبیت قرآن به عنوان کكم الهی، تثبیت همین سیر و مطالعه را در تثبیت رسالت، 

 ت دینی مسلمانان شاهد هستیم.های هویبسیاری دیگر از مؤلفه

 تحول دینی  کشف هندسه تغییر و .3ـ  1ـ  3

هاا و اصاالتی کاه باه برخای از      تردیدی نیست که حکمت موجود در نزول آیات و ساوره 

شود و زمانی که به پاردازش هار اصال اختصااص یافتاه اسات، موجاب        مفاهیم دینی داده می
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 ،یك زنجیره تربیتی پ ت سر یکدیگر قرار گیرناد  هایی ازچون حلقهگردد تا این مفاهیم هممی

  اهاداف  تحقا زنجیره و در نتیجه عادم شدن هگرفتن هر حلقه موجب بریدای که نادیدهبه گونه

رساالت  پاذیرش  » ،«احساس فقر باه پروردگاار  »به طور مثال چند مفهوم محوری  است؛تربیتی 

بنادگی و اساتعانت    پذیرش»، «ینده و رستاخیزمند بودن فرد در برابر آترس و دغدغه» ،«پیامبر اکرم

و « هدایت به راه مساتقیم  عنوان من وررفتن به سوی قرآن به»، «و استهدای توحیدی از خدای متعال

 م.یشومی ررا متذک« ها و خطرهاگام اول و اساسیِ رهایی از ترس»باالخره 

نگذار یا صاحب اختیاری قانوتنها او را فقط نکند و  احساس نیاز به پروردگارانسان تا 

تربیت و رشددادن انسان است و اختیاردار مطل  سیاست و تدبیر امور  یهنداند که شایست

 ،باور ن وند ،تا این دو و رسدنمی پذیرش آنرسالت و  سخن از بندگان است، نوبت به

د، شومی ابكغ او بر مردمسخنگوی  یهپروردگار و به واسطخطرهایی که از جانب از ترس 

قانونگذار و فقط او باشند، سراغ کسی که  مردم دغدغه آینده را نداشتهو تا آید حاصل نمی

سراغ بندگان روند. هرگاه قدرت مطل  هستی و راهنمای ب ر به راه درست است، نمی

تنها معبود و تنها مستعان و تنها هادی حقیقي رفتند و از او جویای عنوان پروردگار به

قرآن زندگی و ارتباطات ان راهنما باشد، سراغ  یهرا در عرصآنان د که شدن راه مستقیمي

روند. آن گاه این قرآن است که درس اساسی می عنوان منشور هدایت به راه مستقیمبه

راه رستگاری در پرتو تطهیر خود از گوید: ها را به آنان میخرو  از دغدغه

ها و گار و توجه دائم به میثاقهای عقیدتي و رفتاری، پیوند با پروردناشایست

 اوست. یهناممیثاق

در پرتو ترتیب نازول   ،گمراه یهتغییر جامعبرای  هشداین اصول منظم و مهندسیباید گفت 

 شود.ک ف می ی قرآنهاسوره

شواهد و دالیل شایستگی پروردگار و ح  انحصاری او در  (1)مکی  عل  یهدر سور
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شود تا این شایستگی و ح  را بر موظف می شود و پیامبران میبی «تدبیر و یا تربیت»ربوبیت 

ا َّذيأ*أاقْراَْأوَأرَبُّكَأا ْأاكْرامُأ*أخالاقاأا ْإِزْسبناأمِنْأعَلاقٍأ*أاقْراَْأبِبسْمِأرَبِّكَأا َّذيأخالاقاأ» مردم بخواند:

أ أبِب ْقالامِ أيَعْلامْ*أعَلَّمَ أمبأ امْ أا ْإِزْسبنا انسان را از عَلَ  . * ام پروردگارت که آفریدن به نبخوا ؛ عَلَّمَ

ان کس که به وسیله قلم هم* [ است. ترین ]کریمانر تو کریمبخوان، و پروردگا*  آفرید.

 .1« دانست آموخت.آنچه را که انسان نمى*  آموخت.

أشاب»: شودمیتأیید  رسالت محمد ،مزمل یهدر سور أرَسُوالً أكامَبأإِزَّبأَارْسَلْنابأإِ ايْكُمْ هِدًاأعَلايْكُمْ

أرَسُوالً أفِرْعَوْنا أإِ اى اى که گواه بر شماست روانه گمان، ما به سوى شما فرستادهبى؛  2 َارْسَلْناب

 (4)مکی  3مدثر یهسوردر و «اى به سوى فرعون فرستادیم.کردیم، همان گونه که فرستاده

پروردگار از جهنم و سقری که در  بیان کبریایی یهشود تا مردم را در سایمأمور می پیامبر

ای کسی که لباس رویین أ؛وَأرَبَّكَأفاكابِّرْ*أقُمْأفاأازْذِرْأ*أيبأَايُّهَبأا ْمُدَّثِّرُأ» انتظار آنان است بترساند:

 .« و پروردگار خود را بزرگ دار؛ برخیز و بترسانای! بر تن پوشیده

کند و روابط انسان و خدا اشاره می خدای متعال از زبان ب ر به (5)مکی  4در سوره حمد

أا ْعَب امِينا)متعال خدای توحیدافعالیِ اساسیِ یهسه رابط پس از بیان أرٌَِّ أ لّهِ ، (ا ْحَمْدُ

أزاعْبُدُ)توحیدعبودی  أزاسْتاعينُ)استعانت در توحید  ( وإِيَّبكَ از او در خواست هدایت به  ،(إِيَّبكَ

صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ * الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ  اهْدِنَا»نماید: راه مستقیم را می

راه آنهایى که برخوردارشان ما را به راه مستقیم هدایت فرما ؛  ؛الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ الَ الضَّالِّینَ

 .« اند و نه گمگ تگاناى، همانان که نه درخور خ مکرده

به کسانی که از خدا طلب کردند تا راه مستقیم را به اوند خد (7)مکی  تکویر یهدر سور

 
 .5ا1. آیات 1
 .15. آیه 2
 .3ا1( / 4. مدثر )مکی 3
 .7ا1( / 5. حمد )مکی 4
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أ»نماید: عنوان من ور هدایت معرفی می اآنان نمایان سازد، قرآن را ب أتاذْهَبُونا أإاِلَّأ*أفاأايْنا أهُوَ إِنْ

أ أ ِلْعب امينا أيَسْتاقيمَأ*أذِكْرٌ أَانْ أمِنْكُمْ أشبءَ أا لَّ*أ ِمَنْ أيَشبءَ أَانْ أإِالَّ أمبأتاشبؤُنا أا ْعب اميناوَ أرٌَُّ پس به  ؛1هُ

براى هر یك از شما که خواهد به . [ بجز پندى براى عالمیان نیستروید؟ این ]سخنکجا مى

براساس  .«و تا خدا، پروردگار جهانیان، نخواهد، ]شما نیز[ نخواهید خواست. راه راست رَوَد.

ند در راه ااست که مایلهایی ی خواست پروردگار برای هدایت انساناین آیات، قرآن تجل

 مستقیم قرار گیرند.

ها و ترس ،هاترین راهکار رهایی از دغدغهلین و مهماو (8)مکی  اعلی یهدر سور

أتاَاكَّىأ» شود:م کكت توضی  داده می أمَنْ أَافْلاحَ أفاصَلَّى*أقادْ أرَبِّهِ أاسْمَ أذاكارا گار آن کس رست؛ 2وَ

های نماز توجه به پیمان «رش را یاد کرد و نماز گزارد.گاو نام پرورد *که خود را پاک گردانید

 ،انسان با پروردگار و تکرار میثاق ب ر با اوست. این میثاق عبارت است از میثاق بندگی

های پروردگار متعال، بلکه استعانت و طلب هدایت )سوره حمد( و انسان در پرتو یادکرد شایستگی

 تواند مسیر بندگی را بپیماید.ز پروردگار یافته، میح  و صاحب اختیاری او و شناختی که ا

م، مانظ  در یك نظاام سااختاریِ   ،آفرینلگونه اصول و مفاهیم کلیدی تحوشود که چمكحظه می

   گیرند تا انسان را گام به گام به سوی کمال و سعادت رهنمون باشند.پ ت سر یکدیگر قرار می

 ن قرآ موضوعات محوریراه شناخت 

ی از ادر هر سوره قارآن و حتای مجموعاه   رسد. ای، ضروری به نظر میتذکر نکتهدر اینجا 

آمد، موضوعات گوناگونی وجود داشت که از نظر اصلی و فرعی ها که به ترتیب فرود میسوره

 محوری و بقیه موضوعات در ارتباط با آن بود،ها موضوعبودن هم رتبه نبودند، بلکه یکی از آن

. هماین معناا   دیرسا نمای  ، نوبت به طرح مباحاث فرعای  موضوع اصلیفقدان ای که با به گونه

 
 .29ا26( / 7. تکویر )مکی 1
 .15ا14(/ 8. اعلی )مکی 2
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باه طاور مثاال     ؛کرد تا مفسر برای بازشناسی موضوعات اصلی از فرعی تاكش کناد  ایجاب می

ردگار شایساته  او را مأمورِ ابكغ و تكوت ویژگی پرو خدای متعال در آغاز رسالت پیامبر اکرم

رو مطلاع سااخته و   مدهای آینده و خطرات پایش ااو را از پی  ا در عین حالکند، امبر مردم می

باه  ( 1)مکای  عل   یهتا انتهای سور آیات ششسازد که معلوم می هاآنتکلیف وی را در برابر 

که دچار تکاذیب و مخالفات شادید     را ( پیامبر2قلم )مکی  یهاین موضوع اشاره دارد. سور

باه  و کناد  مای زنند، امر به عدم سازش با آناان  میشود و به او تهمت جنون طبقات اشرافی می

. نمایاد هاا را گوشازد مای   ام ایان مخالفات  و فرجا  نمایاد میشده، دعوت ابكغ یهتعقیب وظیف

در موضاوع   م اسكمدارند و تابعی از دعوت رسول مکرشود که این امور اصالت نمكحظه می

 هستند.« واحُلِفْأتُاهللب ّاِ هَباِواأ او ُقُ»

آیات قرآن و را برای بر دوش گرفتن رسالت سنگینِ  ( پیامبر اکرم3مزمل )مکی  یهرسو

دارد. ( این مرحله از رسالت را اعكم می4مدثر )مکی  یهسازد و سوره دار به مردم آماده می

لی اشاره به روپوش خواب و دومی اشاره به روپوش تزمّل و تدثّر که در او یهتوجه به واژ

 یهگاه پس از ابكغ دستورِ ه دار به مردم در سایاشعار به این تفاوت دارد. آنرسمی است، 

پیامبر هنگام انذار  بیان کبریایی پروردگار، آیاتِ پس از این دستور، به اصكح وضعیت و رفتارِ

این فرارها  یهرو و ویژگی فرار م رکان از انذارها و نتیجهای پیشو نیز خطرات و مخالفت

 کند.اشاره می

 یهمقدّم ،ر زندگی ب ر و هستیدخدای متعال  (، باور به نقش5حمد )مکی  یهدر سور

و آزار پیامبر  تاذی(، 6ی مسد )مک یهدر سور گیرد.های انسان قرار میاعكم عقاید و خواست

قرار ه برای حضرت است، موضوع توجبزرگ و  یهمسرش که چال لهب و از سوی عمویش ابو

( ابتدا به نقش رفتار و عمل انسان )جوانحی و جوارحی( در قیامت 7ی تکویر )مک یهسور .گیردمی

. در واقع این پردازدمیبودن قرآن به نقش قرآن در هدایت الهی کند و سپس ضمن توضی ِاشاره می

 ای برای انگیزش مردم در توجه به قرآن است.ها مقدمهبحث
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ر حفظ قرآن، وی را مأمور تذک یهدر زمین پیامبرهای ( با رفع دلواپسی8ی مکسوره اعلی )

راهی که نه تنها در قرآن که  ؛دهدلین دستور را بیان راه رستگاری قرار میکند و اومیبه آیات 

 در دیگر صحف انبیا مورد توجه بوده است.

قرار  کلیدی دیگرشود که چگونه ممکن است برخی از آیات در راستای مفاهیم مكحظه می

بار  نگاری هاای تفسایر  وار، از رساالت ممنظم و نظاا  یهبه هر حال شناخت این مجموع .گیرند

 باشد.ها میترتیب نزول طبیعی سورهاساس 

 های دینها با پیامچالش یهفهم رابط .3ـ  1ـ  4

انسانی بود. این هدف در پرتو  یهرساندن انسان و جامعهدف قرآن شکوفاسازی و به کمال

هاا و  تناسب آماادگی تدریج و بهمعارف و دستورات الهی شکل گرفت که به اصول و فروعی از

ی اا ایان مطلاب باه معنا    هاایی فارود آماد. اما    و ساوره  در قالب مجموعه آیاات  ،نیاز مخاطبان

 یههایی نیست که بر سر راه تربیات و شاکوفایی جامعا   گرفتن موانع، شبهات و مخالفتنادیده

شاد،  شد و هر حقیقتی که به مردم رسانده مای آنی که بیان میآوردند. هر اصل قروجود هدینی ب

آمده و موضعی که علیاه  های پیشقرآن نیز به تناسب چالش 1.گ تهایی رو به رو میچالش با

 داد.و گروه مؤمنان را از آن عبور می گرفت و پیامبرشد، موضع مییکی از حقای  گرفته می

 یهتوانیم رابطا خوبی میبه ،کنیمتیب نزول بررسی میتر ر اساسهنگامی که آیات قرآن را ب

را ت اخی    هاا آنهای الهای بارای خارو  از    آمده و راهبریهای پیشیك اصل فرهنگی با چالش

 گردد.این ارتباط قطع می مصحفقرآن بر اساس ترتیب  یهدهیم. این در حالی است که در مطالع

بلکه این  ، در یك سوره و در کنار هم نیامدهها الزاماًرفتها و برونچالش کهآنتوضی  

 
های اجتماعی و فکری خاصی است کاه ساعی   دهیم که مراد از چالش فرهنگی، ظهور و بروز جریاندر اینجا توضی  می. 1

های فرهن  را کمرن  و تضعیف کنند و ساحت علم و اخاكق و هنار   های دینی یا نگرش دینی نسبت به مؤلفهدارند جنبه
رهن  دینی، زدودن مكحظات دینی مرباوط باه مقاوالت فرهنا  اسات.      روی فترین چالش پیشرا از آن تهی نمایند. معموالً جدی

 .33های توسعه فرهن  دینی، صی بی تر ر.ک: محمد جواد ابوالقاسمی و سید مهدی سجادی، پژوهش در چالشبرای مطالعه
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هاست که گاه موجب گ ته تا پاسخ یك جریان مخالف یا اعتقاد معاند ها و مصلحتمناسبت

ای که پیام در آن ذکر شده بعد داده شود. حال اگر این سوره، بعد از سورههای نازلدر سوره

امّا در غیر این صورت شناخت  ،گرددمی خوبی نمایانارتباطات و پیوندها به ،شده بررسی شود

شناخت روش قرآن در برخورد با هر »شود. در نتیجه پیوندهای مزبور با م کل مواجه می

 :شودبسنده مییك نمونه به ذکر در اینجا  گردد.معلوم نمی« چال ی

های کافرون، فیل، فل ، ناس، اخكص و نجم که به ترتیب از هجدهمین سوره میان سوره

مکی )کافرون  یهخداوند در سور ، پیوند و ارتباط است.باشندی تا بیست و سومین آن میمک

ین آنان یمقابل گروه کافران و معبود و آ دهد که به طور صری  دردستور می پیامبربه  (18

قُلْأأ*أمِيبِسْمِأا لَّهِأا رَّحْمَنِأا رَّحِ»و صف خود را به طور رسمی و علنی از آنان جدا کند:  گیردموضع 

أمَبأتاعْبُدُونا؛أَايهُّابأا ْكافِرُونابأيَ أمَبأَاعْبُدُأ*أ ابأَاعْبُدُ وَأ ابأَازتُمْأأ*أأوَأ ابأَازابأعَببِد أمَّبأعَبَدتمُأ*أوَأ ابأَازتُمْأعَبِدُونا

آنچه * اى کافران، بگو:ن* ]خداوند[ رحمتگر مهربابه نام أ؛دِينِأأىَدِينُكُمْأوَأ ِأم اكُأ*أعَببِدُوناأمَبأَاعْبُدُ

پرستم. و نه آنچه پرستیدید من مى*  پرستید.پرستم، شما نمىو آنچه مى* پرستم. پرستید، نمىمى

 «.دین شما براى خودتان، و دینِ من براى خودم* پرستید. پرستم شما مىو نه آنچه مى* 

، آن باشاد  یهژهاای ویا  برناماه  که شاید آغاز دعوت علنای باه اساكم و    این موضع صری 

برخاورد   هاا آناز جملاه   ت؛خساا  اموا  مخالف جدیدی را متوجاه پیاامبر اکارم   ها و چالش

او  پیاامبر و یااران بسایار انادکِ     قدرت و ثروت از گروه کافران در برابر تنهاییِجریان صاحب 

 امبردر بیان ترساندن م رکان از درگیری و اذیت پی (19مکی )فیل  یهسوردر این هنگام بود. 

و نیز تقویت قلب شریف آن حضرت نازل شد و به او یادآور شد که چگوناه پروردگاارت باا    

سوار او نجاات داد:  فیل از دست ابرهه و سپاهیانِ ،نمودپناه میکمترین سپاه الهی، کعبه را که بی

ندیدى که پروردگاار  آیا  ؛...أمْأفىِأتاضْلِيلهَُاأ امْأيجَْعَلْأكايْدَ*أأَاأ امْأتاراأكايْفَأفاعَلاأرَبُّكَأبِأاصحَْبٌِأا ْفِيلِ»

در برابر ایان  «.  ... تباه نساخت؟آیا مکر و حیله آنان را  تو با همراهان فیل )فیل سواران ابرهه( چه کرد؟
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هایی از مردم دست به توطوه زدند تا حقیقت بر مردم مخفی بماند و جو تیره گروه ،پیام و موضع صری 

را تعلیم فرمود تا در آغااز دعاوت    پیامبر (20مکی )فل   یهخدای متعال در سور .و سیاه فراگیر شود

 . برد پناه از م کكت اجتماعی پیش رو به پروردگار اسكمی

های او بود که وجود شیطان و وسوسه ،بود بزرگ دیگری که بر سر راه آن حضرت یهدغدغ

پیامبر به خداوند لذا  ؛و آن را در جان و دل مؤمن شوند گذاشت مردم با این اعتقاد، پیوند برقرار کنندنمی

 اعكم شد.  (21مکی ). این حقیقت در سوره ناس به پروردگار پناه ببرددستور داد تا از شر این آفت نیز 

کافرون اشاره  یهبه معبود مذکور در سور( 22توحید )مکی  یهسپس خداوند در سور

أا رَّحْمَنِأ»ها چنین معرفی کن: ر صفات و ویژگیاو را از نظکه فرماید و میکند می أا لَّهِ بِسْمِ

أَاحَد *أأا رَّحِيمِ أا لَّهُ أهُوَ أا صَّمَدُأ*أقُلْ أيُو ادْ*أأا لَّهُ أ امْ أوَ أيَلِدْ أكُفُوًاأَاحَدُ*أأ امْ أيَكُنأ َّهُ أ امْ بگو، خدا ؛  وَ

و نه، زاده شده است. و براى او نظیر نه زاده . نیاز استست. خدا )از همه چیز و از همه کس( بىتایک

اخكص فرصتی  یهمعرفی پروردگار و معبود با این صفات و ویژگی در سور .«و همتایى نیست.

 ،آلود م رکان در مورد خداهای وهماندی ه ،به طور م روح (23مکی )نجم  یهفراهم ساخت تا سور

 کند. دیگران در ربوبیت عالم را نفیها و دخالت داشتن شریك از میان بت ،داشتن فرزند دختر

فیال در   یه، ساور 109کافرون در ردیف  یهسوردر آن، اما با نگاه ترتیب مصحفی که 

اخاكص در ردیاف    یهو سور 114 و 113های فل  و ناس در ردیف یه، سور105ردیف 

امکاان ک اف چناین روابطای دشاوار یاا        ،دنا قارار دار  53نجم در ردیف  یهو سور 112

 مکن خواهد بود.غیرم

 آشنایی با راهبردهای دعوت دینی متناسب با گام های تحول  . 3ـ  1ـ  5

باشد. قرآن می تقویت قلب پیامبر اکرم ،های نزول تدریجی قرآنیکی از حکمت

أ ِنُ»فرماید: می أكاذ ِكَ أواحِدَةً أجُمْلاةً أا ْقُرْآنُ أعَلايْهِ أالأزَُِّلا أكافارُواأ اوْ أا َّذينا أقبلا أرَتَّلْنبهُأثاوَ أوَ أفُؤادَكَ أبِهِ بِّتَ
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و کسانی که کافر شدند، گفتند: چرا قرآن بر او یکجا و یکباره فروفرستاده ن د؟ بدین ؛ 1أتارْتيالً

تدریج فروفرستادیم تا با آن قلب تو را استوار سازیم و آن را با درن  ویژه و سان قرآن را به

 «.پیاپی بر تو خواندیم

در  ،تدریجی فرودآمدن قرآن مطرح شده عنوان اثرکه در این آیه به تثبیت قلب پیامبر

أهذِهِأا ْحَقُّأوَأمَوْعِظاةٌأوَأذِكْرىأوَأكاُلًّأزاقُصُّأعَلايْكَأمِنْأَازْببءِأا رُّسُلِأمبأزُثابِّتُأبِهِأفُؤادَكَأوَأجبءَكَأفي» یهآی

کنیم، چیزى را که بر تو حکایت مىهاى پیامبران ]خود[ و هر یك از سرگذشت ؛2 ِلْمُؤْمِنينا

آمده، و براى مؤمنان حقیقت براى تو  هااینگردانیم و در است که دلت را بدان استوار مى

برای حضرت  عنوان هدف و راز بیان داستان پیامبراننیز به« رى استاندرز و تذک

 ذکر شده است. محمد

و تقویت روحی آن حضرت است تاا   پایدار و استوارساختن ،مقصود از تثبیت قلب پیامبر

فرسای آن خللی رخ ندهد و رسالت الهی را در انجام وظایف رسالت و تحمل م کكت طاقت

 با تمام توان به سر منزل مقصود برساند.

پیوند نزول تدریجی با تثبیات قلاب پیاامبر بادان جهات اسات کاه نازول         »

کنناده و  باا اعاكم  فرماان  دائمی صااحب  یهتدریجی آیات، موجب پیوند و رابط

اجراکننده فرمان است. اصل ارتباط مکرر، آن هم با باالترین مصاداق ارتبااط کاه    

و بیان حکم موضوعات و پاساخ شابهات و تبیاین حقاای       ،وحی است از یك سو

شاود از  ال یا اختكف در موقع مناسب که نیاز مبارم باه آن احسااس مای    ؤمورد س

حا  و   یهبرای ثباات بار طریقا   را ین زمینه ترین پ توانه و بی ترسوی دیگر، قوی

  3«.سازدفراهم می ،و پایداری و استواری در دین هاآنشدن تحمل م کكت و آسان

 
 .32 فرقان /. 1
 .120هود / . 2
 .101، ص قرآن شناسی. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، 3
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تثبیت شد و مواردی که چالش، م کل یا موانعی از سوی  آیا میان مواردی که قلب پیامبر

فقط در  پیامبرتثبیت قلب  وجود دارد؟ آیا ایرابطه ،شکل گرفت معاندان در برابر پیامبر اکرم

نیازمند نزول آیات  ،ی پیام یا انجام فرماند یا حتی گاه برای آمادگی در تلقها بوزمان برخورد با چالش

بودیم؟ آیا میان تقویت قلب شریف آن حضرت در مواجهه با موضوعی یا  خاص با خطاب به پیامبر

 دارد؟ با تقویت قلب وی در موضوع دیگر ارتباط وجود ،چال ی

شود کاه باه رغام    استفاده می (وَأرَتَّلْنبهُأتارْتيال) هود یهسور 120 یهعبارت مذکور در آیاز 

شاود  آید، پیوند آیات با یکدیگر حفظ مای ای که بین آیات در نزول تدریجی به وجود میتفرقه

عكوه بار   ستایبمی ،؛ بنابراین در هنگام نزول تدریجیگرددبا یکدیگر قطع نمی هاآنو ارتباط 

بررسای کارد، ضاروری     حادثه را دید و میزان ارتباط آن را با تقویت قلب پیاامبر اکارم   کهآن

رساد در  به نظار مای   .دادمورد توجه قرار را است تا پیوند این آیات با آیات و سور قبل و بعد 

در تکامال  روش قارآن  »تواند ر میمفس ،ها مورد توجه قرار گیردصورتی که ترتیب نزول سوره

حائز اهمیات   یهنکت. خوبی بررسی کندرا به« شخصیت آن حضرت و تقویت روح و جان وی

و برای تقویت جان  بگیرندتوانند از این مجموعه درس مبلغان و سفیران هدایت دینی می کهآن

 .ببرندتبلیغی بهره  یهوظیف خود و تکمیل فضایل خویش در مراحل گوناگونِ

 گاه ترتیب نزولی به مباحث مربوط به تقویت روحی پیامبر اکرمبرای توضی  ضرورت ن

ك شخصیت فرد و اجتماع را ت بیه به ی یهجانبل همهاز بیان یك مثال هستیم: اگر تحو ناچار

هنگامی که باغبان بذری را در زمین  ؛غ، نظیر باغبان استو مبل درخت کنیم، شخصیت پیامبر

ای را در مورد اصول باغبانی الزم لیهاطكعات او ،کندمی کارد یا نهالی را در زمین غرسمی

اطكعات بی تری در مورد  ،کندزند و درخت قامت بلند میتدریج که دانه جوانه میبه ؛دارد

درخت و  ازداشت و حراست  یهباغبانی و حفظ نباتات الزم دارد که در هر مرحل اصول

بار ن یند و آماده برداشت شود. در مسائل تربیتی آید تا هنگامی که درخت به کار میهزراعت ب
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و مدیریت اجتماعی نیز مطلب از همین قرار است؛ یك مصل  و هادی اجتماعی نیز دائم باید 

 بیند و آمادگی پیدا کند.ببرای رهبری فرد و جامعه در شرایط گوناگون آموزش 

بناابراین هار    ؛عملای باود  آن هم از نوع تربیات   ،تربیت ، زبانفراموش نکنیم که زبان قرآن

اتی گاه آی تبا نگاه شکوفاساختن فرد و جامعه بوده و به همین مناسب ،شده استای که نازل آیه

که گاه آیاتی نازل شده کاه  چنانهم ،سازددینی را آماده می یهغ و معمار جامعلّبَنازل شده که مد

 هنگام کاشت یا داشت و برداشاتِ باغبان در  کهآنهای مخالف پاسخ گفته است. نظیر به جریان

های نباتی مواجه شود که گذراندن ک ت و زرع و درختان محصول با همسایگان رقیب یا آفت

است کاه اگار    یا چال ام ،هرچند با اصل رشد و شکوفایی درخت ارتباطی ندارد ،از این آفات

؛ داردات باازمی و درخت را از حرکت و بلکاه حیا   دهدمیزحمات باغبان را هدر  ،مرتفع ن ود

هاای  های مربوط به رشاد گیااه و آماوزش   آموزش :گیردبنابراین باغبان دو دسته آموزش فرامی

ی نفوس نیز دو ناوع تواناایی را   ها. مصل  اجتماعی و مربمربوط به برخورد با م کكت و آفت

 کارم خداوند در تربیت پیامبر ا با روش خاص هاکند. ما در سبك ترتیب نزول سورهکسب می

تربیت و تواناسازی او را در فرایند ابكغ پیاام الهای باه    کدام از موارد و زمان هر  شویممیآشنا 

 کنیم:موارد اشاره میاین از در اینجا از باب نمونه به برخی  کنیم.مردم درک می

. این وظیفاه  بود« آشنا کردن مردم با پروردگار» بزرگ پیامبر یهوظیف ،در آغاز نزول وحی

 ا در این شرایط، پیاامبر اکارم  ام، 1هایی منطقی و متقن بیان شده استعل  با برهان یهسور در

هاا وعادم پاذیرش    تحمل مخالفات  یهاین پیام آگاه گردد و آمادپذیرفته ن دن باید از احتمال 

علا  باه ایان موضاوع      یهم تا انتهاای ساور  هددرخواست معاندان شود. به همین جهت آیات دَ

بینای شاده باود،    ی که در سوره علا  پایش  م کكت ،پس از ابكغ پیام یابد. ظاهراًاختصاص می

 

                »ره عل ؛ سو 1ا8. ر.ک: آیات1

                    ». 



 60 مقدمه
 

پیاامبر را در  خداوناد  همین موضوع تعقیاب شاد و   ( 2)مکی لذا در سوره قلم  بوقوع پیوست؛

دعوت باه صابر    ،های زبانیها و حملهو در برابر تهمتداد اجر  یهوعد ،برابر زحمات رسالت

گاران و  پیروزی وی امیدوار کرد. سپس با تحلیلی از روحیات تکاذیب و نسبت به آینده و کرد 

نکاردن باا   او را باه ساازش    ،در برابار کفار ماردم    صابری حضارت یاونس   عبرتای از بای   ذکرِ

 1گران و صبر در برابر نامكیمات رسالت امر نمود.تکذیب

 ،زدهط شرکپروردگار متعال در محیاز رسد که از آداب رسالت و تبلیغ چنین به نظر می

کردن معاندان و صبوری است. امری که در هر د نیا دل اننمودن ها و سازش تحمل مخالفت

 .ه استبه وضوح بر آن تأکید شد (2( و قلم )مکی 1ی عل  )مکیدو سوره

موظاف   در ایان ساوره   پیاامبر با موضوع دیگاری ماواجهیم؛    (3مکی )مزمل  یهدر سور

بخاش   سانگین بیاداریِ   یهخود را باا برناما   ،2ت وحی قرآنیشود تا برای آمادگی در دریافمی

ا شاود، مهیا  وسیعی از شب و اشتغال به نماز و اذکاری که با ترتیل و توجه در مضاامین ادا مای  

و به خدا بپیوندد و بار   ردبدبِطمع از دیگران  ،شود تا با ذکر پروردگارف میمکلچنین هم 3.نماید

و  نگاردد آناان  صاحب نعمت صبر کناد و م اغول    گرانِی تکذیبهاگفتهل کند و در برابر او توک

 4.کار آنان را به خدا واگذار کند

کكمای باا اماین وحای از یاك      صال به مأل اعلی و همبه وی آمادگی ات سنگین یهاین برنام

 
 ( در همین تفسیر.2ی قلم )مکی . ر.ک: مفاد سوره1

: »5ی . بنابر برداشت از قول ثقیل در آیه2               ». 

»سوره مزمل:  6تا  2. آیات 3                                      

                                          .» 

»سوره مزمل:  11تا  8آیات  .4                                

                                           

        .» 
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آشناسااختن   بنابراین به دنباال  ؛دهدها را از طرف دیگر میها و تهدیدطرف و گذشتن از تطمیع

ا پروردگار، نوبت به دریافت تفصیلِ من ور هدایت از سوی خادا و اعاكم آن باه ماردم     مردم ب

هاای شابانه حاصال    های روحی الزم است که باا ریاضات  هم آمادگی ،رسد. در این مرحلهمی

 1آید.پروردگار به دست مییاد گردد و هم تبتّل، توکّل و صبر در هنگام ابكغ به مردم که با می

ایان مرحلاه از اصاكح     شاویم. در با حقیقت دیگری مواجه مای  (4مکی )ر مدث یهدر سور

رعایات برخای   است؛  یهایقیام به انذار نیازمند آمادگی ؛«قُمأفابازذِر» :اعكم خطر کردبایست می

نگذاشتن بار ماردم و صابوری و باه     تباس، اجتناب و دوری از پلیدی، مننظیر نظافت ل ،آداب

گرانی چون ولید را داد تاا  به عكوه باید پاسخ توطوه 2.نمودری میضرو هاخدا واگذارکردن کار

  3تر گردد.وی، قلب پیامبر و مؤمنان در این راه محکم یهبا نقش بر آب شدن توطو

ها ها، توطوهشود. توهیندنبال می (6مکی )مسد  یهدر سور اشود که همین معنمكحظه می

به خصوص در آغاز رسالت که مخالفت  ،پاسخ بماندبی نباید و حمكت زبانی نزدیکان پیامبر

 آید.به حساب می فامیل دردسر بزرگ رسول اهلل

 ،هتربیتی کاه او را آمااد   ؛رسیممی پیامبر یهباز به موضوع تربیت ویژ (8مکی )اعلی  یهدر سور

بار  را کاه بناا    ایاست و دلهرهدر قوّت حافظه او که تغییری  ؛نمایدوحی میکم و کاست بیدریافت 

خود از ایان   پیامبربا این مقدمه که برد؛ البته از بین می به وجود آمده است،احتمال فراموشی آیات 

م امول   ،در وقت مناساب داند که او را تنها رها کند، بلکه از این میخداوند را منزه  نیاز آگاه است،

ناام پروردگاار واالىِ    ؛4سََنُقْرِئُكَأفَاالأتانْسَىأأأ...أأىلاسَبِّحِأاسْمَأرَبِّكَأا ْأاعْ» قرار خواهد داد:عنایت خود 

 «.[ بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنىزودى ]آیات خود را هما ب...  خود را به پاکى بستاى
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أ امَعَأ»الهی است که:  یهاین همان وعد أا لَّهَ أإِنَّ أوَ أسُبُلانب أ اناهْدِيَنَّهُمْ أفينب أجبهَدُوا أا َّذينا وَ

نماییم و در هاى خود را بر آنان مىاند، به یقین راهو کسانى که در راه ما کوشیده ؛1سِنيناحْا ْمُ

أَاقْدامَكُمْ»و « حقیقت، خدا با نیکوکاران است أيُثابِّتْ أوَ أيَنْصُرْكُمْ أتانْصُرُواأا لَّهَ اى کسانى که  ؛2أإِنْ

 «.داردهایتان را استوار مىد و گامکنتان مىیاری ، اواید، اگر خدا را یارى کنیدایمان آورده

ای از آیاات  بار مجموعاه   ،ها با چیانش ترتیاب نازول   شود که در بررسی سورهمكحظه می

هاا  چه مواردی که او را مهیای برخورد باا مخالفات   ،واقف شدیم مرتبط با تکامل پیامبر اکرم

رد؛ اما تنها در چیانش ترتیاب   کنمود و چه مواردی که او را توانا در امر رسالت پیام الهی میمی

 شاود و مای ارتبااط برقارار    شخصایت رساول   های مختلف تکاملِبخش میانِاست که نزولی 

باه عباارت    شاود؛ مین غ معیلِّبَمان هر موضوع تربیتی رسول یا مدمنظم مراتب تکاملی و ز یهمجموع

ل بگاذرد و  ین اصل تحاو لچالش ابكغ او غ چگونه ازنزول فرا گرفتیم که مبلدیگر در چینش ترتیب 

ای آن به مردم نماید و سپس چگوناه مهیا  سپس چگونه خود را مهیای دریافت محتوای دین و ابكغ 

أ.ه دار به مردم گردد و سپس برای نگهداشت محتوای دین در جان خود، خود را مهیا سازد

 فهم و تفسیرفرایند  فواید مرتبط با .3ـ  2

حتی در فهم  ،تیب نزولبه تر ظر از تفسیرنگاریِنصرف ،گذشت که رعایت ترتیب نزول

زنند، تأثیر دارد. در اینجا به میتفسیر های دیگر دست به نگارش رانی که به سبكتر مفسکامل

 نامیم.می «فواید مرتبط با فرایند تفسیر»را  هاآنپردازیم و میید بیان برخی از این فوا

 هاکاربرد واژهشناخت علت  .3ـ 2ـ  1

ا وجود ؛ امدر قرآن غیرقابل تردید است هاآنکلمات مترادف در زبان عربی و کاربرد وجود 
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شاود کاه باا وجاود اشاتراک      موجب می ،هاحکمت و بصیرت و درایت در زمان استعمال واژه

ای ویژه برخاوردار باشاد. حاال اگار     ها در کكم از انگیزهاجمالی معانی، کاربرد هر یك از واژه

خدای حکیم باشاد، باه طاور قطاع      در کكم ،های مترادفواژهخاص در میان ای واژهاستعمال 

 ،هاای متارادف  خااص از میاان دیگار واژه    یهواژایان  ت اساتعمال  مفسران به دنبال ک ف عل

 خواهند بود.

ای واژهیه و آیات موجود در یك سوره، مفساران را باه ک اف علات باه کاارگیری       سیاق آ

نیز در شناخت علت به ا ح  آن است که سیاق ترتیب نزول ، امکنندخاص در آیه مساعدت می

 کنیم:چند نمونه را بیان می در ذیل. است یك واژه از ارزش واالیی برخوردارکارگیری 

 واژه فالح، فوز، سعادت الف(

هایی ثابت و خال  دارند. با این وجود ند و اشاره به دستیابی به لذتااین سه واژه مترادف

ت مخفی نیست. گویا در فكح به اهل دق یههر کدام وجود دارد که از دیدهایی در ویژگی

آمدن به مطلوب و در سعادت به رسیدن به رستن و رهاشدن از م کكت و در فوز به نائل

 .شده استهای خال  و ثابت توجه لذت

: (8مکی )های اعلی ها یاد شده، سورهاز دستیابی به این نعمت هاآنهایی که در سورهلین او

قَادْأَافْلَاحَأأأ» (:26مکای  )و شمس « رستگار آن کس که خود را پاک گردانید؛ 1قادْأَافْلاحَأمَنْأتاَاكَّى»

فاوز در   یهساپس از واژ  .اسات « که هرکس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شاد ؛ 2مَنْأزَكَّبهب

مِلَُواأا صََّب ِحبتِأ اهَُمْأجَنََّبت أأأأأعَأإِنَّأا ََّذيناأآمَنَُواأوَأأ»: ( استفاده شده است27مکی )برو   یهسور

اناد،  کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کارده  ؛3تاجْريأمِنْأتاحْتِهَبأا ْأازْهبرُأذ ِكَأا ْفاوْزُأا ْكابيرُ

و « [ رساتگارى بازرگ.  این است ]همان .ها روان استآن جویهایى است که از زیر براى آنان باغ
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آن گااه بعضاى از آناان    ؛ 1فامَِنْهُمْأشَاقِيٌّأوَأسََعيد أأأ: »(52مکای  ) هاود  یهساور سعید در  یا از واژهام

 استفاده شده است.  « [ نیکبختبختند و ]برخىتیره

فكح استفاده شد؟ شاید به  یههای اولیه از واژچرا در سوره کهاینپرس ی که مطرح است 

، به غلبه داشتم کكت پیش رو  ات وو بیان م قها انذار و ه دار آن دلیل که در این سوره

در آغاز حرکت  ،به عبارت بهتر ؛برخوردار بوداولویت  از هاای که رفع این دغدغهگونه

و رسول ا جل و اعلی ا  از معرفت پروردگارپس ، وضع موجود اصالت دارد تغییرِ ،اصكحی

أيبأَايُّهَبأا»گیرد: ، محور ه دارها قرار میوخیم و پیش رو یهآیند ،او أفاأازْذِرْ*أ ْمُدَّثِّرُ ؛ ای که 2قُمْ

أ»أ،أ«برخیز و ه دار ده. .ایرسمی خود را پوشاندهبا لباس  أا ْقامَرِ أوَ أ*أكاالَّ أَادْبَرا أإِذْ أا لَّيْلِ وَأ*أوَ

أ أَاسْفارا أإِذا أ*أا صُّبْحِ أ اإِحْدَىأا ْكُبَرِ أ*أإِزَّهب أ ِلْبَشارِ أيَتاقا*أزاذيراً أَانْ أمِنْكُمْ أشبءَ أ ِمَنْ أيَتاأاخَّرا أَاوْ كُلُّأ*أدَّمَ

أ أرَهيناةٌ أبِمبأكاسَبَتْ پندارند![ سوگند به ماه، و سوگند به شامگاه نه چنین است ]که مى؛ 3 ...زافْسٍ

هاى بزرگ [ از پدیدهچون پ ت کند، و سوگند به بامداد چون آشکار شود، که آیات ]قرآن

بخواهد پی ى جوید یا بازایستد. هر کسى است. ب ر را ه داردهنده است. هر که از شما را که 

أ» ، «.در گروِ دستاورد خویش است أكُوِّرَتْ أ*أإِذااأا شَّمْسُ أازْكادَرَتْ أإِذااأا نُّجُومُ أإِذااأا ْجِببلُأ*أوَ وَ

أ أ*أسُيِّراتْ أعُطِّلاتْ أإِذااأا ْعِشبرُ أ*أوَ أحُشِراتْ أإِذااأا ْوُحُوشُ أ*أوَ أسُجِّراتْ أإِذااأا ْبِحبرُ أ*أوَ إِذااأا نُّفُوسُأوَ

وَأإِذااأا سَّمبءُأكُشِطاتْأ*أزُشِراتْأأوَأإِذااأا صُّحُفُ*أبِأايِّأذازْبٍأقُتِلاتْأ*أوَأإِذااأا ْمَوْؤُدَةُأسُئِلاتْأ*أزُوِّجَتْأ

أإِذااأا ْجَحيمُأسُعِّراتْأ*أ أَُزْ ِفاتْأ*أوَ أإِذااأا ْجَنَّةُ أزافْس أمبأَاحْضاراتْ*أوَ شید به ورآن گاه که خ ؛4عَلِمَتْ

وقتى آیند.  حرکتها به گاه که کوهو آن گه که ستارگان همى تیره شوند، و آن  هم درپیچد،

گه که وحوش را همى گرد آرند، دریاها آن گه که جوشان  و آنشوند،  شتران ماده وانهاده
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ن به کدامیکه  گورن دخترک زنده بهاز آپرسند ها به هم درپیوندند، اه که جانو آن گگردند، 

و ود، و آن گاه که آسمان زجا کنده شها ز هم بگ ایند، اه که نامهو آن گگناه ک ته شده است؟ 

هر نَفْس بداند چه فراهم گه که به ت را فرا پیش آرند، و آن گه که جحیم را برافروزانند،  آن

أا ْأاعْلىَ»أوأ« دیده. أرَبِّكَ أاسْمَ أأسَبِّحِ أفاسَوَّى* أخالاقا أأا َّذِى أا َّ* أفاهَدَىوَ أقادَّرَ أأذِى أَاخْراجَأ* ا َّذِى

*أأإِزَّهُأيَعْلامُأا جَْهْراأوَأمَبأيخاْفاىأإِ َّبأمَبأشابءَأا لَّهُ*أأسَنُقْرِئُكَأفالابأتانسىَ*أأفاجَعَلاهُأغُثابءًأَاحْوَى*أأا مَْرْعَى

أ ِلْيُسْراى أزُيَسِّرُكَ أا ذِّكْراى*أأوَ أإِنأزَّفاعَتِ أمَنأيخاْشىَسَيَذَّ*أأفاذاكِّرْ أيَتاجَنَّبهُابأا ْأاشْقاى*أأكَّرُ ا َّذِىأ*أأوَ

؛ 1أىوَأذاكاراأاسْمَأرَبِّهِأفاصَلَّ*أأقادْأَافْلاحَأمَنأتاَاكىَ*أأيىَحْ ابأيَمُوتُأفِيهَبأوَأ ابأيَأأأثمُ*أأيَصْلىَأا نَّبرَأا ْكُبرَْى

و آنکه . و هماهنگى بخ ید همان که آفرید :نام پروردگار واالىِ خود را به پاکى بستاى

[ آن را خاشاکى و پس ]از چندى . و آنکه چمنزار را برآوردگیرى کرد و راه نموداندازه

تو خواهیم خواند، تا [ بر ما بزودى ]آیات خود را به وسیله سروش غیبى .گون گردانیدتیره

و براى تو . داندمىجز آنچه خدا خواهد، که او آشکار و آنچه را که نهان است . فراموش نکنى

ه آن کس که ترسد، ب .پس پند ده، اگر پند سود بخ د. گردانیم[ را فراهم مىآسانترین ]راه

همان کس که در آت ى بزرگ . داردبخت، خود را از آن دور مىو نگون. زودى عبرت گیرد

پاک گردانید  رستگار آن کس که خود را. یابدمیرد و نه زندگانى مىآن گاه نه در آن مى. درآید

  .«و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد.

و معاصرانش  ها و آنچه پیرامون حضرت محمدنزول سوره فرمایید که فضایمكحظه می

رستن و رها شدن از این مردم، راه بودن مند فضای دغدغه کند که در، ایجاب میگرفتهرا فرا 

گاه اما آن د؛شومیفكح استفاده  یههت از واژن جبه همی ؛موضوع توجه قرار گیرد ،هادغدغه

 یهدر سور ا ،فوز یههاست، از واژکه در فضای نزول، سخن از رسیدن به به ت و نعمت

 آید.میسخن به میان  ،ا در سوره هود ا  یا سعادتا برو  

 
 .15ا1( / 8. اعلی )مکی 1



 66 مقدمه
 

  «قرآن»مربوط به های استعمال واژه (ب

و حتی برخی از دان مندان ایان عادد    ه استشد اسم و صفت گفته 55برای قرآن تا حدود 

اناد.  اصالی و برخای تبعای    ،هاا هاا و صافت  اند. برخی از این اسام مورد شمرده نودرا بیش از 

جهات نیسات.   استعمال هر یك از این اسما و صفات در قرآن کاه نزولای حکیماناه دارد، بای    

صدق، علام، حا ، برهاان،     ای همچون کتاب، ذکر، فرقان، قرآن، حدیث، قول، کكم اهلل،اسامی

بصاائر، هادی،   ل، ناور،  صا  فَبالغه، حکمت، حدکام، تفصایل و مد   بیان، تبیان، بیّنه، بینات، بكغ و

ذکری، تذکره، موعظه، ب ری، نذیر، عذر، نذر، شفاء، رحمت و دیگر اساما و صافاتی کاه هار     

 اند.  کار رفتهآسمانی به  یهقرآن برای اشاره به این مجموع یهکدام در یك یا چند آی

باه هماین    ؛ده اسات جاه شا  وتهاا  کاربست ایان واژه  به الهی یهدر نگاه حکیمانباید گفت 

وجاه  ر بایاد باه   است، مفس ای را به کار بردهای واژهدر سیاق آیه یا سوره خداوندمناسبت اگر 

 یههاا زمینا  ا تصور این نکته نیز وجاود دارد کاه سایاق نازول ساوره     توجه کند. ام آن استعمالِ

قلام   یهدر ساور « حدیث» یهبه طور مثال واژ است؛استعمال یك اسم یا صفت را فراهم کرده 

کناد  پس مرا با کسى که این گفتار را تکذیب مى ؛ 1وَأمَنْأيُكاذٌُِّأبِهذااأا ْحَديثِأفاذارْزي» (:2مکی )

گفتار با آغاز رساالت  تازگی این  که دهدشده بر مردم توجه میخوانده به تازگیِ گفتارِ« .واگذار

 (46مکی )، واقعه 59 یهآی (24مکی )های نجم گره خورده است. توجه به این تازگی در سوره

مکای  )، طور 6 یهآی (69مکی )، کهف 6 یهآی (65مکی )، جاثیه 23 یهآی (59مکی )، زمر 81آیه 

 .  آیدنیز به چ م می 34 یهآی (76

قرآن امری غریب  پیامِ ،طدرجریان فرهنگی حاکم و مسلّغلبه با تغییر بود و  ،در این دوران

به قرآن  این واژه برای اشاره ا پس از این مرحله و به خصوص در مدینه از؛ امشدقلمداد می

 استفاده ن د. 

 
 .4. آیة 1
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شاید به ایان دلیال کاه بار      ؛آمده است« ذکر»قرآن با عنوان های آغازین، همچنین در سوره

هاا  های درونی و عقلی و تجربای انساان  ری فطریات و دریافتر و پنددهی و یادآوتذک یهجنب

 . «[ جز پندى براى جهانیان نیست.این ]قرآن؛  1هُوَأإِالَّأذِكْرٌأ ِلْعب اميناوَأمَبأ»: شودتأکید 

تاببرَكَأ» بودن کكم خدا تأکید دارد:« فرقان»بر صفت  (42مکی )فرقان  یهکه سورچنان

أا ْفُرْقبنا أزاذيراًألىعَأا َّذيأزاََّلا أ ِلْعب امينا أ ِيَكُونا [ است کسى که بر بنده بزرگ ]و خجسته ؛2 عَبْدِهِ

اى [ را نازل فرمود، تا براى جهانیان ه داردهندهخود، فرقان ]کتاب جداسازنده ح  از باطل

های قبل در هشود که در سورمعلوم میفرقان،  یههای قبل از سوربا بررسی سورهکه  « باشد.

قی و مجرم، مؤمن و فاجر، کافر و مؤمن ویژگی جداییِ میان گروهای مت رتیب طبیعی نزولت

ای زد شده است، به گونهدر جای جای آیات گوشاینان خوبی بیان شده و فرجام هر کدام به

 گذارد.برای قرآن جایی برای تردید باقی نمی «فرقان»که استعمال صفت 

، بلکاه آغااز اساتعمال ایان واژه از     خوانناد نمی «کتاب»ه عنوان ، کكم خدا را بهای آغازینسوره

كِتبٌ أَازَْا ْنبهُأإِ ايْكَأمُببرَك أ ِيَدَّبَّرُواأآيبتِهِأوَأ ِيَتاذاكَّراأَُو َُواأأ» :باشدمی 23 یهآی (38مکی ) «ص» یسوره

[ آیاات آن بیندی اند، و   ایام تاا در ]بااره   کتابى مبارک است که آن را به سوى تو نازل کارده  ؛ا ْأا ْببٌِ

كِتَبٌ أأ»شاود:  اول تکرار مای  یهآی (39مکی ) «اعراف» یههمین امر در سور .« خردمندان پند گیرند.

کتابى است کاه باه ساوى تاو     ؛   ِلْمُؤْمِنيناأصَدْرِكَأحَراج أمِنْهُأ ِتُنْذِرَأبِهِأوَأذِكْرىأَُزَِْلاأإِ ايْكَأفاالأيَكُنْأفي

تا به وسیله آن ه دار دهاى   -پس نباید در سینه تو از ناحیه آن، تنگى باشد -فرو فرستاده شده است

اشاره به مکتوب یا محتاوای ثابات و ظااهر شاده و     را کتاب  یهاگر واژ .«و براى مؤمنان پندى باشد

 دارد.  آننیاز به بررسی حکمتِ (38مکی ) «ص» یهسور این واژه درآغاز استعمال بدانیم،  قطعی

را به زمان استعمال یك واژه و علت به کارگیری آن ران ، توجه مفسترتیب نزولبه هر حال 

 کند.واژه در زمان خاصی از نزول تدریجی قرآن جلب می

 
 هایی م ابه.با لحن 11( / 23و عبس )مکی  27( / 7؛ تکویر )مکی 54( / 4و همانند آن در مدثر )مکی ؛ 52( / 2. قلم )مکی 1
 .1( / 42. فرقان ) مکی  2
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  اسباب نزول درستی تشخیص معیار .3ـ  2ـ  2

اناد، از  هاا نقال شاده   ها و سورهگوناگون و گاه متناقض که ذیل برخی آیه هایاسباب نزول

هاا و نیاز   گاذاری ای و بدعتاند. عوامل سیاسی، مذهبی، فرقهملیات تفسیریجمله م کكت ع

تا آنجاا   ،اندها، بر نقل بسیاری از روایات اسباب نزول، تأثیر گذاردهگوییها و خرافهسراییقصه

و است گرفتن روایات اسباب نزول ک انده برخی از دان مندان مسلمان را به نادیدهاین امر، که 

حنبال  این ساخن احمادبن  «. ثالثةأالأاصلأ هب:أا مغبزيأوأا فتنأوأا تفسير» اند:هار داشتهاظای ان 

بی ترین روایاات در ایان ماوارد     کهآنمقصود » :قان تلطیف شدبرخی از محقهر چند با توجیه 

ر باا  اما ن ان از م کل جدی مفس 1«قابل اعتماد نباشد هاآن یههم کهایننه  ،قابل اعتماد نیست

 دسته از روایات دارد. این

از نظر سند یا  ،صحی  از سقیمروایت هایی برای ک ف برخی از دان مندان علوم قرآنی راه

د اسباب، در نزول برخی نیز در هنگام تعدد چند نقل در ذیل آیه، به تعد 2اند.بیان داشته ،داللت

یکای از  باید گفت ا ام 3ند.که شهید حکیم چنین اعتقادی دارچنان ،اندیك سوره یا آیه نظر داده

؛ مثكً هاستهای ت خی  راستی یا ناراستی روایات اسباب نزول، توجه به زمان نزول سورهراه

وَأإِنْأعبقابْتُمْأفاعبقِبُواأبِمِثْلِأمبأعُوقِبْتُمْأبِهِأوَأ َائِنْأأ»: نحل یهسور 128تا  126آیات در مورد  سیوطی

ضايْقٍأمِمَّبأأوَأاصْبِرْأوَأمبأصَبْرُكَأإِالَّأبِب لَّهِأوَأالأتاحَْانْأعَلايْهِمْأوَأالأتاكُأفي*أريناأصَبَرْتُمْأ اهُوَأخايْرٌأ ِلصَّببِ

و اگر عقوبت کردیاد، هماان گوناه کاه      ؛إِنَّأا لَّهَأمَعَأا َّذيناأاتَّقاوْاأوَأا َّذيناأهُمْأمُحْسِنُونا*أيَمْكُرُوناأ

به عقوبات رساانید، و اگار صابر کنیاد البتاه آن باراى         اید ]متجاوز را[مورد عقوبت قرار گرفته

[ خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از و صبر کن و صبر تو جز به ]توفی . شکیبایان بهتر است

اناد و ]باا[   در حقیقت، خدا با کسانى است کاه پاروا داشاته   . کنند دل تن  مدارآنچه نیرن  مى

 
 .156، ص 2 ، البرهان. بدرالدین زرک ی، 1
 .41ا40، ص علوم القرآن. ر.ک: محمدباقر حکیم، 2
 .104، ص علوم قرآن. محمدهادی معرفت، 3
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بر سر نعش حمازه ایساتاد و    وقتی پیامبر اکرم»یسد: نومی «[ که آنها نیکوکارند.کسانى ]است

او را بدان حالت زار دید، فرمود: به راستی با هفتاد نفر آنان )قریش( همان کنم که با تو کردناد  

 کاه آنحال  1؛«گاه جبرئیل این آیات را نازل نمود و او را از این کار منع کردآن .ا  ا مدثله کردن

قرار دارد و جن  احاد   70ی و در جدول ترتیب نزول در ردیف های مکنحل از سوره یهسور

 .ه است و سخن سیوطی اشتباه استفاق افتادهجرت ات در سال چهارم

أ»آیات سبب نزول  ،دیگر یهنمون أا ْمُطْمَئِنَّةُ أمَرْضِيَّةًأأإِ ىأارْجِعي*أيبأَايَّتُهَبأا نَّفْسُ رَبِّكِأراضِيَةً

أ أأفيأفابدْخُلي* أعِببدي خ نود و خداپسند به سوى  اى نفس مطمونّه، ؛جَنَّتيأأادْخُليوَ*

است که سیوطی  «پروردگارت بازگرد، و در میان بندگان من درآى، و در به ت من داخل شو

این آیه در مورد حمزه و جریان شهادت او نازل شده باشد  کهاین؛ «نزلت فی حمزه» نویسد:می

 .قابل جمع نیست دهم، در ردیف آن همبا نزول سوره در مکه 

در آن روز،  ؛  ِكُلِّأامْرِئٍأمِنْهُمْأيَوْمَئِذٍأشاأْنٌأيُغْنيَهِأ»عبس است:  یهسور 37 یهدیگر آی یهنمون

نی ابوری با سند خود از انس «. داردهر کسى از آنان را کارى است که او را به خود م غول مى

شاویم؟!  آیا ما عریان مح ور مای  ؛«کرد سؤال رسولعای ه از حضرت » :کندمالك نقل میبن

 ِكُلِّأامْرِئٍأمَِنْهُمْأيَوْمَئَِذٍأشَاأْنٌأأأأ»فرمود: بله. عای ه گفت: وای بر ما!. پس خدا نازل کرد:  پیامبر

های اوایال رساالت آن حضارت اسات،     سوره( جزو 24)مکی عبس  یهدر حالی سور 2«.يُغْنيهِ

 .ی ان بودندهمسر ا )س(حضرت خدیجه فقطزمانی که یعنی 

 هاکشف مراد استعمالی واژه .3ـ 2ـ  3

ما را در فهام صاحی  اصاطكحات و ماراد      ،ها در عملیات تفسیررعایت ترتیب نزول سوره

ترکیبی از زبان عرفی به همراه کاربرد  ،دانیم که زبان قرآنکند. میها مساعدت میاستعمالی واژه

 
 .213، ص 1،  تفسیر جكلین. ر.ک: جكل الدین سیوطی، رسالة لباب النقول در حاشیة 1
 .284، ص اسباب النزول. واحدی نی ابوری، 2
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طباان هنگاام   او مخاسات  قرآن عربی مباین  دانیم که حال می عیناصطكحات خاص است. در 

کردند و بكغات قارآن هرگوناه ابهاام و     ای رسا و روشن دریافت میتلقی آیات، آن را به شیوه

اصطكح، نباید با آیناده   یایك عبارت  استعمالیبنابراین فهم مراد  ؛نمودگنگی مراد را منتفی می

قبال از   یهنازل شاد آیات تعمالی را در بلکه باید معنای روشن اصطكح و مراد اس ،گره بخورد

 تعقیب نمود.این عبارت یا اصطكح 

یاات بااال   توجهی به این نکته احتمال خطا را در فهم اصطكحات و مرادهای اساتعمالی آ بی

؛ و وَأثِيببَكَأفاطاهِّرْ» :مدثر یهچهارم از سور یهدر ذیل آی مه طباطباییبرد. به طور مثال عكمی

أيب اعََأتاأهِ َِأوْقايأ ِبصِعَمَا ْأوَأرِفْكُا ْأنامِأاجِوَزْباا ْأيرُهِطْتاأادُراا مُأيلاقِأوَ» نویسد:می «ظیف کنلباست را تن

هاسات. شااهد آنکاه    گفته شده مراد پاک کردن زنان از لوث کفار و معصایت   ؛"مْكُ اأبس بَ ِأنَّهُ"

زناان باه لبااس بارای ماردان و      ت ابیه  اما بایاد گفات    1«.فرماید: زنانتان لباس شمایندقرآن می

 یهماراد از ثیااب در ساور    کاه اینبقره که در مدینه نازل شد و  یهسور 187 یهبالعکس در آی

؛ به خصوص در زمانی کاه حضارت   همسران پیامبر باشد، نیاز به برهان محکمی دارد (4مکی )مدثر 

 یگر ت بیه ن ده بودند.فقط یك همسر داشت و در استعماالت عرب همسران به عنوان لباس یکد

وَأ» یهاست که به اساتناد آیا  « خل »در سوره فجر به  «شفع» یهمعناشدن واژ ،دیگر یهنمون

 «شافع »خدای متعال و « وتر»یعنی  ؛ادعا شده است« و شما را جفت آفریدیم.؛ أ2خالاقْنبكُمْأَازْواجبً

 یهترتیب نازول و ساور   80 یهنبأ در رتب یه. این در حالی است که سوراستجمع مخلوقات 

 قرار دارد. 10فجر در ردیف 

 
 .89، ص20،  المیزان. عكمه محمدحسین طباطبایی، 1
 .8. نبأ /  2
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 تنزیلی و روایات تطبیقیتر تشخیص دقیق .3ـ 2ـ  4

ساوی  از اسات کاه   یکی از ذخائر بزرگ در منابع روایی شیعه، روایات تفسیری ارزشمندی 

زماان  با هدف بیان تنزیل و توضی  مصداق نزول آیات و یا تطبیقاات آن در گاذر    ائمه اطهار

ای کاه  بهاره  که بایاد، شاناخته ن اده و از آن،   قدر این ثروت ارزشمند چنانمتأسفانه اند. ر شدهصاد

شابهه و   یهزمینا  ؛ بلکه به عکس با خلط روایات تطبیقی با روایاات تنزیلای،  ید، برده ن ده استشا

ی از شاود کاه یکا    تاا روشان   آوریام مای در اینجا چند نمونه را  1انتقاد علیه شیعه فراهم شده است.

 باشد:می هاهای ت خی  روایات تطبیقی از تنزیلی توجه به ترتیب نزول سورهراه

هاایش را  مجلسای ؛ او باید همفالْيَدُْْأزبدِيَهُ»ذیل آیه  ،ابراهیم قمیبندر تفسیر منسوب به علی

 :آمده است 2«]به یاری خود[ فراخواند. 

أطاب ِبٍ» أَابُو أمَبتَ أَابُوجَهْأ امَّب أفانابدَى أا ْوَ ِيدُ أوَ أا لَّهِ»لٍ أ اعَبئِنُ أفاقادْأأ«عَلايْهِمَب أمُحَمَّداً أفابقْتُلُوا هَلُمُّوا

زاحْنُأألِأا لَّهِمَبتَأا َّذِيأكابناأزابصِراهُأفاقابلاأا لَّهُأفالْيَدُْْأزبدِيَهُأسَنادُْْأا ََّببزِيَةاأقابلاأكامَبأدَعَبأإِ اىأقاتْلِأرَسُو

أا ََّبَب أزادُْْ وفات یافت، ابوجهل و ولید ندا دادند که پس بک ید  که ابوطالب زمانی ؛3أزِيَةاَايْضبً

أسَنادُْْأصر او بود، وفات یافت. پس خداوند آیات را، به تحقی  کسی که نا محمد أزبدِيَهُ فالْيَدُْْ

وزخ خود را خوانید، ما نیز سربازان دمی که شما به قتل پیامبررا نازل کرد و گفت: چنان ا ََّببزِيَةا

 « خوانیم.می

؛ زیرا آن استنیست، بلکه تطبیقی برای این آیه شأن نزول  ،است که این روایتواض  

ها بعد از سال وطالبی است و جریان وفات حضرت ابمک یهلین سورعل  او یهسور

 فاق افتاد.ات پیامبررسالت 

؛ و أوَأإِنَّأ اكَأ اأاجْراًأغايْراأمَمْنَُونٍأ» یهدر مورد آی از امام صادق شواهد التنزیلنمونه دیگر در 

 
 .166، ص 2،  البرهانو بدرالدین زرک ی،  26، ص 2،  التفسیر والمفسرونمحمدحسین ذهبی،  . ر.ک:1
 .17عل  / . 2
 .431، ص 2ابراهیم قمی، تفسیر قمی،  . علی بن3
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فيأتبليغكأفيأعليأمبأبلغتأ]وأسبقهبأإ َىأَنأأ»: است آمده 1« تو پاداشی همی گی خواهی داشت

در صورت تبلیغ تو از علی آنگونه که ابكغ شده و آیاات را   یعنی؛ [أبِأايِّكُمُأا ْمَفْتُونُ[أإ ىأ]قو هبلغ

تواناد ماورد نازول آیاه باشاد، بلکاه یکای از        این روایت نمای  2.«كُمُأا ْمَفْتُونُبِأايِّادامه داد تا آیه 

ی اسات و جریاان روز غادیر در انتهاای     قلم دومین سوره مکا  یهتطبیقات آن است؛ زیرا سور

 بعثت اتفاق افتاد.

إِنَّأ"در رابطه با آیه  امام کاظمفضیل از قلم است که محمدبن یهدیگر در سور یهنمون

 ايْسَأعَلاىأمِلَّةِأأ.قابلاأزاحْنُأوَأا لَّهِأوَأشِيعَتُناب»و امام پاسخ داد:  پرسیدأ"مُتَّقِيناأعِنْدَأرَبِّهِمْأجَنَّبتِأا نَّعِيمِ ِلْ

أا نَّبسِأمِنْهَبأبُراآءُ متقین در آیه به خدا قسم ما و شیعیان هستند. غیر از ما ؛ 3إِبْرااهِيمَأغايْرُزابأوَأسَبئِرُ

 « نیست و بقیه مردم از ملت ابراهیم دور هستند. ت ابراهیمکسی بر مل

 باشند و این طالبابی در هنگام نزول آیات، شیعیان علی بن «قینمت»این که مراد از 

 فرمایشِ امام را مصداق نزولی آیه بدانیم، صحی  نیست؛ زیرا در آن هنگام نه امامت حضرت

 بلکه این فرمایش امام از باب جری و تطبی  است. و نه گروه شیعه وجود خارجی نداشت، امیر

أذارْزي» یهدیگر آی یهنمون أا نَّعْمَةِأوَ أَُو ِي أا ْمُكاذِّبينا کنندگانِ توانگر و مرا با تکذیب ؛4وَ

امام عثمان از  بنشهرآشوب از ابانمزمل است؛ ابن یهدر سور« واگذار و اندکى مهلت ان ده.

أٌَذِكاأنْمَأ[هِبِ]ألَّجَأوَأََّعَأاهللُأدُوعَتُأيد عِوَأوَهُ»رد و حضرت فرمودند: در مورد آیه سؤال ک باقر

این وعیدی است که خداوند متعال به واسطه آن کسی را که والیت ؛ ينانِمِؤْمُا ْيرِمَِاأيٍّلِعَأةِبيَ اوِبِ

 5«.را تکذیب کند، ترسانده است. امیرالمومنین علی

 
 .3. قلم / 1
 .385، ص 2. عبیداهلل حاکم حسکانی، شواهد التنزیل،  2
 .390، ص 13  و بحر الغرائب، کنز الدقائ . محمد م هدی قمی، 3
 .11. مزمل / 4
 .519، ص 5،  البرهان فی تفسیر القرآن. سید هاشم بحرانی، 5
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ی جایی ندارد. در آن زمان اصل در سومین سوره مک ؤمنانباید گفت تکذیب والیت امیرم

به آنان خطاب متعال مورد انکار قرار گرفته بود و تهدید خدای رسالت حضرت رسول اکرم

 از باب جری و تطبی  است.از معصوم رسیده باشد بود. پس اگر این روایت 

 تقلیل احتماالت تفسیری .3ـ 2ـ  5

یری در آیاات  تقلیال احتمااالت تفسا    ،هاا ترتیب نزول سوره های توجه بهییکی از کارآمد

ابهاماات اسات. بیاان احتمااالت گونااگون در ذیال آیاات،         است. رسالت بزرگ مفسار، حال  

ر ذهنای و تحیا  مخاطاب را باه فلاج    گااه  خود اسات و   یهدورکردن تفسیر از کارآمدی و فاید

ها مرتفع با توجه به زمان نزول سورهکه را هایی از احتماالت تفسیری نمونهدر اینجا رساند. می

ران را حاداقل  ، مفسرعایت ترتیب نزول کنیم؛ بنابراین روشن خواهد شد کهند را ذکر میشومی

 .  دهدیاری می هادر تقلیل احتمال

اند که به نقل از احتماالتی داده« وَ الفَجرِ» :اول یهران در ذیل آیمفس در سوره فجر

 آوریم:می البیانمجمع

 .را گویندحسن و جبائی: شکافتن صب  هر روز  ،. عکرمه1

مقرون و فجر  یهکلمآن را به  هایشبمتعال است؛ زیرا که خدای هحجال. آن فجر ذی2

 است.الحجه مجاهد و ضحاک گویند: آن ده روز ذی  .«وَأ ايبلٍأعَشْرٍ»: ه استنزدیك داشته و فرمود

 شود.سال در آن نو می زیرا ؛گوید: فجر اول محرم است هقتاد. 3

شود و متصل به ده در آن قربانی واقع می زیرا ؛. ابومسلم گوید: فجر روز عید قربان است4

 گردد.شب می

 «وَأ ايَبلٍأعَشْرٍ»

ده روز اول  ،ضحاک و سدی گویند: مراد از لیالی ع ر ،مجاهد ،قتاده ،حسن ،عباس. ابن1
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 هر ماه است.

 ده روز آخر ماه رمضان است. عباس در روایت دیگری:. ابن2

که خدا در آن میقات است برای سی شبی  عمرانبنموسی اند: آن ده روزِ. بعضی گفته3

 .«وَاعَدْزابأمُوسَىأثاالاثِيناأ ايْلاةًأوََاتْمَمْنابهَبأبِعَشْرٍأوَ»را تمام کرد و فرمود:  موسی

 «وَأا شَّفْعِأوَأا ْوَتْرِ»

یادآوری حساب این آیه، ابومسلم گوید:  زو  و فرد اعداد.ه . حسن گوید: یعنی سوگند ب1

مقدارها توان بزرگی است و با آن میمنفعت و نعمت چرا که حساب دارای  ؛است)ریاضیات( 

 .را ضبط کرد هاو حساب

متعال زید و جبائی گویند: شفع و وتر جفت و طاق تمام موجودات است که خدای. ابن2

 ند یا طاق.اموجودات یا جفتتمام زیرا ؛ است آفریده

 کاه ایان خل  خدا است؛ برای  ،عباس و مجاهد گویند: شفعصال  و ابنبو. عطیه عوفی و ا3

سعید خادری از  وروایت اب این،است و متعال خدای « وتر»و « وَخالاقْنابكُمْأَازْوَاجًب»فرمود: خداوند 

 است. پیامبراکرم

. از همین آیه گرفته شاده اسات   نماز شفع و وتر اند: شفع و وتر نماز است و. بعضی گفته4

 .است مبراحصین از پیبوروایت ا ،این سخن

عباس و عکرمه و ضحاک گویند: شفع روز قرباان )عیاد اضاحی( و وتار روز عرفاه      . ابن5

 پس فرد روز نهم است. .و روز عرفه به سبب وقوف حاجیان، فرد استاست 

 اماام بااقر و  اماام  وتر روز عرفه است و این قاول از   و« ترویه»اند: شفع روز . بعضی گفته6

 روایت شده است. صادق

فامَنأتاعَجَّلاأفِيأيََوْمَيْنِأأ» است: قول خدای عزوجلهمان « وتر»و « شفع»: گویدمیزبیر . ابن7
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کسی که در دو روزش شتاب و تعجیل کناد، گنااهی بار او نیسات و کسای کاه        ؛1فاالاأإِثْمَأعَلايْهِ

مَنْ »کوچ کردن اول حاجیان است که با عبارت « شفع»پس  «، نیز بر او گناهی نیست.تاخیر کند

 ،اماا لیاالی ع ار    آماد. « مَنْ تاَأخَّرَ »ی کوچ کردن دوم آنان است که با واژه« وتر»آمد و « تَعَج لَ

 ست.ا قربان شبعرفه و  شبو الحجه از اول ذی  شبه ت 

 شد.و جفت شفع  ،همسرش حوا با عباس: مقصود از وتر آدم است که. ابن8

 یسات کاه بعاد از آن شاب    ا ست و وتار آن روزی ا هاحیان: شفع روزها و شب. مقاتل بن9

 نیست و آن روز قیامت است.

ست. عزت و ا هاآنهای خدا و تضاد اند: شفع صفات مخلوقات و آفریده. بعضی گفته10

و وتر صفات خدای تعالی  ،ذلت، وجود و عدم، قدرت و عجز، علم و جهل، مرگ و زندگی

ست که عجز ندارد، عالم ا ست که عدم و نیستی ندارد، توانا و قادریا است؛ زیرا او موجودی

 ست که مرگ ندارد.ا ایو زنده ست که نادانی و جهل بر او روا نیست و حیّا ییو دانا

 است. است و مراد از وتر محمد و فاطمه اند: مقصود از شفع، علی. برخی گفته11

  2اهلل الحرام است. صفا و مروه و مقصود از وتر بیت ،اند: مراد از شفع. بعضی گفته12

پراکناده اسات. علات ایان     شود که تا چه میزان احتماالت در ذیل ایان آیاات،   مكحظه می

ر بر توضای   نیست؛ بلکه تكش مفس شفع و وتر و یا فجر و لیل و ع ر معنای لغویپراکندگی 

 این الفاظ است.مراد مصداقی 

برداری از آیات قرآن با هدف ک ف ر پردهدانم که وظیفه مفسته را مفید میتذکر این نک

یك یا چند آیه و سردرگم ذیل بیان احتماالت عدیده در پس است.  ی متعالمراد جدی خدا

ران راه را بر فاصله دارد و زیبنده است تا مفس عملیات تفسیری یکردن مخاطب با انگیزه

 
 .203. بقره /  1
 .66ا63، ص 27و ترجمة فارسی،   731، ص 10،  مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 2
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 تماالت عدیده بسته و به حداقل اکتفا نمایند.اح

ها تر دست یافت؟ یکی از راهتوان در میان این احتماالت به موارد روشنچگونه میحال 

وَأ ايَبلٍأعَشْرٍأ*أوَأا شَّفْعِأوَأا ْوَتْرِأ*أوَأا َّيْلِأإِذااأأ*أوَا ْفاجْرِ»آیات مثكً در مورد توجه به سیاق است؛ 

سوگند به زو  و فرد. سوگند به شب  .گانههاى دهه صبحگاهان. سوگند به شبسوگند ب؛ 1يَسْر

نباشد،  هاآنای روشن بر تفاوت مراد و مقصود از نهاگر دلیل و بی« رسد.پایان میه هنگامى که ب

ای د. بر این اساس فجر و سپیدهنبه یك حادثه یا جریان طبیعی پیوسته مربوط باشهمگی باید 

است و در کنار جفت و « لیال ع ر و»دم نیست؛ زیرا در کنار ه، مطل  سپیدهکه در آیه آمد

پیوسته  یا این مجموعهآن سپیده ارتباط داشته باشد. ام ها وتواند با آن شبکه میاست فردی 

الحجه است یا رمضان، یا محرم یا ده روز اول هر ماه یا ده روز میقات کدام است؟ آیا ایام ذی

 کند.ر را یاری مینزول سوره، مفس به زمان و فضای ر اینجا توجه؟ دحضرت موسی

ها موضاوعاتی همچاون مااه رمضاان و     ی است. در این سالدهمین سوره مک فجر یهسور

هناوز مطارح ن اده و بارای مخاطباان م ارک و        محرم یاا میقاات حضارت موسای     یهده

آیاا  أ؛2هَلْأفىِأذا ِكَأقاسَم أ ِّذِىأحِجْر» ویژه باید توجه کرد که عبارتمسلمانان مفهوم نیست؛ بهتازه

گویای شناخت ارزش این شب و روزهاا  « این سوگندها نزد اهل دانش شایسته سوگند نیستند؟

 است. و این جفت و فردها برای صاحبان اندی ه

ده روز اول هر ماه نیز خصوصیتی ندارد و ده روز اول ماه محرم که همچنین باید گفت 

که نداشت. اضافه کنیم آن زمان ویژگی خاص و ارزشمندی برای مخاطبان  ابتدای سال است

های آن که برای صاحبان خرد و اندی ه ها و ویژگی شبهای این ماهآیات بر ارزش شب این

 کید دارند.أ، تشناخته شده بود

 
 .4تا  1/  (10فجر )مکی .  1
 .5. همان /  2
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ز ترین گزینه ااگر بر این مهم موضوع شفع و وتر را نیز اضافه کنیم، تنها گزینه یا محتمل

حجه و دو روز لاعید قربان است که با ده شب اول ماه ذی یهمیان احتماالت باال فجر سپید

ها با آن پیوند داشته و یان که قرنت ابراهیمی مکترین سنتر گره خورده و به عبادیترویه و و

 مراد از شفع و وتر در همین کهآنیا دارد؛ دیدند، اشاره ارزش و اعتبار خود را در آن می

خوبی عرب جاهلی نیز ارزش آن را اهلل الحرام باشد که بههای صفا و مروه و بیتاحتمال کوه

 هایی پدید آمده بود.ها و تحریفدریافت کرده بود، هرچند در آن بدعت

 هاوحدت درونی آیات یك سوره و ارتباط میان سورهدستیابی بهتر به  .3ـ  2ـ  6

را یکپارچه و با  هاآن ،کنیمهای قرآن تأمل میسوره ترکیب آیات و یههنگامی که در نحو

بلکه  ؛ا این عدم یکپارچگی به معنای بریدگی مطالب نیست؛ امبینیممضمونی واحد نمی

ران تكش زیادی همدیگر جمع کرده است. برخی مفس را گرد هاآن ،ضرورت و ارتباطی ویژه

مفاتیح آن فخر رازی در تفسیر  یهنمون .کنندبرقرار  پیوندهای آیات اند تا میان بخشنموده

ر شهیر عكوه بر اعتقاد به پیوند میان است. این دو مفس مجمع البیانمه طبرسی در و عك الغیب

ها بر اساس ترتیب مصحفی موجود باور دارند. شاید در آیات یك سوره، بر پیوند میان سوره

نازل شده باشد و صحابه به همین  نظر آنان این چینش از سوی خدای متعال بر پیامبراکرم

منوال در مصاحف خود به ثبت رسانده باشند. به هر حال، ارتباط آیات یك سوره در تفسیر به 

ایان و انتهای تفسیر برخی از ها در این سبك، قائل دارد که در پسبك مصحفی و ارتباط سوره

 است. ذکر شدهران مفس

ی با هم ارتباط داشته باشند و یا پیوند میان تمام های قرآن در ترتیب مصحفآیا سوره کهاین

خوبی بتوانیم به ،های نازل شده قبل و بعد از آننظر از سورهصرف ،های یك سوره رابخش

ا حدس قوی وجود دارد که آیات و ام ؛طلبدموضوعی است که مجال دیگری می ،تحلیل کنیم
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بر ناظر  ،شدبه طور حکیمانه نازل می ساله و در چینش و ترتیبی که 23نزول تدریجی سور در 

 باشند.  یکدیگر

علا  اسات.    یهقلم و ارتباط این سوره با سور یههای سوراز باب نمونه ارتباط میان بخش

ذیال   البیانمجمعمثكً در  است؛ قلم احتماالتی مطرح شده یهدر بحث مکی و مدنی بودن سور

تاا   17را مکای، از   17 یهقلم تا آی یهز سورطب  یك نقل، آغا ،سورهبودن بحث مکی و مدنی 

را مکی و از آنجاا تاا انتهاای ساوره را مادنی       48را مدنی و پس از آیه مذکور تا آیه  34 یهآی

تواند جا داشاته باشاد یاا    شمرده است. این پراکندگی در تفسیر به سبك ترتیب زمان نزول نمی

ر شاود و مفسا  میمکی  یهان دومین سورچون با نگاهی که به سوره به عنو ؛استحداقل کمتر 

گیارد کاه   هنگام سیاقی شکل مای این در  ،کند خود را در فضای نزول سوره قرار دهدسعی می

زیرا خدای متعال با هادف تسالیت و    ؛سازدتر تر و روشنهای سوره را معلومپیوند میان بخش

مده میاان وی و صااحبان   آو راهنمایی وی برای برخورد مناسب با چالش پیش پیامبردلداری 

 ند از:ااین سوره را نازل فرمود. محورهای سوره عبارت ،ثروت و قدرت مکه

ها و ف ارهایی که بر وی وارد شده نسبت به تهمت اکرم . تسلیت و دلداری پیامبر1

در قبال حضرت شدن حقای  در آینده و پاداش بزرگ خداوند به آن روشنبه وعده و است، 

 غ پیام الهی.ابك یهوظیف

تحلیل  ،اندپرداخته ه که به تکذیب حضرت محمداشرافی مک یههای طبق. بیان ویژگی2

 در قبال این حرکت. اکرم پیامبر یهو وظیف هاآنمقاصد اصلی 

های و بیان عذاب با موضوع بعثت حضرتاشرافی  یه. توضی  ابتك و آزمایش این طبق3

 قطعی دنیوی و اخروی آنان.

توهم تساوی سرانجام  ان و مجرمان در فرجام زندگی و ردشوندگشاره به تفاوت تسلیم. ا4

 این دو گروه.
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 نکردن به مردم.. امر پیامبر به صبوری در ابكغ پیام الهی و پ ت5

 کهاینشود و به دلیل ذکری که تبلیغ می دشمنی دائمی کافران با پیامبردر مورد ر ک. تذ6

 د.قرآن رسالت جهانی دار

شود که بر اثر ف ارهایی که م ارکان صااحب   گونه توجیه میهای مختلف اینارتباط بخش

داده، قلام، وی را دلاداری    یهخداوناد در بخاش اول ساور    ،کردندقدرت بر حضرت وارد می

دلگرم کارد   ،ل اذیت و آزارهای زبانی و نتایج آیندهپاداش تحم اجر وای ان را با توجه دادن به 

ها، وی را امر به عادم ساازش کارد و در بخاش     های این گروه از این تهمتانگیزهو با تحلیل 

در حاالی کاه ایان گاروه      ،و آنان ساازش باشاد   پیامبرکه چگونه بین داد دیگر سوره توضی  

 .بودند ها و اعتقادات فردی و اجتماعیدارای بدترین خصلت

ها قرار ها و حملهین زخم زبانهرچند این گروه امروز تو را به دلیل تنهایی آما  بی تر

گونه که فقرا و مساکین همان ؛آییم و آنان را داغ خواهیم زدا ما به کمك تو میام ،اندداده

یاری کردیم و صاحبان باغ  ؛قدرت را که اصحاب باغ سعی کردند از انفاق باغ محروم کنندبی

اما عذابی بزرگتر در ؛ دنیاسترا تنبیه نمودیم؛ تازه آنچه گفته شد تهدید مکذبان به عذاب 

دنیوی است. در عین حال سنت پروردگار تنها بر تر از عذاب قیامت است که باالتر و بزرگ

گیرد؛ بلکه کسانی را که در برابر امر الهی تسلیم شوند بان صاحبان قدرت قرار نمیعذاب مکذ

هایی از نعمت باغم مول  ،داری کنندو نسبت به حقای ، از تکذیب دست بک ند و خوی تن

قین با مجرمان دهد که سرنوشت متالهی اجازه نمیعدل زیرا خداوند عادل است و  ؛خواهد نمود

قین وجود دارد، باطل ا که از تساوی فرجام مجرمان و متماتی رخداوند تمام توهّیکی باشد. سپس 

 سازد.حقیقت دو فرجام نیك و بد را معلوم می ،کرده

اند، صبوری نمایی و در چال ی که م رکان پیش آوردهباید پیامبر ای  ،حال که چنین است

درس  ،که از مردم برید منفعل ن ده و به امر تبلیغ مردم ادامه دهی و از سرنوشت یونس



 80 مقدمه
 

: تا هنگامی که قرآن به یابدمیموضوع سوره خاتمه  ،ای پایانیعبرت بگیری. در آخر با نکته

های ان تو را از پا گویا تمایل دارند تا با چ م ،دارند کینهدر مورد تو  ،گوش کافران رسد

را به فطریات و جهانی داشته و ماندگار است و انسان رسالتی ،در حالی که این قرآن ؛درآورند

 کند.دعوت میشان های درونیدریافت

هایی از این دست با های سوره با این برداشت و یا برداشتشود که تمام بخشمكحظه می

 گذارد. های سوره باقی نمیم تفکیك و پراکندگی بخشمرتبط بوده و جایی برای توهّ هم

توان گفت: به دنبال دساتوری کاه   می (1)مکی عل   یهسوره با سوراین ارتباط در مورد ا ام

داده بود و ای ان را مأمورِ شناساندن ربوبیت ت ریعی حضرت  خدای تبارک و تعالی به پیامبر

وی را  ،ود، گروهی از صاحبان قدرت و ثروت با شنیدن ساخنان آن حضارت  ح  به خل  نم

 یهخاود از خانادان قاریش و خاانواد    کاه   دمتهم به جنون و دیوانگی کردند. حضرت محماّ 

ها شده بود بت به عنوان ارباب انسان 360خدا ملوّث به  یهدر شرایطی که خان ،استهاشم بنی

دند و در شا ها در آنجا جمع میی ادای نذر و قربانی برای بتو مردم از سراسر قبایل منطقه برا

اعاكم   ،شد، در میان مکّیان سار بارآورده  ه رون  و صفایی بخ یده مینتیجه به زندگی مردم مک

ه لکان ادعایی را که همه اعتباار مکا  پرستی و ارباب و ماها و بتنماید و بتمیتوحید پروردگار را 

 .کندبودند، مردود اعكم می

ساخت، آن هم از اعتبار مینو که همه چیز مکّیان آن روز را بی ادعای رسالت و سخنی

نمود، اش بی ترین اعتبار را از وضع موجود و باورهای مردم کسب میسوی کسی که قبیله

در این  به بررسی این اتهام و اعكم موضع الهیقلم باعث شد تا به او نسبت دیوانگی دهند. سوره 

 گذاشت. حضرتآن رفت از این چالش را در اختیار راهبرد الزم و برون ،داختهخصوص پر

ت نزول هر بخش از سوره را توضی  تواند علنزول میترتیب  یهشود که مطالعمكحظه می

ت هایِ متعاقبِ هم را، باا قاو  سوره ای ازهای یك سوره و مجموعهداده و پیوندهای میان بخش
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 بی تری برقرار سازد.

 يلینزتتفسیرمشروعیت  .4

شاود. در  اعتباار و م اروعیت مطارح مای     یهد این سبك تفسیری، دغدغا یپس از بیان فوا

ر را در فهام بهتار ماراد جادی     تفسیری که مفسا  توان ادعا کرد که هر سبكپاسخی اجمالی می

دیگار  و  ائمه اطهاار  ،زیرا از رسول اهلل ؛باشدخدای متعال از آیات قرآن یاری کند، معتبر می

 آمد هستند، بیانی مبنی بر مخالفت با تفسایرنگاری و یاا تفسایر   ای که در تفسیر قرآن سرصحابه

مصحف رسمي مصحف قرائت است و مـا   ؛گویی بر سبك غیرمصحفی وارد ن ده است. بله

ا فهم قـرآن از رـرق   ؛ امهای آن، ایجاد كنیماجازه نداریم تغییری در چینش و ترتیب سوره

ای از آیات و یا سـور و یـا غیـر    تفسیر موضوعي، تفسیر مزجي، تفسیر پارهگوناگوني مثل 

بزرگـان  گـاه بـا ملالفـت    های تفسیرنگاری مسلمانان هـی  ها ممکن است و این سبکاین

و  تعلیمی پیامبر اکارم  یههماهن  با سیر افزون بر آن، سبك ترتیب نزولْ مواجه نشده است.

نزولی که  ؛باشدهمگامی با سیر نزول آیات و سور قرآن میو  تفسیرنگاری موالی متقیان علی

ماوارد زیاادی از مباحاث     ،دلیلی بر انحصار آن به مخاطبان نزول وجاود نادارد. افازون بار آن    

نیز  پیامبر اکرم یه، سیرهاآنمعرفتی و دستوری همچون ناسخ و منسوخ احکام و سیر ت ریع 

 . 1شوددر این همگامی شناخته می

 د تفسیر تنزیلي قواع .5

اچار از تفسیر عملی روشمند است و مفسران در هنگام تفسیر در هر روش و یا سبکی، ن

پس کنند. دای متعال یاری میخمقاصد هستند که مفسر را در ک ف رعایت قواعد و ضوابطی 

 
: م روعیت تفسیر تنزیلی ر.ک: تفسیر تنزیلی، مبانی، اصول، قواعاد و فوائاد، اثار نگارناده     . برای بررسی تفصیلی شواهد 1

 پژوه گاه فرهن  و اندی ه اسكمی.
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 هایچوبارعمومی و اصولی وجود دارد که چ یقواعدهای تفسیری، در هر یك از سبك

در اینجا . تفسیر تنزیلی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دهندا سامان میآن سبك رروش 

  1دهیم.را به اجمال توضی  میقواعد تفسیر تنزیلی ترین مهم

 دستیابی به جدول معتبر ترتیب نزول سور یهشیو .5 ـ 1

های تكش ،ها و آیاتبرای رسیدن به جدول قابل اعتمادی از ترتیب طبیعی نزول سوره

های تاریخی و روایاتی که در منابع اسكمی ما موجود اوانی صورت گرفته است. پس از نقلفر

اند. پس از شناسان تكش زیادی برای به دست دادن جداول قابل قبول نمودهاست، برخی شرق

 .تكش کردندراه در این گروهی از محققان مسلمان نیز  نانآ

است. در  سال رسالت پیامبر اکرم 23با  مرتبطها امری تاریخی و ترتیب نزول سوره

های تاریخی است. برخی از ترین راه ک ف ترتیب نزول، گزارشگونه موارد مطموناین

مند به ک ف و استخرا  جدول مزبور از شناسان، عكقهنویسندگان مسلمان و غالب شرق

ش مزبور از تخمین در صورتی که تك ؛اندهای مورد پسندشان بودهها و استحسانطری  تحلیل

در فهم نظام هدایتی خالصی که مخصوصاً کند و های تحمیلی بر قرآن تجاوز نمیزنیو گمانه

ما به دنبال شناسایی آن هستیم، استفاده از این روش غیرقابل قبول است؛ زیرا چینش و ترتیبی 

دهد که اشت ما میمرتبط با بردو ها تناسبی ویژه ها به وجود آید، به سورهکه با این گمانه

شود، غیرقابل اطمینان و در نتیجه نظامی که استخرا  می ؛تضمینی بر درستی آن وجود ندارد

بررسی اسناد تاریخی و رفع م کكت پیش  ،تنها راه قابل اطمینانباید گفت گردد. اتکا می

تخر  از که هرگونه نتایج مساست گفتنی  .استرسیدن به جدولی قابل اعتماد  روی محققان تا

و این در اند بر آن نازل شدهها و آیات ترتیب نزول اعتبارشان را از همان ترتیبی دارند که سوره

 
 همان.. ر.ک: 1
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روایت از اعتبار الزم و کافی های اجتهادی به میزان دوری از نقل و حالی است که ترتیب

 . نیست قابل اعتمادها نیز آنبرخوردار نیستند و به تبع دستاوردهای 

ها و در ک ف آیات استثنایی و جا به جا شده در هر ساوره،  تعیین ترتیب نزول سوره بنابراین در

 ها و روایات اسكمی موجود در تراث دینی و تاریخی مسلمانان است.  بهترین راه بررسی نقل

د و دارای اناد، متعاد  هاا وارد شاده  نازول ساوره  روایات تاریخی که در بیان جدول ترتیاب  

و همچنین ارزش و جایگاه منبع  هاآند این روایات و اطمینان از صدور ند. بررسی سنااختكف

یاا صاحابی بزرگاواری     نقش به سزایی دارد. مثكً اگر امام معصوم ،خبر در باالبردن اتقان کار

ورتی کاه  در صا  ،دهایم. بلاه  جدول مزبور را ادعا کند، جدول وی را پی اوای خاود قارار مای    

ها، بنا بر هر یاك از  نوبت به بررسی موارد اختكف پیام سوره د شد،های قابل قبول متعدجدول

در پیام و محتویات سوره نسابت باه    کاوشکنیم با رسد. به عبارت دیگر سعی میمی هاجدول

 اولویت یك جدول داوری کنیم.

های معتبر ماوارد م اترک بسایار زیااد اسات و      که در جدولاست تذکر این نکته ضروری 

 کناد و در های ماورد اخاتكف نزدیاك مای    را به فهم ارتباط قبل و بعد سورهما  ،اشتراکهمین 

ای کاه در ایان سلساله    هی را برای ت خی  ترتیب سورهنتیجه امکان حدس قوی و قابل توج

 سازد.گیرد، فراهم میقرار می

 نزول ترتیبمختار در جدول  یهنظری .5ـ  1ـ  1

ها و آیات و زمان و مکان و دیگر ورهتردید آرزوی ما آن بود که ترتیب نزول سبی

های پیرامونی نزول هر دسته از آیات و سور را از منابع معتبر و قطعی و در عباراتی ویژگی

و عبداهلل  شناختیم. کلمات مفسران بزرگی همچون امیرمؤمنان علین  یا ظاهر می

دهد تا چه  ان میمسعودها در هنگام بیان افتخارات خود بر اطكع از این خصوصیات نبن

 د.نثیر دارٔ  ی خدای متعال از قرآن تاه اطكعات فوق در ک ف مرادهای جدانداز
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قطعی و مسالّم برخای اساناد    تحوالت اجتماعی و فرهنگی و عدم اهتمام به حفظ متأسفانه 

هاا و  مرباوط باه ترتیاب نازول ساوره      هاای روایات و گزارش یهتا در زمینموجب شده است 

 . شویمسندی مواجه مالی در آیات با م کلهای احتجابجایی

اعتبارشاان را از هماان    ،هاای متّخاذ از ترتیاب نازول    این در حالی است که هرگونه نسبت

های اجتهاادی باه میازان دوری از    و ترتیب اندبر آن نازل شدهها و آیات ترتیبی دارند که سوره

 نیساتند؛ ساتاوردهای آن قابال اعتمااد    نقل و روایت از اعتبار الزم برخوردار نیستند و به تباع د 

جا شده در هر ساوره،  ها و در ک ف آیات استثنایی و جابهبنابراین در تعیین ترتیب نزول سوره

 ؛ها و روایات اسكمی موجود در تراث دینی و تاریخی مسالمانان اسات  بهترین راه بررسی نقل

ر و تعارض اقوال وجود دارد، نیااز باه   اسناد از نظر اعتبا یهجه به م کكتی که در زمیناما با تو

ترین راه دستیابی به جدول بهترین و نزدیكپس  موجود داریم. اجتهاد و نقد و بررسی در اسنادِ

 معتبر، انجام مراحل زیر است:

 ها و آیات؛های ترتیب نزول سورهرشها و گزاتجمیع حداکثری جدول .1

 ؛هابررسی اعتبار منابع و اسناد این گزارش .2

 ؛هاآنها و آیات و تعیین نقاط افتراق تجمیع نقاط م ترک در بیان ترتیب سوره .3

 ؛باشندها میهایی که مورد اتفاق جدولدست آوردن سیاق موجود در محتوای سورهه ب .4

 ؛هاآنمقایسه و بررسی موارد اختكف با توجه به سیاق و تعیین نظر معتبر در میان  .5

 .های مختلف در هنگام تفسیر سورهف نزدیك باشد، توجه به ترتیبدر صورتی که اختك .6

 توجه به چند نکته ضروری است:  نیز در زمینه ک ف سیاق 

عامل انسجام مجموعه موضوعات هدف زیرا  ؛ها اطكع داشتسورهاهداف باید از  (الف

ها در ورهکه ارتباط سهمچنان ؛باشددرونی یك سوره و ک ف موضوعات الحاقی به سوره می

 سازد.تر میترتیب نزول را نمایان
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ت خی  باید را  محوری یا موضوع محوری سوره یهدر هر سوره، مرکز ثقل و نقط (ب

 . شودئی سوره معلوم زداد تا مباحث اصلی و فرعی یا کلی و ج

باید یعنی  ورزید؛اهتمام  «اصل تحوّل»ها، باید به ک ف های مورد اتفاق جدولدر سوره ( 

مورد اهتمام خدای متعال در آفرین را که پیام محوری سوره است و تحول موضوعِترین اساسی

ها ای که با حذف آن جایی برای طرح چالشبه گونه ؛آورد دسته هنگام نزول سوره بوده را ب

های قبل یا بعد باقی نماند. در ت و طرح مباحث دیگر در آن سوره و یا سورهسؤاالو پاسخ به 

هایی که متعاقب یکدیگر نازل توان به ک ف تناسب و ارتباط صحی  سورهصورت میاین 

 شدند، امیدوار شد.می

 «کرونولاوژی »توجه شود که هدف از رسیدن به ترتیب نزول سور قرآن، ک ف تاریخ و  (د

زیارا  ؛ دآیا اتفاقی تاریخ نزول برخی سور به دست مای صورت به  یگاهاگرچه باشد، آیات نمی

ند و دان مندانی که با ایان قصاد   و اطكعات موجود برای ک ف تاریخ سور بسیار محدودابزار 

ماراد از   1اناد. ها در تنظیم شدهاند، ناچار از پذیرش احتماالت و سلیقهبه ترتیب جداول پرداخته

 هاا آنشدن ست، تا مدل نهادینها هاآناین تكش به دست آوردن نظام مفاهیم و ک ف مهندسی 

های تاریخی معتبری در دست داشته باشایم، از آن  در صورتی که سیره و گزارش ،نیم. بلهرا بدا

 .خواهیم بردها وآیات بهره نزولی سوره یهبرای شناخت مرتب

ایم تا از منابع درون دینی المقدور تكش کردهپی نهادی حتی یهعنایت شود که در این شیو

گرچه متفاوت از از آن ه حاصل یههره گیریم و نتیجو اسكمی و اجتهادات در منابع اسكمی ب

ا حداقل تكشی امیدبخش شد، امگرفته می روزنگار تفسیری است که از محضر پیامبر اکرم

 شدن به واقع است.برای نزدیك

 
 مبانی، اصول، قواعد و فواید؛ اثر نگارنده؛ قم: پژوه گاه فرهن  و اندی ه اسكمی. ؛تفسیر تنزیلیر.ک: . 1
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اعكم نظر قطعی در مورد  بهترین راهِ ،ای که گفته شدبا توجه به شیوه کهآندیگر  یهنکت

نظر در مفاد آیات و سور ها به انجام رساندن یك دوره تفسیر با دقتورهجدول ترتیب نزول س

و اسناد مربوطه به ترتیب نزول است و نباید در اعكم قطعی جدول  هاشگزار یهمكحظو با 

 ها تعجیل نمود. ترتیب نزول سوره

 گزارش جداول ترتیب نزول .5 ـ1 ـ 2

. در بسیاری از این کتب فوایدی اندیر آمدهدر کتب علوم قرآن و تفس ،سندهای ترتیب نزول

 هاآن یهاما دغدغ ؛اندبودن سوره آوردهبرای ک ف ترتیب نزول و یا شناخت مکی و مدنی

به نقل جداولی که به فقط و قابل اعتماد از نزول سور نبوده است و لذا  ترتیبی دقی ک ف 

لی مسند در اختیار بزرگانی از علم بوده اند. البته در برخی موارد جدورسیده، اقدام کرده هاآن

به ذکر فقط خاص  دالیلیبه  ای انا آورده بودند؛ اماست که از کتابی معتبر و افرادی موث  به دست 

 اند.اند و جدول را به صورت کامل ارائه نکردهها بسنده کردهمواردی از جدول ترتیب سوره

باه طاور   را سیر ذکر ترتیاب نازول ساور     جامعی که صورت گرفت، ع نسبتاًبا بررسی و تتبّ

جاداول باا ساند کامال آورده      ،منبع 27مسند و غیرمسند در کتب ذیل شاهدیم. از این میان در 

 اند.  شده

، کتاب تنزیل القرآن کرده استترین کتابی که جدول ترتیب نزول سور را گزارش قدیمی .1

 کارده ترتیبی از قرآن را ارائه  ،تابق( است. وی در ابتدای ک 123ا  50مسلم زهری )محمد بن

خود زهری این ترتیاب را   کهایناست. این کتاب به صورت مسند به دست ما رسیده است، اما 

مزه و قمر های حمد، هدجز در سورهه ا ترتیب او بنیست؛ اماز چه کسی اخذ کرده است، معلوم 

 عباس است.نبهماهن  با ترتیب ا

صاال  از  ه در آن جادول کامال و مساندی از طریا  ابای     کا ق(  284)م تاریخ یعقاوبی   .2
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   1است.شده عباس گزارش ابن

عباس در کتاب فضائل نزدیك به همین زمان ، دو روایت مسند از عطای خراسانی از ابن .3

 2ضریس در بابی مخصوص به ترتیب نزول سور به دست ما رسیده است.القرآن تألیف ابن

که بنا بر  ای نامعلوماز نویسنده ق 425شده در سال نوشته المبانی لنظم المعانیکتاب  .4

در تألیف این  3بسطام باشد.جعفر بناحمد بناند ابومحمد، حامد بنتحقیقات اخیر احتمال داده

عباس، عطا سه سند از عکرمه از ابن .آرثر جفری در دسترس محققان است اثر المقدمتانکتاب 

 گزارش شده است.در این کتاب  علی مسیب ازعباس و سعید بناز ابن

ق( شاهد ترتیبی از نزول سور هستیم که  438ندیم بغدادی )م ابن هرستالفسپس در  .5

مجاهد و   سور مکی از طری یهب یر و بقینعمان بناول از زهری از محمد بن یهسورچهار 

  4است.شده عباس آورده جری  از عطا از ابنسور مدنی از طری  ابن

جدولی از  يع احوال صاحب ال ر ف و معر ةق( در کتاب دالئل النبو 458ا  384بیهقی )  .6

وی پس از ذکر آن جدول  5ارائه کرده است.ترتیب نزول سور از طری  عکرمه و حسن بصری 

های سند اول را عباس هم در نزد من موجود است که افتادگیسندی از مجاهد از ابن»: نویسدمی

 افزاید که شاهدی بر این سند در تفسیر مقاتل و غیر آن از اهل تفسیر موجود است.میو نیز  «ندارد

شواهد ق( در کتاب  470)زنده تا  احمد، حاکم حسکانیعبداهلل بنابوالقاسم عبیداهلل بن .7

 یهبودن سوراثبات مدنی صددا چون در ، اماسنادی گزارش کرده است التنزیل لقواعد التفصیل

از دو جنبه  های این مؤلف. این گزارشکرده است، تنها این سوره را گزارش است بودهانسان 

شناسی   اصلی او در رجال و حدیثاست که تخصمؤلف کتاب از کسانی اوالً  ند:ارزش دار

 
 .33، ص 2،  تاریخ یعقوبی ابی یعقوب یعقوبی،. احمد بن1
 .33. ابن ضریس، فضائل القرآن، ص 2
 ، به نقل از: عالم قدوری استاد دان گاه بغداد.  19، ص و مبانی علوم قرآن امام علی. ر.ک: رضا فرشچیان، 3
 .30ا28، ص الفهرست. ابن ندیم، 4
 .142، ص 7احوال صاحب ال ریعه،    ف و معر ة. بیهقی، دالئل النبو5
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ا این کتاب را در دفاع از مذهب بود، امحنفی کهآنمحققی منصف است. وی با  ثانیاًاست و 

  1اشت.و اهل بیت نگ حضرت علی

ادعایی کاه بعضای نواصاب     دول ترتیب نزول سور را به جهت ردوی روایات مربوط به ج

باودن  ر مادنی با فاق و اجماع کند اتاثبات تا انسان ادعا کرده بودند، آورد  یهبودن سوردر مکی

که در کتب قبال آماد.   است همه سندهایی  کند که تقریباًنُه سند ذکر می است. ای ان این سوره

   .است این اسناد را قبول کرده استب و محق  متعصشناس غیریك حدیثکه او  کهآنتر مهم

 کاه ایان انساان در اثباات    یهذیل تفسیر ساور  البیانمجمعق( در تفسیر  548طبرسی )م  .8

و  مریضای اماام حسان    یهای مدنی است، و آیات اول این ساوره درباار  انسان سوره یهسور

چهاار   ظااهراً است.  هو وفای به نذرشان است، روایاتی را آورد مهو فاط نذر علی ،حسین

فقط ترتیب عمرو   انای ، اماسند از جدول کامل ترتیب نزول در نزد طبرسی موجود بوده است

هام آماد و اشااره     المباانی کند کاه در کتااب   عباس را نقل میهاورن از عثمان از عطا از ابنبن

از  .در دسات دارد  االیضااح  استادش احماد زاهاد در کتااب    ازهم کند که سندهای دیگری می

؛ سعیدبن مسیب از علای یك سند از الحسن و عکرمه و ابیو دو سند از  ،عباس به طری  عطاابن

   2نکرده است.ای ان این اسناد را ذکر ا ام

 548منساوب باه شهرساتانی )م   تفسیر مفاتی  االسرار و مصابی  االبرار در همین زمان در  .9

و ا  کرّم اهلل وجهاه ا مقاتل، مقاتل از امیرالمومنین رجال حدیث ق( پنج جدول ترتیب نزول از 

البته شهرستانی سند ایان روایاات    3آورده شده است. واقد و امام صادقعباس و ابننیز از ابن

 را از ثقات اخذ کرده است. هاآن تنها ادعا کرده که و نمودهرا ذکر ن

ق( در کتاب لُباب التأویل فی معانی  741ا  678محمد بغدادی )  بنعكء الدین علی  .10

 
 .417ا413، ص 2.ک: حاکم حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل،  . ر1
 .613، ص 10فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  . 2
 آ.6، مقدمه، ص 1  تفسیر مفاتی  االسرار و مصابی  االبرار،  شهرستانی، .3
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ه از ترتیب نزول سور پرداخت جدولی ترکیبی و منتخب یهالتنزیل م هور به تفسیر خازن به ارائ

وی در تأکید بر درستی جدول ترتیب نزول  . گرچه این جدول بدون ذکر سند است، امااست

یب ما نزل من القرآن بمکة فذلك ثكث و ثمانون سورة علی فهذا ترت»خود چنین نگاشته است: 

  1«.ما استقرت علیه الروایات الثقات

دهد که به ترتیب ترتیبی را ارائه می فی علوم القرآن ق( در البرهان 797الدین زرک ی )م بدر .11

قرتأاست»دهد: شده در تفسیر خازن بسیار نزدیك است و بر اعتبار آن چنین گواهی میارائه

 2.«ا ثقبتأعليهأا روايبت

ق( در کتاب بصائر ذوی التمییز به ترتیب نزول نی ابوری و کتاب  817فیروزآبادی )م  .12

 کند.المبانی اشاره می

ق( بحث مبسوطی در نزول قرآن و آیات اساتثنایی نماود.    911جكل الدین سیوطی )م  .13

پردازد. وی پاس از  می ةدالئل النبوول در در نقل جداول ترتیب نزول ابتدا به نقل جدول منقاو 

پاردازد. هماو در   عباس میضریس از عطا از ابنابن فضائل القرآنذکر جداولی ناق  به ترتیب 

 البیاان مجماع زید، جدول ترتیب سور را مواف  ترتیبِ مذکور در سند دیگری به نقل از جابر بن

   .، البته با اندکی اختكف ذکر کرده استو م هور علما

پس از آن تاریخ در کتب بسیاری شاهد بحثی پیرامون ترتیب نزول سور یا تأمل در آن 

 یهبی تر بر ترتیب مذکور در جدول شماراما  ؛هستیمنیز جداولی  یههستیم و حتی شاهد ارائ

  3.اعتماد شده استیك 

 
 .10، ص 1 علی بن محمد بغدادی، لباب التأویل فی معانی التنزیل، . 1
 .194ا193، ص 1 بدر الدین زرک ی، البرهان فی علوم القرآن، . 2
 تااریخ قارآن  های ارائه شده توسط شهرساتانی، یعقاوبی و   ترتیب 57ا  47، ص تاریخ قرآن. نمونة آن: ابوعبداهلل زنجانی، 3

د و در آخار اعتمااد او باه    کنا هایی را ذکر مای که ترتیب تفسیر الحدیثو  تاریخ القرآن المجیدمحمد عزت دروزه، ؛ نولدکه
 ؛233، ص13،  المیازان و  154ا  151؛ ص قارآن در اساكم  ساید محمدحساین طباطباایی،    ؛ اسات  مصحف االزهرترتیب 
لمحات مان تااریخ   ؛ اشیقر، 19ا7، ص تاریخ الت ریع االسكمی؛ خضری، 227ا  219؛ ص القرآن س المدخل للدراشبهه، ابی
فای   ةجدیاد  ة؛ صاعیدی، نظار  186ا  167، صمباحث فی علوم القرآنق(،  1407)م  ؛ صبحی صال 119ا  111، ص القرآن
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 گردد که:جا جدول روایات مسند ارائه میدر این

 رسد.می مسیب از علیکه سند آن به سعید بناست  المقدمتانشده در ، جدول ارائهیكستون 

 رسد.عباس میکه سند آن به عطا از ابناست ، البیانمجمعشده در ، جدول ارائهدوستون 

 عباس است.به نقل از عطا از ابن المقدمتان، جدول منقول در سهستون 

 رسد.عباس میند آن به عطا از ابنکه ساست ضریس ابن فضائل القرآن، جدول منقول از چهارستون 

 عباس یا عکرمه و حسن است.به نقل از مجاهد از ابناست  دالئل النبوة، جدول منقول در پنجستون 

 رسد.، جدول منقول از تاریخ یعقوبی است که سند آن به ابوصال  از ابن عباس میششستون 

 رسد.عباس مینبعکرمه یا ابوصال  از اکه سند آن به  است مقدمتانالشده در ، جدول نقلهفتستون 

ی اول از زهاری از  که چهاار ساوره   ندیم استفهرست ابنال، جدول منقول از ه تستون 

از  جریجی  مجاهد و سور مدنی از طری  ابنسور مکی از طریمحمد بن نعمان بن ب یر و بقیه

 عطا از ابن عباس است.

زهری است که این کتاب به صورت مسند  نتنزیل القرآ، جدول منقول در کتاب نهستون 

 به دست ما رسیده است.

 رسد.زید میکه سند آن به جابر بناست سیوطی  االتقان، جدول منقول در کتاب دهستون 

 راهنمای جداول:

 
؛ دکتار  644ا  632، ص 11،   التفسیر القرآنی للقارآن به بعد؛ خطیب،  322، ص 1382، 52و 51مکی السور و مدنیتها، ش 

، ص علوم القارآن حکیم،  ؛44ا  41، ص مختصر تاریخ القرآن الکریم، بحث مکی و مدنی؛ حجتی، موجز علوم القرآنعطار، 
؛ 339ا  325ه، ص بحوث فی تاریخ القرآن و علوم؛ میرمحمدی، 340ا  326، ص 1،   نی القرآ ع الموسو؛ ابیاری، 65ا  43

،   انوار العرفان فی تفسیر القرآن؛ 450، ص 7،   اعراب القرآن و بیانه؛ 59ا  49، تاریخ القرآن، ص آنی دراسات قرالصغیر، 
و  16، صا   1،   الحادیث گویاد؛ تفسایر   که در ابتدای هر سوره رتبة نزولی آن را مای  حسن الحدیثیر ا؛ تفس36، ص 1
؛ تفسایر  8، ص 4؛ تفسایر شاریف الهیجای،      449، ص 8؛ تفسیر خساروی،   14، ص 1،   التفسیر القرآنی للقرآن؛ 125

؛ 272، ص 7،   التفاسایر  ةزباد ؛ 101ا  93، ص 10،   مانهج الصاادقین  ؛ تفسیر 260و  225، ص  5سلیمان،   مقاتل بن
 30ا  7ص  2و    341، 329و  327، ص  1،   نی القرآ ع الموسو؛ 16تا  13، ص 12،   مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر

 .175، ص  3و   
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 باشد.خانه خالی عكمت تواف  در جدول می. 1

 داده شده است.ن ان  ↕اند با عكمت جا شدههدر جایی که دو سوره مجاور هم جاب. 2

شده در ترتیب سور، این سوره ست که در این جدول ارائها معنا این عكمت بدین:  ---. 3

 جا افتاده و راوی آن را نقل نکرده است.

4 . : سور  نزولی آن در بین یهاین سوره در این جدول هست، اما رتباین عكمت یعنی

 توان آن را یافت.سوره در باالتر میسوره در بین دو  یهقبل است که با توجه به شمار

5 .: نزولی آن در بین سور  یهاین سوره در این جدول هست، اما رتب این عكمت یعنی

 توان آن را یافت.سوره در بین دو سوره در سور بعدی می یهبعد است که با توجه به شمار

، ن انگر آن است که در ایان ساند ترتیاب    باشدمده شماره در مربع سیاه آ : هرگاه .  6

که این شماره در بین آن دو قرار دارد و جای اصالی  است ای نزول، این سوره در بین دو سوره

 آمده است. یا  آن طب  جدول معیار ما با فلش 

2 
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 های قرآن بر اساس ترتیب نزول سور  سورهمسند جدول : 1جدول شماره
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         ---  توبه 114
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60 
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نوایی بار  هستند. این هم هن آهم هاآنشود که غالب جداول دهگانه معلوم می یهاز مقایس

باودن ترتیاب گازارش شاده در سایر      به طوری که اطمینان به صحی ؛ افزایدها میاعتبار جدول

دهد تا از طری  دقت در ماهیات و محتاوای   ن مجال میابه محقق برد واال میها را بنزولی سوره

 د.  نتر شودر موارد اختكف نزدیك هاآنجایگاه ترتیب نزول  ها به جزئیات وسوره

ابتادایی اسات و باا     ،عمل آمده روشن شد که اختكف برخی از جاداول ه های بدر بررسی

ذف یك سوره از جدول به دلیل فراموشای ناقال یاا    به طور مثال ح شود.اندک دقتی مرتفع می

به همین جهت در  جداول شده است. یهخوردن تواف  شمارهمو یا دالیل دیگر باعث به ناسخ

( ن ان داده شد تاا همااهنگی میاان    ----خط ممتد ) با های حذف شدهپیوست سوره ،جداول

 بهتر نمایان شود. جداول

 ،جاداول غیرمساند نیاز باا جاداول مساند      یاب ساور در   ترت کاه آنقابل توجه دیگر  یهنکت

در اینجا باه ذکار    کند.این امر ارزش و اعتبار جداول را تقویت میگفتنی است هماهن  است. 

ان ماورد وثاوق و معتبار    یوی از راو یهپنج جدول ترتیب نزول منقول از شهرستانی که به گفت

 پردازیم:  است، میشده گرفته 
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 های غیر مسند ترتیب نزول سورجدول: 2جدول شماره 
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 های ترکیبیجدول .5ـ  1ـ  3

 یههاا را باه دسات آورد و آن را پایا    توان م اترکات ساوره  یهای مسند مبا بررسی جدول

کنیاد توافا  حاداکثری در میاان جاداول      گونه که مكحظه میهمان مطالعات تکمیلی قرار داد.

باقیمانده نیز  یهسور 44در  و در هفتاد سوره تواف  کلی و قطعی دارنداین جداول وجود دارد. 

جانباه و  این تفاوت به معنای تفااوت هماه   .است هانآ یههمدر تفاوت در برخی جداول و نه 

حماد در   یهمثكً در ردیف یك تنها در جدول منقاول از زهاری ساور    ؛عمومی جداول نیست

در  کاه ایان اشاره نکرده یا  یهاما دیگران به جایگاه سور ؛است های مدنی آورده شدهآغاز سوره

حمد در ردیف اول شمرده شده است  یهسوردول اول جتنها در  اند.ردیف اول یا پنجم آورده

 یهیاا ساور   ،اناد کید کردهأعل  ت یهبودن سوردر صورتی که در نه جدول دیگر همگی بر اول

عبااس یاا جاداول    عباس و عکرمه از ابان دو جدول منقول از ابوصال  از ابن درکه فقط ضحی 

در حالی  ؛هم آورده شده استهای سوم و دندیم در رتبهابن فهرستالترکیبی موجود در کتاب 

در  کاه فقاط  توحید  یهیا سور ،اندیازدهم شمرده یهکه هفت جدول دیگر همگی آن را در رتب

را در  جداول دیگار آن  یهاما هم ؛ندیم در ردیف بیستم جای داده شده استجدول ترکیبی ابن

در  از امیرمومناان در جدول منقاول  فقط نجم  یهکه سورچنان ؛اندو دوم شمردهردیف بیست 

را داراسات.  بیست و سوم  یهردیف یکصد و چهاردهم قرارگرفته است و در دیگر جداول رتب

در جدول زهری در ردیف سی و چهارم است و دیگر جداول آن را سای و  فقط مزه هد یهسور

اند و تنها در این جدول، ساوره قمار در ردیاف سای و پانجم قارار گرفتاه اسات.         دوم شمرده

هاای چهال و   نادیم در ردیاف  های طارق، قمر، ص و اعراف تنها در فهرست ترکیبی ابنسوره

را در  هاا آناند، ولی دیگر مناابع،  ه تم، ه تاد و ش م و ه تاد و هفتم قرار گرفته دوم، سی و

قمر را در  یاند. در این میان جدول زهری سورههای سی و ش م تا سی و نهم قرار دادهردیف

تنهاا دو شاماره   م اهور   جاداول که با ردیف سی و هفتم در است جم جا داده ردیف سی و پن
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در ردیاف پنجااه و یاك    کاه  خكف م هور جاداول  بر یونس را  یهندیم سورتفاوت دارد. ابن

انعاام را از ردیاف پنجااه و پانج در      یهپنجاه و چهارم برده است و باز سور یهو به مرتباست 

های سبأ و زمر که در ردیف پنجاه و ه ت و پنجااه  . سورهردیف شصت و نهم قرار داده است

عباس به ردیف شصت و سوم و نهم در دیگر جداول است، در جدول منقول از ابوصال  از ابن

بنا براین حداقل همی ه هفت جدول  ؛زمر به ردیف شصت و چهارم برده شده است یهو سور

 از جداول مسند با یکدیکر تواف  دارند.

مورد نیز اختكف تنها در یك ردیف، آن هم برخی از جداول است. بناابراین باه    در دوازده

ها وجود دارد و جادول م اهور و غاالبی کاه از ایان      میزان قابل قبولی امکان اعتماد به جدول

گیارد و در ماوارد   ها قارار مای  ت خی  جایگاه سوره یهلیشود، معیار اوها استخرا  میجدول

پردازیم. زیابی درست از خطا بر اساس معیاری که در آغاز گفته شد، میاختكف به بررسی و ار

ها نزدیاك شاده باشایم. بار اسااس      امیدواریم با این اقدام به جدول صحی  ترتیب نزول سوره

جداول مذکور در صفحات قبل، ترتیبی که حداقل مورد قبول هفت منبع قرارگرفتاه باشاند، باه    

باشد. جالب است بدانیم تماام جاداول ترکیبای باا     ذیل مییك در جداول  یهقرار ستون شمار

 اند.  رسیده ،جز در سه مورد ،وجود تفاوت در روش به نتایج م ترکی
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 3جدول شماره 
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 آیات نزول ترتیب به دستیابى .5ـ  2

شد و به های مختلف نازل میشدن مجموعه آیاتی که در نوبتچگونگی تدوین و مرتب

داد، از مباحث بسیار مهم در اعتبار و ارزش دستاوردهای تفسیری در این سوره هویت می

ها جای گرفته نزول طبیعی در سوره یهلب بر همان شیوباشد. اگر آیات به طور غاسبك می

محدود و قابل شمارش  ،ها میان تدوین آیاتجاییبهباشند و آیات استثنایی و الحاقی یا جا

ها محدود جایی سورهبهباشند و هدف سوره را تغییر ندهند، تفسیر به ترتیب نزول به جا

توضی  مراد بر اساس کند و به میه ها توجاستثنا در هنگام تفسیر به این رالبته مفس ؛شودمی

د که نای باشبه اندازهو ها در مقام تدوین آیات جاییهبا اگر جا. امپردازدمیها جاییهباین جا

 هاآنکردن جایی آیات و مرتبهوحدت طبیعی نزول به هم بریزد، مفسران این سبك نیاز به جاب

شدید منابع و  فقراین کار بسیار دشوار است؛ زیرا با گفت باید ند که ابر اساس ترتیب نزول

 . مواجه هستیممستندات این جابجایی 

در ترتیاب   بودن و دخالات مساتقیم پیاامبر اکارم    دان مندان علوم قرآن و مفسران، توقیفی

بر ایان مطلاب ادعاای اجمااع      2یو زرقان 1یاند. برخی همچون سیوطآیات هر سوره را پذیرفته

الهای   یهاراد ،هاا شود که در جمع آیاات در ساوره  . از ظاهر برخی از آیات استفاده میاندکرده

إِنَّأعَلايْنابأجَمْعََهُأأ» نداشته است: هاآنجز ابكغ آیات نق ی در چینش  دخالت دارد و پیامبر اکرم

ماست. پس تو نیاز تاابع قرائات    گردآوری و خواندن آن کار  ؛3فاإِذااأقاراَْزابهُأفابتَّبِعْأقُرْآزاهُ*أأوَقُرْآزاهُ

از جمله جمع حروف در کلمات، جماع کلماات در    دارای مراتبیمذکور در آیه جمع  .«ماباش!

 .باشدمی ها در کتابت و تدوینها، جمع سورهآیات، جمع آیات در سوره

 
 .167، ص 1،  االتقان فی علوم القرآن. جكل الدین سیوطی، 1
 .346، ص 1،  مناهل العرفان. عبدالعظیم زرقانی، 2
 .18ا16. قیامت / 3
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 قبلتمام مراتبِ جمعِ  آیه شاملبا توجه به سیاق آیه که به جمع قبل از قرائت اشاره دارد، 

 شود.ها در مقام تدوین و تألیف کتاب از این عموم استثنا میباشد و تنها جمع سورهاز قرائت می

أتارْتِيالً» از عبارت ییعكمه طباطبا أرَتَّلْنابهُ أا َّذِيناأ» :نفرقا یهسور 32 یهدر آی «وَ أقابلا وَ

أا ْقُرْءَانُأجُمْلاةًأوَاحِدَ أ ابأزَُِّلاأعَلايْهِ أ اوْ أتارْتِيالًكافارُواْ أفُؤاادَكَأوَأرَتَّلْنابهُ أبِهِ أ ِنُثابِّتَ أكاذاا ِكَ استفاده  چنین« ةً

ما »ها دارد: اشاره به نظم خاص قرآن در هنگام نزول آیات و سورهاین عبارت که است کرده 

قسمت نازل کردیم، در عین حال بین دو قسمت آن  قسمت کهایناین تعلیمات را در عین 

های گوناگون آن را پ ت سر هم نازل کردیم تا روابط بین نگذاشتیم، بلکه قسمتزیادی  یهفاصل

 1.«از هم گسیخته ن ده و آثار ابعاض آن باطل ن ود و در نتیجه غرض از تعلیم آن تباه نگردد هاآن

ها معلوم شد، در اینجا سؤال مهم دیگاری پدیاد   بودن ترتیب آیات در سورهیفیقحال که تو

گرفت یا تغییرات کلی در فرایند ها جای میآیات به تناسب نزول طبیعی در سوره آید که آیامی

شود که چینش و ترتیب آیاات  استفاده می شد؟ از روایت رسیده از امام صادقثبت اِعمال می

َأأأأ» ها به همان ترتیب نزول طبیعی بود:در سوره ولأبسَمأاهللأا َرحمنأأأكبنأيعَرفأازقضَبءأسَورةأبنَ

 یهدر آغاز ساور  نزول بسم اهلل الرحمن الرحیمیعنی روش این بود که با  2.«االخريأا رحيمأابتداء

ها باه  رساند که چینش آیات در سورهشد. این روایت میقبل شناخته می یهرسیدن سور انتهابعد، به

 کاه آنشاد تاا   قبل متصل می یهافتاد و هر دسته آیه به دستهمان ترتیب طبیعی نزول آیات اتفاق می

 قبل به پایان رسیده است. یهکرد که سورشد و معلوم میبعد نازل می بسم اهلل الرحمن الرحیم

أمنِحْا رَّأاهللِأمِسْبِ"أولَُِنُبِأةٍورَسُألاصْفاأفُرِعْيَأيُّبِا نَّأبناكا»: استعباس نقل شده از ابنهمچنین 

پایان سوره را با نزول  ؛ پیامبر اکرم3يراخَُْأةٌورَسُأتَْادَتابْإأوَأتْمَتاخاأدْقاأةاورَا سُّأنََّاأفُرِعْيَفاأ"يمِحِا رَّ

که سوره به پایان رسیده و سوره دیگری فهمید ، پس میشناختمی الرحیم بسم اهلل الرحمن

 
 .230، ص 15،   المیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین طباطبایی، . 1
 .5، ح 19، ص 1،   کتاب التفسیر. محمد بن مسعود عیاشی، 2
 .231، ص 1،  مستدرکو حاکم نی ابوری،  27ص  ،2،  تاریخ یعقوبییعقوب یعقوبی؛ . احمد بن ابی3
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کاتبان ها ترتیب طبیعی نزول بود و پس اصل اولیه در چینش آیات در سوره «شروع شده است.

 و سپردندآیات را بر همین سیاق نگارش و یا به حافظه می و حافظان از صحابه و مسلمانان،

ها وارد شده آیات سوره جاییروایاتی نسبت به جابه تنها در مواردی محدود از پیامبر اکرم

های بزرگ مثل انعام یکجا نازل هایی فراوان حتی برخی سورهسوره کهآنافزون بر است. 

کند: ت یکپارچه سوره در هنگام نزول تصری  میقرآن نیز به هویو برخی آیات  1اندهشد

أفاراضنابهَب...ةٌسُورَ» أفامِنْهُمْأ»سوره نور و آیاتی همچون:  یهدربار 2«أاازَا نابهَبأوَ أسُورَةٌ أإِذاأمبأَُزَِْ اتْ وَ

أإيمبزبً أهذِهِ أزادَتْهُ أَايُّكُمْ أيَقُولُ این  گفتند:اى نازل شد، اشخاصى بودند که مىو چون سوره؛ 3مَنْ

إِذااأمَبأَُزَِ اتْأسُورَةٌأزَّظاراأبَعْضُهُمْأإِ اىأبَعْ ٍأهَلْأيَرااكُمأأوَ»و « سوره به ایمان کدام یك از شما افزود؟

أازْ أثُمَّ أَاحَدٍ اى نازل شود، بعضى از آنها به بعض دیگر نگاه کرده و و هر گاه سوره؛  4صَرافُواْمِّنْ

اند برخیزید و برویم( آن گاه از ایمان دید؟ )و اگر ندیدهمیگویند آیا )موقع آمدن( کسى شما را 

 «.شوندآوردن منصرف می

ها در زمان حیات مبارک پیامبر شود که هویت واحد و جمعی سورهمعلوم میآیات از این 

که حتی م رکان و معاندان با اصطكح سوره چناناست؛ ه شکل گرفته و حتی در مک اکرم

 کرد:های خود آنان را به آوردن مثل سوره یا ده سوره دعوت میحدیآشنا بودند و قرآن در ت

أمُفْتارايبتٍ» أمِثْلِهِ أسُوَرٍ أبِعَشْرِ أفاأْتُوا أقُلْ أافْتاراهُ أيَقُو ُونا گویند این قرآن را به دروغ ساخته ؛ یا می5َامْ

قُلْأأئهُراقُو ُوناأافْتاَامْأيَ»و  «شده مانند آن بیاوریدگویید ده سوره برساختهبگو اگر راست می .است

أمِّثْلِهِ أبِسُورَةٍ ای گویید سورهگویند آن را به دروغ ساخته است! بگو اگر راست مییا می ؛6فاأْتُواْ

 .«مانند آن را بیاورید

 
 .114ا111؛ ترجمة سید حسن اسكمی؛ ص ن قرآن کریمحقای  مهمی پیرامو. جعفر مرتضی؛ 1
 .1 . نور /2
 .124. توبه / 3
 .127. همان / 4
 .13. هود / 5
 .38. یونس / 6
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 آیات بر خالف ترتیب نزولای پارهثبت  .5ـ  2ـ  1

طبیعی نزول نیست.  ها بر خكف ترتیبسخن باال به معنای نفی مطل  وجود آیاتی در سوره

هاایی کاه قابًك ناازل شاده باود، ملحا         به ساوره  آیات به دستور پیامبر اکرم ی ازاپارهبلکه 

 :شویممتذکر می. در مورد آیات الحاقی چند نکته را ندشدمی

عا شود آیه یا . در نتیجه هرجا که ادبود ها به دستور پیامبر اکرمالحاق آیات به سوره (الف

هاا،  چینش آیات در سوره توقیفی بودناند، بر اساس پذیرش اصل ای ملح  شدهسورهآیاتی به 

 باشد. خداروایتی معتبر از رسول  مستند بهاین ادعا باید 

ترین حکمت الحاق آیات به اند. مهمها خود دارای فلسفه و حکمت بودهاین الحاق (ب

حکم یا  یهقیودی دربار یاقید  یهمكحظ سوره و بین آیات و هدفجود تناسب و ،هاسوره

سوره مزمل  بیست یهشده است. نمونه آن الحاق آیبیان باشد که قبكً در آن سوره معرفتی می

لحاق نظیر الحاق یك تصمیم درباره ملك یا این ا 1است. ذیل سوره ماعون به سورهآیات و 

ها بعد، ، هر چند سالثبت احوال یك فرد است که به دلیل ارتباط با آن ملك یا احوال شخ 

 شود.به همان سند ملکی یا ازدوا  و یا شناسنامه ملح  می

ها باشد و جاری و ساری در تمام سوره یهها آنچنان گسترده نیست که قاعدجاییهاین جاب ( 

دچار دغدغه کند. به طور های متناسب با نزول طبیعی در سورهانسجام یك ر را در دستیابی به مفس

های مزمل در سورهتنها دو مورد  ،شده استبررسی جلد این تفسیر همین سوره که در  24 مثال در

 ایم.استثنایی وجود داشته یا ادعا شده که در ضمن تفسیر به آن پرداخته یهآیو ماعون 

 هامالك وحدت سوره .5 ـ 3

ا ، ماكک موضاوع ر  هاا هر چند برخی از مفسران بارای ایجااد انساجام میاان آیاات ساوره      

 
 همین تفسیر ذیل سورة مزمل و ماعون. . ر.ک:1
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 شود. شناخته میآن غرض و مقصود از انسجام مجموعه آن است که ا نظر صحی  اند، امپذیرفته

هاا در کناار   نقش مهمای در فهام کاكم دارد. چیانش جملاه      ،روش و اسلوب سخن ،سیاق

به یك سخنرانی، مقاله یا کتاب، خوانندگان را در فهام معناای واژگاان،     هاآنهمدیگر و تبدیل 

سازد. رسیدن به سیاق کكم، نیاز به ک ف عامل وحدت د کلی سخن توانا میاصطكحات و مرا

قرآن یك گفتار کامل تربیتی فرض شود، یافتن ارتباط میان  یهدر یك گفتار است. اگر هر سور

 ریافتن با با دست ،ر آیاتحکیمانه و شناخت حکمت تقدم و تأخهای مختلف این گفتار بخش

 سوره ممکن است.   عامل وحدتِ

که دو یا توان یافت میای وحدت سوره نیست؛ زیرا کمتر سوره عیارمموضوع،  :باید گفت

های مختلف ، موضوعات در سورهکهآنافزون بر  متنوع در آن وجود نداشته باشد. چند موضوع

ها از یکدیگر   و امتیاز سورهتوانند عامل ت خموضوعات نمیبنابراین  ؛شوندتکرار می

 رسند. ها بر اساس غرض و مقصود به وحدت میرهباشند، بلکه سو

های متنوع است که هر کدام ترکیبی از ها نسبت به موضوع و غرض، مَثَل غذامَثَل سوره

یت هر یك از مواد و روشی که در ترکیب و مّاند، اما کَم ترککم و بیش انواع مواد غذایی 

هر غذا نامی و اثری جدای از دیگر تا شود میگیرد، موجب مورد توجه قرار می هاآنپخت 

آشپز با توجه به غرضی که در تهیه غذایی دارد، مواد گوناگون با مقدارهای پیدا کند. غذاها 

 کند تا مقصود و غرضش از طبخ غذایی خاص حاصل شود.الزم با هم ترکیب می

  یداصا م هاا و سوره 1هدایت و تربیت عملی مخاطبان است ،رسالت قرآن کهآنبا توجه به 

آن هادف کلای و کاكن شامرده     اجزایای بارای    هاآنهر یك از د که نباشتربیتی می هایگفتار

شوند، در هر سوره باید به دنبال ک اف یاك غارض و مقصاود تربیتای باود. ایان غارض         می

موضاوعات درون ساوره و    عِ، تنوتواند سوره را منسجم سازد و به آن سیاق واحدی ببخ دمی

 
زول تادریجی  )باا الهاام از نا    درآمدی بر اصول تحاول فرهنگای  ؛ مبانی، اصول، قواعد و فواید، و نیز تفسیر تنزیلی. ر.ک: 1

 .1388قرآن(؛ اثر نگارنده، قم، موسسه بوستان کتاب، 
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برقارار  ن به هر کدام را توضی  دهد و تناسب میان آیاات یاك ساوره را    میزان پرداخت حکمتِ

   1خدای متعال نزدیك کند.منظور ر در قرآن را به ر و متدبو مفس سازد

 ها  تناسب سوره .5ـ  4

باشاد. غالاب مفساران و    هاا مای  این سابك تفسایری، تناساب ساوره    یکی دیگر از مباحث 

اند و بر کساانی  ها در ترتیب فعلی مصحف را نپذیرفتهقرآن، تناسب میان سورهعلوم دان مندان 

 اند.  اند، خرده گرفتهف انداختهها در مصحف رسمی به تکلب سورهکه خود را برای اثبات تناس

ماورد انتقااد گاروه     و نمایددشوار می در ترتیب مصحفی بسیار هاعای تناسب میان سورهاد

هاا در نازول   ست که تناساب ساوره  ا آنح   ؛ستزیادی از دان مندان علوم قرآن قرار گرفته ا

باوده   تادریج و باا ترتیبای خااص    به سال رسالت پیامبر اکرم 23ها که در مدت طبیعی سوره

که پروردگار سوره و یا آیاتی از یاك ساوره را ناازل     بدین معنا ؛تر استبه اثبات نزدیكاست 

گرفت. افاراد رو  هایی صورت میلفتمخا و آمدوجود میههایی بفرمود و به دنبال آن چالشمی

دادناد. ایان   آوردند و باالخره در مقابل پیام جدید از خود واکانش ن اان مای   یا انکار میبه پذیرش 

پاساخ   ،هاای جدیاد  ساوره به شکل سوره یا  یهچه به شکل ادام ،بعد یهشدنازلآیات ها در واکنش

 کاه آنشد یا آیات و سور مواجه با م کكتی میغ در مقام مبل شد. از آن گذشته خود پیامبرداده می

ایان موضاوع ضارورت نازول      کاه  آن پیام را الزم داشت یههای ویژبرای هر مرحله از پیام آمادگی

فرقان باا   یهسور 23 یهدر ذیل آی« وَأرَتَّلْنبهُأتارْتيالً» :شد. شاید عبارتسوره و یا آیاتی را موجب می

وَأالأيَأْتُوزَاكَأبِمَثَالٍأإاِلَّأجِئْنَبكَأبَِب ْحَقِّأوَأأأأأ»: یهی گذشت یا آییطباطبا مهعكتوجه به توضیحی که از 

 «]ما[ ح  را با نیکوترین بیان باراى تاو آوردیام    کهآنو براى تو مَثَلى نیاوردند، مگر ؛ 2أَاحْسَناأتافْسيراً

ل دینی جامعاه  بر تحو ناظرد این برداشت باشند که فرایند نزول آیات و سور، ناظر به یکدیگر و مؤی

 
 . تفصیل این بحث را در کتاب تفسیر تنزیلی؛ مبانی، اصول، قواعد و فواید پیگیری کنید.1
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 در نتیجه تناسب میان آیات و سور را باید در این چینش تعقیب کرد.   ه است؛بود

سازد تا مردم عل ، پیامبر را مأمور می یهسور یك تا پنج به طور مثال خدای متعال در آیات

ساپس   ،کناد زنده را در آنان احساس فقر به پروردگار  ،را با ویژگی پروردگار خود آشنا ساخته

برخوردهاای طاغیاان و    ،هاا طغیاان  ،هاا ل مخالفترا برای تحم و پیامبردهد خبر از آینده می

را کاه تحات    پیامبر( خداوند 2)مکی قلم  یهدر سور 1سازد.ها آماده میاین مخالفت سرانجامِ

باه  ، هم باه دیاوانگی شاده اسات    ن مخالفان ثروتمند و قدرتمند مکه قرار دارد و مات ف ار سنگی

را گوشازد   نناهنجاار ایناا   یهدهاد و آیناد  فرماان مای   نتحمل و شکیبایی و عدم سازش با آنا

انذار و ه دار آمااده   یهرا برای آغاز مرحل پیامبرخداوند  (3)مکی مزمل  یهکند. در سورمی

 فرستد.  به میدان دعوت و انذار می (4)مکی مدثر  یهساخته و در سور

و از یابد ها را درمیب نزول است که انسان رابطه و تناسب میان سورهبنابراین در تفسیر به ترتی

  2د.نکمیهای قرآن را ک ف ها و آیههای نهفته در سورههایی از مرادها بخشرهگذر همین ارتباط

 دینیتحول  و تغییر هایگامكشف  .5 ـ 5

ی دارند که بناای  از موضوعات نق ی اساس برخیدینی فرد و جامعه،  یهجانبل همهدر تحو

تادریج  بهکه هستند های بلندی دارند. این موضوعات گامدینی را بر پا میبلند اصكح و تربیت 

گامی به کماال و ساعادت    ،، فرد و جامعههاآندر گفتمان قرآنی وارد شده و با تکمیل و تثبیت 

گیرشادن  یناد و جاا  ادیگر موضوعات یهمقدمشوند. برخی از این موضوعات نزدیك می خود

 ست. هاآندیگر مرهون تثبیت های گام

در بار   هاا آنند که هر یك از ااین موضوعات در بنای تحول دینی همچون مصال  ساختمان

زمیناه کاربسات دیگار     هاا آنای دارند. در هماان حاال برخای از    پا شدن ساختمان نقش ویژه

 
 .19ا6. عل  / 1
 پژوه گاه فرهن  و اندی ة اسكمی. ؛ مبانی، اصول، قواعد و فواید؛ اثر نگارنده؛ قم:تفسیر تنزیلیبرای تفصیل بی تر ر.ک: . 2
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م بار آجرهاا و   ختمان، مقاد ال  مربوط به اساکلت ساا  که مصچنان ؛باشندرهنمودهای قرآن می

ها بر دیوارهای بااال آماده از مصاال  پایش     و در و پنجرهاست کاری مقدم بر گچها نیز و آنسیمان، 

کااری سااختمان، تأسیساات سرمای ای و     ک ی، بارق طور که موزاییك، لولههماند. نشوگفته بنا می

 آیند.به کار تکمیل ساختمان میگرمای ی ساختمان، هر کدام در فرصت فراهم آمده از دیگر مصال  

 یهنمونا  .فرد و جامعه نیز موضاوعاتی اساسای وجاود دارناد     ل و تغییر مثبت دینیِر تحود

، ایجااد  پروردگاار او بر زندگی با هدف ایجاد احساس نیاز به  آشنایی با پروردگار و نقش هاآن

تاو رهنمودهاای پرودگاار،    در پرسازی برای تغییار  و آمادهدغدغه نسبت به آینده در میان مردم 

ورهایی همچاون بنادگی، اساتقامت    تنظیم روابط بندگان با پروردگار در محآغاز تغییر از طری  

و تغییار   دادن باه نقاش قارآن در هادایت    توجاه  ،دانه و تقاضای هادایت باه راه مساتقیم   موح

   .استمخاطبان و بیان راه تحصیل رستگاری و رهایی از وضعیت نامطلوب  یهجانبهمه

 یههایی در جامعها و واکنشها، انفعالها، درگیریساز ایجاد چالشاین موضوعات زمینه

یك از ای که اگر این موضوعات نبود، هیچقرآن بودند، به گونه گیری شده توسطهدف

 وعات اساسی و محورها با عنوان گامکرد. از این موضها موضوع پیدا نمیها و چالشواکنش

خواهیم بود. الزم  هاگامای از سور، به دنبال ک ف این در هر سوره یا مجموعهکنیم و یاد می

نقش اصلی را در توضی  و تبیین سیاق آیات و ارتباط سور  هاکه این گامدهیم توضی  است 

کار برد. توجه به رسالت هباید نهایت حوصله و دقت را ب هاآندارند و در شناخت و ک ف 

کند که های عصر نزول، ایجاب میدیت این کتاب آسمانی به عربجهانی قرآن و عدم محدو

را یکی از  پیامبرعصر های عرب ویژگیشناخت در شناخت موضوعات اصلی قرآن، 

های عصر که در میان عرب مثكً ؛فرعی و اصلی قرار دهیمموضوعات های ت خی  شاخ 

 ت خانه وجود داشت که مسأله و ام حج از پموضوعات مثل ورود به خانه در ای اینزول، پاره

مورد توجه قرار  آنانبه عنوان اصكح و تربیت  ها بود و در قرآن صرفاًخاص عرب یهدغدغ
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ر در جوامع دیگر و د هاآنگیری از با توجه به جری و تطبی ، امکان بهره ؛بله. است گرفته

ائل فرعی تربیت و اصكح به از مسگونه مسائل اینا به هر حال های جدید وجود دارد، اممناسبت

در محیطی سازی در یك کوچه تن  یا ساختمان این مسأله نظیر تفاوت ساختمانروند. شمار می

کوچه تن  بی تر از ساز در باز و به دور از منازل است. به طور طبیعی دردسرهای ساختمان

شدن سازی، بستههای باز است. م کكتی همچون مقدار بلند مرتبهسازی در محیطساختمان

های ترافیك و تدبیر پارکین  ماشین، رعایت کوچه و حفظ مسیر عبور و مرور، رفع دغدغه

های مسکونی و تن  وجود دارد، در سازیی که در کوچهها، در ساختمانحریم همسایه

بنابراین در ت خی  موضوعات اصلی باید به های باز و دارای زمین وسیع وجود ندارد. محیط

 کته کمال توجه را داشت. این ن

و نقش مقدمی هر یك بر دیگری  هاآنپس از ک ف موضوعات اصلی، بررسی ارتباط میان 

توان مهندسی موضوعات اصلی و اساسی و گیرد و از این طری  مینیز مورد توجه قرار می

 دست آورد.  هرا ب هاآننظام میان 

، عصر نازول ای موضوعات به عرب داشتن پارهتصاصکه مراد از اخ یمدانتذکر این نکته را الزم می

 ؛برای آینادگان نیسات   اتباشد و این مطلب به معنای تعطیلی این موضوعمی هاآنشمردن صرفاً فرعی

بنابراین معنای ساخن ماا    ؛دنیابت میآن پدید آید، مجددا فعلیبلکه این موضوعات در شرایطی که نظیر 

نزول نیسات. باه نظار     یهبه دور هاآنآیات برای همی ه و انحصار  به ترک برخی از قائكنهمراهی با 

المللای باود، در صاورتی کاه     جهانی و بین هاینظامبردگی در قرآن که تابعی از  یهی قبول مسألما حت

ایان  برخورد با اسایران روی آورد،   یهاش به سمت این شیوجهانی در روابط جنگی و نظامی یهجامع

ای از قرآن کارآمدی همی گی و جااودانگی خاود را از   یابد و هیچ آیهت می فعلیموضوع قرآنی مجدداً

تأویل )جری و تطبی ( را ضاامن حیاات همی اگی تماام آیاات قارآن        کهآنافزون بر  ؛دهددست نمی

 .  رخ ندهدشده در آیه، شخصاً در جوامع جدید دانیم، هر چند موضوع مطرحمی
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 رآن رسمی  ف در قت دخل و تصرممنوعی .5 ـ 6

ف در آن قرآن رسمی مسلمانان و دخل و تصار  به معنی اجازه تغییر تنزیلیاصرار بر تفسیر 

تغییار در ماتن قارآن و     یهاجااز  ،ت تفسایر موضاوعی قارآن   گونه که از م روعیهمان؛ نیست

 شود.استفاده نمی جایی مصحف رسمی مسلمانانجابه

به و با حضور و عدم مخالفات امیرمومناان   صحا با نظر جمعیِ کهآنقرآن موجود عكوه بر  

مورد تأییاد   اطهار یهحضور ائم یه، در طول دو قرن و نیم دورگردآوری و تنظیم شد علی

باه دلیال حفاظ    ای ان ؛ حتی اندمسلمانان را به همین مصحف رسمی ارجاع دادهای ان بوده و 

د در وامكیای موجا   هایفاوتاصكح ت یه، اجازفاق مسلمانان بر مصحف رسمی دنیای اسكمات

 اند.نداده ا شوندبه گفته محققان بالغ بر دوهزار مورد میکه  امصحف را 

به تنها یك سبك برای فهم بهتر قرآن و  تنزیلی قرآن ، تفسیر به ترتیبگونه که گذشتهمان

 باشد.مصحف رسمی نمیتدوین و مجوزی برای تغییر در  گفته استتحصیل فواید پیش منظور

 گذر از دیروز به امروز .5ـ  7

قرآن  یهاین مخاطبان اولی، در غالب موارد ،سال نزول آیات 23روشن است که در طول 

ن به این اشخاص و آقر یههای جاوداناما پیام ؛گرفتندقرار میهدف نزول آیات  بودند که

ها و  مول آیات و پیام، مت ابهاتیهای بعد نیز به دلیل شود و افراد و گروهها محدود نمیگروه

 شود.به تأویل می تعبیر، گردند. در روایات ما از این جریان و انطباقهای آن میداوری

، نظام و های دیگر قابل انطباق استگونه که پیام یك آیه و سوره بر اقوام و گروههمان

های رآن بر زمانمند قل نظاملکن در تطبی  سیر تحو ؛باشندل نیز قابل انطباق میهای تحوروش

خوبی شناخت و نیز بر ، بههایی را که موجب نزول آیات شدهها و مناسبتبعد باید ظرفیت

 موضوعِ یههای خارجی فرد و جامعخصوصیات روحی و اجتماعی و واقعیت ،هاویژگی

  خوبی صورت گیرد.تطبی  واقف شد تا انطباق به
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 نزولتألیف تفسیر بر اساس ترتیب  پیشینه .6

روزنگاری متعاقب نزول هر دسته از آیات و سور که  علی بعد از از مصحف امیرمومنان

عبدالقادر ق  1355در سال  کهآنتألیف ن د تا کتابی در تفسیر بر اساس ترتیب نزول دیگر  1بود،

به زبان عربی و « بیان المعانی»با عنوان  ،در سه جلد، ءجز 12 ربتفسیری مكحویش آل غازی 

های سوره . وی مجموعهرساندچاپ به رتیب زمان نزول تألیف کرد و در دم   برحسب ت

تفسیر  یههای مدنی را در یك جلد تنظیم نمود. نویسنده در مقدّمی را در دو جلد و سورهمک

و این سبك را سبك تفسیری امام  کندها اشاره میبه برتری این سبك تفسیری بر دیگر سبك

فسیری و همچنین ، روایات ت، اسباب نزولاین کتاب به مباحث تاریخیر در داند. مفسمی علی

  از این علوم در فهم آیات استفاده فراوانی برده است. ،ه چ مگیری نمودهمباحث موضوعی توج

 در «الحدیثتفسیر »ق تفسیری با نام  1380در سال  د عزّت دروزه نابلسیمحمبعد از وی 

االن سیاسی و ف که از فعدر بیروت انت ار داد. مؤلتحریر درآورد و  یهجلد به رشتده 

خود را ک ف مراتب تطور نزول آیات و مراحل  یه، انگیزاجتماعی و مبارزان فلسطینی بود

دروزه در اعكم کرد.  پیامبر اکرم یههای بهتر امکان تبعیت از سیرنزول وحی و نیز ک ف راه

به  ه داشت. وینی فرهنگی نزول آیه توجرایط بیروتاریخی و شهای این تفسیر به پژوهش

 ها سخن نگفته است.اما از تناسب میان سورهاست، ه کرده ارتباط و تناسب بین آیات توج

 «پاای وحای  پاباه » جلد کتاب با عناوان  دوبه تألیف  مهدی بازرگان میان نیز مهندساین در 

 یهود. وی در مقدما ری قرآن را بر حسب ترتیب نزول عرضاه نما  پرداخت و در آن تفسیر تدب

و بعد از آوردن هر دسته از آیاات  پردازد مید این سبك تفسیری یبه ت ری  اهمیت و فواکتاب 

هاای  ، بیان تااریخی آیاات و پیاام   هاواژه یه به ترجمپرداخته و بعضاً هاآن، گاه به تفسیر قرآنی

 پردازد.میدریافتی و تدبر در آیات 

 
 . ر.ک: تفسیر تنزیلی؛ مبانی، اصول، قواعد و فواید؛ اثر نگارنده؛ قم: پژوه گاه فرهن  و اندی ه اسكمی.1
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 :معاار  التفکار و دقاائ  التادبر    »م تفسیری با نام  2000 عبدالرحمن حبنکه میدانی در سال

 بیاروت و ساوریه   دراین تفسایر را  او . تألیف کرد «الکریم بحسب النزول تفسیر تدبری للقرآن

تربیتی، نظریاات تکااملی قارآن را کاه      ا ر و با نگاه معرفتیوی بر اساس قواعد تدب د.انت ار دا

قواعاد  »ف در کتاب دیگارش  مؤل کهآند، بیان کرد. توضی  ه بوتمام طبقات جامع یهدربرگیرند

ر را نوشته بود و در این تفسیر تاكش نماود   بتد یهچهل قاعد «التدبّر األمثل لکتاب اهلل عزوجل

 کار برد. ه تا قواعد مذکور را در هنگام تفسیر ب

حسب ترتیب  التفسیر الواض  :فهم القرآن الحکیم»دکتر محمد عابد الجابری تفسیری با نام 

منت ر کرد. جابری در توضی  علل و در بیروت م  2008در سه جلد تألیف و در سال  «النزول

شود و فهم یم «الموافقات»سخن با شاطبی در های خود از نگارش چنین تفسیری همانگیزه

ی یا مدنی را بر های مکاز سورههر یك ی و فهم های مکورهسکی بر فهم های مدنی را متسوره

 1کند.ارزیابی می هاآنبر اساس ترتیب نزول های نازل شده سورهفهم 

ترتیب نزول قرآن صورت  بهتفسیر  موردای است که در های ارزندهترین تكشمهم هااین

د آن آشنا یاین سبك و فوایقت قما را با ح ،هاییبلکه گام ی،و البته هر کدام گاماست گرفته 

با این  نماید.ه وجود این آثار ارزشمند راه را بر ما هموارتر میسازد. باید اذعان داشت کمی

ها و نظم و هماهنگی میان دانم که عدم توجّه به تناسب سورهتذکر این نکته را مفید می حال

مند و نیز عدم بیان تحلیلی مطالب محوری هر سوره و عدم استخرا  اصول تحوّل نظام هاآن

 تفسیرهای باال نقلی یا استحسانی از جمله نواق  ا به یك جدولقرآن در این آثار و نیز اکتف

 شد. است که به یاری خداوند متعال در اثر پیش روی شما مرتفع خواهد

 تفسیر مدل نگارش این .7

 کار گرفته شده است:  ه در نگارش این تفسیر مدل ذیل ب

 
 .13، ص 1. محمد عابد الجابری، فهم القرآن الکریم،  1
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 مباحث مقدماتی   .7ـ  1

هاای  جایگاه سوره در جداول ترتیب نزول، سورهای شامل در آغاز هر سوره شناسنامه الف(

قبل و بعد از آن در این ترتیب و اختكفات احتمالی در ترتیب سوره، جایگاه ساوره در ترتیاب   

 شود. توضی  داده می (کوفه)گذاری م هور مصحفی، و نیز تعداد آیات سوره بر اساس شماره

شود. در بیان مقصود تكش ته میبه مقصود و محتوای سوره پرداخ شناسنامه،پس از  (ب

تربیتی شناخته و در اختیار خوانندگان قرار گیرد  اشود غرض واحد سوره با نگاهی هدایتیمی

قرارگرفتن آیات در سوره  محتوای سوره با توجه به مقصود سوره و به ترتیبِ ،و پس از آن

ف و موضوعات متنوع های مختلشود پیوند بخشتوضی  داده شود. در این مرحله تكش می

هماهن  و منسجم از سوره به  اجمالی،روشن شود و خواننده تصویری سوره با غرض و مقصود 

دست آورد. در همین جا اگر آیه یا آیاتی استثنایی ت خی  داده شود، به آن اشاره شد و مؤلف نظر 

 دهد. خود را در این باره ارائه می

ساختن مراد نی فرد و جامعه و نق ی که در نمایانتحول دی هایگامزش ربا توجه به ا ( 

از  گامیصورت وجود  در ها دارد، در بخش سوم از مباحث مقدماتیسوره و ارتباط میان سوره

ای پی ین رابطه هایگامو  گامشود و اگر میان این بیان آن پرداخته میبه تحول  هایگام

 شود. ت خی  داده شد، توضی  داده می

شود و تكش دیگر به ارتباط و تناسب سوره با مباحث گذشته توجه می در بخش د(

ها و مباحث گردد تا در ضمن بیان ارتباط، تصویری کلی از هماهنگی نزول میان سورهمی

 عرضه شود.  هاآنمحتوایی 

شود و شده، توجه میسوره گفته یههایی که دربارنزولمقدمه به شأن در بخش پایانیِها( 

جا به شود و در همینرا با محتوا یا مقاصد و یا اصل سوره توضی  داده می هاآن یهرابط

د و سند قابل اعتنایی داشته ندر صورتی که مرتبط با مباحث ترتیب نزول باش ،روایات فضیلت

 شود. د، پرداخته مینباش
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 مباحث محتوایی  .7ـ  2

بندی تاكش  شود. در این تقسیمم میدر بررسی محتوای آیات، سوره به چند قسمت تقسی الف(

های محتوایی درون ساوره باشاد   االمکان تقسیم بر اساس تفاوت موضوعات و فصلشود تا حتیمی

و تعداد آیات بر همین اساس در هر قسمت قرار داده شود و در صورتی کاه تعاداد آیاات بی اتر از     

ایام، باه   به یك قسمت را معلوم کارده میان آیات مربوط  یهحجم معمول باشد، با توضی  الزم، رابط

 آیند.  اند و جدای از آن به حساب نمیای که خواننده بداند آیات مورد بحث مکمل قسمت قبلگونه

توضای   آن های دشوار ها و واژهکلمهشود و سپس هر قسمت از آیات ابتدا ترجمه می (ب

جب مكل و پیچیادگی مباحاث   های صرفی و ادبی در صورتی که مونکته و برخیشود داده می

 د.  نشود، شرح داده مینلغوی ن و

به تفسیر آیه و یا آیاات هار قسامت پرداختاه      آیات و توضی  کلمات یهترجمپس از  ( 

هاای  از بحث ،شود. در تفسیر آیات، تكش بر سادگی مطالب است و جز در موارد ضروریمی

 شود.  انتقادی اجتناب می

گان در ضمن تفسیر از فضای ترتیب نزول فاصله نگیرند، به تكش شده است تا خوانند

های هر سوره انسجام میان بخشبه تفصیل بر هدایتی قرآن توجه کنند و  ارویکردهای تربیتی

ا تاریخی و نظایر این دو نیز توجه و واقف شوند. در ضمن تفسیر به برخی از شبهات کكمی

 پرداخته شده است.  هاآنبه پاسخ 

ها این نکتهکه  های لطیف تطبیقی به نظر آمده استآیات تفسیرشده نکتهه در مجموعهگا (د

 .  اندای توضی  داده شدهبا عنوان جداگانه

 یهبه دلیل حجم باالی منابع و مكحظنگارش این تفسیر در  کهآنحائز اهمیت  یهنکت

ها جز در موارد ضروری انجامد، آدرسکه به زیادشدن صفحات می ییهاکردن حجم پاورقیکم

 تفسیر اکتفا شده است. یهمیامده است و به ذکر منابع در مقدن
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های ایم، در پایان سورهها دادهبا عنایت به ارزشی که در این تفسیر به ک ف روش ها(

شناختی توجه داده شده است. این های روشهای بلند، به برخی از نکتهکوتاه و در بین سوره

ا تربیتی در هر یك از موضوعات هدایتی کردن طرحمهای پروردگار حکیم را در هها شیونکته

 سازد. تفسیر نمایان می یهحد حوصل

به منظور  هاآنسلیس و روان بودن  توجه شود تكش در کوتاه و مختصرشدن مباحث و

ست نگارنده در حد وسع خود و با ا. امید صورت گرفته استخوانندگان فارسی زبان 

 اعدت همکاران و ویراستاران به این مهم دست یابد. مس

 منابع تفسیر. 8

االسكم طبرسى، البیان تألیف امینمجمع :ی چوناز تفاسیربه طور غالب در تألیف این اثر 

 لحج تألیف عبدا رالتفاسیحج ، رکنزالدقائ  تألیف م هدى، الجوهرالثمین تألیف عبداهلل شبّ

، نى، نمونه تألیف ناصر مکارم شیرازى و همکارایسین طباطبادحمحم بكغى، المیزان تألیف

اهلل، من هدى القرآن فضل اکبر قرشى، من وحى القرآن تألیفالحدیث تألیف سید علىاحسن

د عبده، تفسیر محم د قطب، تفسیر المنارتفسیر فى ظكل القرآن تألیف سیّ ،سىدرّمتألیف 

 کثیر، تفسیر ک افبنو عمرعظیم تألیف اسماعیل بنمصطفى مراغى، تفسیر القرآن ال از المراغى

جریر طبری، الدر ابنتألیف  البیانجامعتألیف جاراهلل زمخ رى، تفسیر الجواهر تألیف طنطاوى، 

 .شده استاستفاده فراوانى عاشور الدین سیوطی و التحریر و التنویر تألیف ابنالمنثور تألیف جكل

بیان المعانى على حسب  بهره گرفته شده است: زذیل نییر تفس چهاراز در این اثر  در ضمن

معار  ، تألیف عبداهلل دَرْوَزَه تفسیر الحدیث ،ویشد عبدالقادر مكحدتألیف سیّ ترتیب النزول

 .اثر عابد الجابری فهم الواض  للقرآنحسن حبنکه میدانی و  تألیف التفکر و دقائ  التدبر

التحقیا  تاألیف    ،تألیف راغب اصفهانى غریب القرآنمفردات  ازنیز  ندر مباحث لغوى قرآ
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و العین اثار   منظورنبااثر لسان العرب  و از ،البحرین تألیف فخرالدین طریحىمجمع ،مصطفوى

و در مباحاث تااریخى از    شده اسات استفاده در بررسی لغوی کلمات خلیل بن احمد فراهیدی 

التااریخ    عة موساو  ،جعفار سابحانى   ت تألیفاثیر، فروغ ابدینبااثر مل الکاکتاب تاریخ طبرى، 

 ماورد در  .ایام گرفتاه ... بهاره  و  االسكمی تألیف محمدهادی یوسفی غاروی و تااریخ یعقاوبی   

محورهاا و مقاصاد    مورد محورها و مقاصد از کتاباز واحدى نی ابورى و در نیز اسباب نزول 

 .شده استستفاده ا شحاته تألیف محمود هاآیات و سوره

و دوساتان کاه باا    هاای جمعای از شااگردان    دانم از مساعدتبر خود الزم می ،این مقدمه پایاندر 

االساكم محماد   ویاژه از حجاة  باه  ؛بر کمال این اثر افزودند، ت کر نماایم  ،و اصكحات خود پی نهادها

 .ارمزسپاسگانه نمودند، ، تكش مجددجلسازی این تهیه و آمادهنگارش، تمامی مراحل  سلطانی که در

 یهرحمان به برکت لطف خدای سابحان ارزش و قادر یاباد و شایسات     یهامیدوارم این بند

 .«اق و علیه التکكن و منه التوفی انه هو الرز»خدمت به معارف قرآن گردد. 

 پورعبدالکریم بهجت 

 حوزه علمیه قم 

 1389شهریور  



 

 

 

 

 علق یسوره

 
 عل  مبارکه یهسوراند. ن، به این نام خواندهاین سوره را به اعتبار کلمه عل  در آیه دوم آ

ترتیب  و ترکیبیِ ، غیرمسندجداول مسند یهو هم ،و تفسیر دان مندان علوم قرآن فاقتبه ا

بسیاری بر این باورند  .ه استمکرمه نازل شد یهکدر متفسیر گذشت،  یهنزول که در مقدم

 نازل یهبل برخی معتقدند اولین سورآغاز شد. در مقا سورهبا این  که رسالت پیامبراسكم

نیز چنین  امام علی مسیّب از بن ها از سعیددر میان جدول 1.استحمد  یهشده، سور

، پس از کریمقرآن  عنوان بخ ی ازبه ،حمد یهسور کهآندرست نظر گزارشی وجود دارد. اما 

 آمد که توضی  آن خواهد آمد.این زمان فرود 

 مدثر را اولین وحایِ  یهسورعبداهلل انصاری ابوسلمه از جابر بن وایتی ازربه استناد ا برخی ب

سلمه در دفاع از نظر خود مبنی بر آغاز نزول قرآن در این روایت ابو اند:فرودآمده شمرده قرآنیِ

أعبداهللأَزهأسمعأبنأيأجببرزِرابَخَْا» :گویدو می دهدجابر نسبت می این گفته را به ،مدثر یهبا سور

بصَريأقِبََلأأأأ،أفرفعَتُأفبينبأَزبأامشيأسمعتأصوتبًأمنأا سَمبءأأيُحدِّثأعنأفترةأا وحي:أاهللرسول

ثَتُأمنَهأحتَيأأأأرسيِّأبينأا سَمبءأوأاالرض،أفاجَثأيأجبئنيأبحراءأقبعدأعليأكذا سمبء،أفبذاأا ملكُأا 

 
 .781 ، ص4،  ک افو جار اهلل زمخ ری،  14، ص 32،  تفسیر کبیر. ر.ک به: فخر رازی، 1
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َأا يأقو َهأأأَا مدثرأيبأايهبأأفجئتُأاهليأفقلتأزمّلوزيأزمّلوزي،أفبزَلأاهللأتعب ي:أهويتُأا يأاالرض،

جریان قطع شدن وحای   جابر بن عبداهلل انصاری به من خبر داد از رسول خدا؛ 1فبهجروا رجَأ

رفتم صدایی از آسامان شانیدم! چ امم را بااال، سامت      گونه شنیدم: در حالی که راه میرا این

لی میاان  ای به سویم در حرا آماد! وی بار روی یاك صاند    آسمان دوختم. در این هنگام فرشته

ام رفتاه  گاه نزد خانوادهکه بر زمین افتادم. آنآسمان و زمین ن سته بود. پس از او ترسیدم تا این

را تاا آیاه   « يبأايهبأا مَدثرأ»و گفتم: مرا بپوشانید! مرا بپوشانید! در این هنگام خدای متعال سوره 

 «.  فرو فرستاد« والرجز فاهجر»

. قلمداد کرد در غار حرا وحی پس از آغاز جریاناما این روایت را باید گزارش حوادث 

تعجب مخاطب از این  مدثر ندارد. یهبودن سورظهور یا صراحتی در نخستینپس این روایت 

مثل ا  عل  که در چندین نقل از این روایت آمده است یهبودن سوراز اول سؤالگزارش و 

ودن این احتمال است. برعادی شاهد غی ااز صحی  بخاری همین باب  سه، چهار و پنجحدیث 

 ،مدثر را اولین سوره ندانسته است و محتوای سوره یههیچ جدولی سور کهاینافزون بر 

  باشد.که خواهد آمد بر خكف این ادعا میچنان

در مراحل به بعد ش م  یهاز آی کهآنیا است  هیکجا و پیوسته نازل شد عل  یهآیا سور

 یه، نزول یکپارچذیل سوره صدر وآیات و ارتباط محتوای  اقاز سی؟ آمده است فرود یبعد

 یهقبل از رسالت به مقام نبوت رسیده باشند و حادث پیامبر کهاینبر  انب ؛نمایده میوجّمد آن

  2.نهی ای ان از نماز مربوط به آن دوران باشد

تین و  یهوربعد از س ،نود و ش م در ردیفآیه دارد و در ترتیب مصحف  نوزدهه این سور

 دارد.  قرارام قرآن در جزء سی قدر یهقبل از سور

 
 .7، ح200، ص 6. بخاری، الصحی ،  1
 .322، ص 20   سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن،. 2
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 مقصود و محتوای سوره

دعوت یعنی  یهبه همراه اولین برنام رسالت حضرت محمد غرض سوره اعكم آغاز

. است ساختن آن حضرت برای وقایع پیشِ روایجاد احساس نیاز به پروردگار در مردم و آماده

خواندن ویژگی  به به پیامبردستور  باست. خدای متعال آن را ا خطاب به پیامبر سوره

بیان  او ب کندسپس او را از مقاومت برخی از مردم آگاه می، کندمی آغازپروردگار بر مردم 

هایی که با او در گذشته صورت گرفته بود، وی را برای ای روشن از مخالفتنمونه

سازد و از تنبیه جریان طاغی مطمون می حضرت را البته آن .سازدمیهای آینده آماده درگیری

و راه تقرب به پروردگار را به او  دهدآنان ه دار می هایهخواستبه سپس نسبت به تمکین 

 .دهدن ان می

الزم است به  سؤالبرای پاسخ به این  از دعوت به توحید ربوبی آغاز شد؟ ،چرا تحول

 نندگان پیام قرآن یعنی مردم جزیرةالعرب ووضع پرستش و باورهای اولین دریافت کبررسی 

 مکه اشاره کنیم:

 عربستان یهپرستش در شبه جزیر

هایی همچون یهودیت، یتپرستی بود. اقلزمان با ظهور اسكم، کیش غالب عرب بتهم

ا چندان گسترده ام ،های صابوی نیز در آن منطقه وجود داشتمسیحیت، حنفیت و مذهب

ت واحد در عربستان )بت پرستی( را تغییر دهند. حنفیان که پیرو دین هویبتوانند نبودند که 

به کیفر و پاداش و روز رستاخیز معتقد  تماالًبه خدای یگانه و اح 1حضرت ابراهیم بودند،

و غسّان و برخی از افراد  ا ای از قبیله ربیعهتیرها تغلب  یهمسیحیت تنها در میان قبیل 2بودند.

 
 .216، ص 1،  مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی، 1
 .67، ص تاریخ اسكممهدی پی وایی،  .2
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لحم  و در یمن نیز قبایل طی، مذحج، بهراء، سلی ، تنوخ، غسّان 1داشت.روا   قضاعه یهقبیل

مسیحیت در شهر حیره واقع  2نجران بود. ،ترین مرکز مسیحیت در یمنمسیحی بودند؛ البته مهم

  3عربستان نیز نفوذ داشت. شهردر 

ن چند قرن پیش از ظهور اسكم در یثارب نفاوذ یافتاه بودناد و در نقااطی همچاو       یهودیانْ

قُرَیظه یهودیاان یثارب   نظیر ، بنی قِینُقاع و بنیتَیماء، فدک و خیبر حضور داشتند. سه طایفه بنی

 4.دادندرا ت کیل می

یات و منازه از ساتم    ؤابال ر قکه خدا را از صفات بد منزه و پیراساته و او را غیر نیز  نواصاب

در شهر حرّان باین   ،نی داشتنددانستند و اعتقاد به واگذاری تدبیر عالم به فلك و کرات آسمامی

 5دجله و فرات بودند.

در ایان بااره   نیز در عربستان حضور داشتند. یعقاوبی  « مانوی» کیشپیروان  ،طب  اسناد

گروهی از عرب به کایش عارب گرویدناد، گروهای دیگار مسایحیت را       »نگارد: میچنین 

 یهبه عقید 6.«آمدند پذیرفتند و گروهی نیز زندی  گ ته به کیش ثنوی )دوگانه پرستی( در

ای از پیاروان کایش ماانوی بودناد کاه ترکیبای از مسایحیت و        زنادقه فرقه ،نظرانصاحب

 7گری بود.مجوسی

در آن پرستی ماه و برخی ستارگان یکی از انواع بت ،پرستش اجرام آسمانی مانند خورشید

د که سرنوشت و بود. عرب جاهلی باور داشت که ستارگان دارای نیروی مرموزی هستنزمان 

 زنند.مقدرات جهان و جهانیان را رقم می

 
 .88، ص 2،  المسطرف فی کل فن مستطرف. شهاب الدین االبه تی، 1
 .70. پی ین، ص 2
 .71. همان، 3
 .72. همان، 4
 . همان.5
 .261، ص 1،  تاریخ یعقوبی. احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، 6
 .224، ص الملل و النحل. همان، به نقل از: شهرستانی،  7
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ای از کردند. بنوملی  که شاخهاز مردم عربستان جن و فرشتگان را پرستش میدیگر گروهی 

 1کردند.خزاعه بودند جن را پرستش می

 پرستش در مکه

 در آن سرزمین ماعیلو اس شهرشان به حضور هاجر یکه سابقه اهل مکهدر این میان 

از نظر اعتقادی  ،بود همان نسل اسماعیل نگ ت و نسل آنامیآب و علف برخ ك و بی

 .داشتندسرگذشت جالب توجهی 

بند شریعت پای بودند، اسماعیلو نجد و تهامه و از نوادگان  عدنانیان که ساکنان حجاز

 روی آوردند.پرستی و به بتآیین توحید را وانهادند  تدریج،این گروه به 2بودند. ابراهیم

 یهثیر عمالقأتحت ت، رییس قبیله خزاعه و متولی کعبه ،لحیّ شده شخصی به نام عَمرو بنگفته

را به مکه آورد و  «هبل»از آنان تقاضای بتی کرد و بت  و پرست بودند، قرار گرفتشام که بت

 «نائله» و «اساف»وی همچنین دو بت  3.و مردم را به پرستش آن دعوت کرد در مکه نصب کرد

عامل انحراف دین  ،لحیّ که عمرو بناست نقل شده  از پیامبر را در کنار کعبه قرار داد.

چنان گسترده شد که در هنگام فت   اهل مکهپرستی بت. پرستی استگذار بتو پایه اسماعیل

 .بت بود 360بالغ بر های موجود در این شهر مکه، بت

اما  ؛دانستند، او را آفریدگار آسمان و زمین و جهان میپرستان مکه خدا را باور داشتندبت

ر داشت خدا فرزند و همساهل مکه توحید آنان تحریف شد. به باور  ،شدگونه که اشاره همان

بنا بر یك  نیز نسبت قائل بودند. هاآنان میان خداوند و جن د.و فرشتگان دختران خدا بودن

پندار ا صافات  یهسور 159 و 158 یهدر آیا ن مقصود از خوی ی و نسبت خدا با ج ،تفسیر

 4این ازدوا  بودند. یه. به باور آنان فرشتگان ثمربود هاازدوا  خدا با جن یهدربار آنان

 
 .78همان، ص  .1
 . 224، ص 1،  همانیعقوب یعقوبی، . احمد بن ابی2
 . 224، ص 2. همان،  3
 .640، ص 8،  مجمع البیانو فضل بن حسن طبرسی،  133، ص 7،  در المنثورال. ر.ک: جكل الدین سیوطی،  4
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ها را خداوندان کوچك و بت نآنا .قرار کردندرای بها و خدا رابطهستان مکه میان بتبت پر

اه خادا و  را موجب نزدیکی به درگ هاآنپرستش  کردند ومعرفی می «اهلل»میان خود و  یهواسط

 هاا آناما اماوری از عاالم باه     ،پرستان آفریدگار نبودندها در نگاه بتبت .دانستندرضایت او می

هاا باا   پرساتش بات   آوردند.ردار تدبیر امور هستی به شمار میرا اختیا هاآنواگذار شده بود و 

شد و ایان امار   ار عبادت خدای عزوجل توجیه میر در کندبِّهدف جلب توجه این موجودات مد

   .عرب مکه را به شرک در عبادت ک اند

حنیف و  با این اعتقاد آشفته که برخی ری ه در دین ابراهیماهل مکه عرب جاهلی و 

 یهتدریج بر اندی هایی که بهو پیرایهداشت ن پیامبر اولوالعزم مناسك به یادگار مانده از آ

توحید به چندگانه  یهبادی نظیر حج و نماز بسته شد و نیز انحراف از عقیدعتوحید و اعمال 

 گذراند.روزگار می ،پرستی

مامور  ری، پیامبر اسكمهای سخت اعتقادی و رفتاریدر این شرایط ناگوار و بیما

ین و آیسك اها از اعتقادات و منناب توحیدی و رفع پیرایه یهاندی  یان بهگرداندن مکّباز

داری در تمام شوون زندگی مردم حجاز رخ تحول عمی  و دامنه شد. یف و توحیدی آنانحن

با این تحولی بود که العرب انجامید و ةداد و به انقكبی کامل و گسترده در تمام نواحی جزیر

 آغاز شد.« ربوبیت»توحید موضوع در  قاطع و پیگیر پیامبر اکرم یهمبارز

پرستش و عبادت و توحید  ،ی دعوت به توحید ربوبیتوان گفت فضای مکه، فضامی

ساز بود؛ فضایی که زمینهخدا  یهاستعانت از طری  مبارزه با باورهای غلط و عقاید منحط دربار

و اصكح باورهای اهل حجاز  ،توحیدی رستاخیز و جزا یههای مربوط به عقیدپیرایهمبارزه با 

 ق و احکام بود.اخك یهو فلسف ،در موضوع مناسك و عبادات

در مکاه   ای بود که در تمام مدت حضور پیامبر اکرمعل  سرآغاز دعوت و مبارزه یهسور

 ،علا   یهداد. خدای متعاال در ساور  میهای مکی را ت کیل غالب سوره یهتعقیب شد و چهر
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جمع میان توحیاد آفریادگاری و    دانستن تحول را از خواندن مردم به توحید ربوبی و نادرست

رک در تدبیر هستی آغاز نمود. اهمیت آغاز تحول از بیان انحصار تدبیر عالم به خدای متعاال  ش

 روشن است.

توحیاد  ها تنها به پذیرش ها و راهبریهدایت یهها، همآور و ب ارتهای دغدغهپیام یههم

باه طاور    دیگری نیزعوامل  ،وابسته است. اگر انسان گمان کند که در تدبیر عالمدر امر ربوبیت 

مستقیم نقش دارند و خواست آن عوامل نیز در سعادت ب ر دخالات دارد، دلیلای بار پاذیرش     

اولین گام در حرکت باه ساوی   بنابراین  ؛سخنان مدعی رسالت از سوی پروردگار واحد وجود ندارد

و  اسات ر تمام هستی نحصار آن به خدای آفریدگار و مدبل، کنارزدن صاحب اختیاران دیگر و اتحو

 شود.انسان آغاز نمیدر جانبه تغییر و تحول همه ،ا نیاز به این خال  و مدبر احساس ن ودت

 گام تحول

 .جامعه، احساس نیاز به پروردگار از طری ِ آشناساختن مردم با وی است لتحو گام تغییر و اولین

 آغاز رسالت

با ایان   پیامبر اکرمآغاز رسالت  و برخی تفاسیر شیعه، داستانِاهل سنت تفاسیر تر بیشدر 

 است: آمده مضمون

 یهی که در غار حرا داشت، با فرشتهایها و عبادتداریشب زندهاز پس  دحضرت محم

آورده و ای ان را به فرو عل  را برای حضرت  یهلین آیات سوراو ،فرشته ؛شدوحی روبرو 

قلبش به در حالی که ته و سوره را گرف ،پس از خواندن آیات پیامبرکند. میامر  هاآنخواندن 

خویلد  خدیجه بنت ،بر همسر خود .گردده برمیمکبه  استشدت به تپش افتاده و مضطرب 

نیز خدیجه  1«مترسمیجان خود  بر» گوید:را برای او بازگو کرده و میماجرا شود و وارد می

 
 . کنایه از ترس از جنون.1
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 اروتو را خهرگز ی متعال خدا .چیزی نیست چنین ابداً»: دهدمیاو دلداری این چنین به 

یاور  و ،پوشاندن برهنگان و بردباری و لرحم، تحم یهنیکوکار، اهل صلزیرا تو شخصی  ؛ندکنمی

 «نواز هستی.و مهمانگرفتاران 

پرستی به کیش که در عهد بت «نوفلورقه بن»را نزد پسر عمویش  پیامبرگاه خدیجه آن

دانست و انجیل را به طور کامل به عبرانی یبود، آورد. ورقه زبان عبرانی را م نصرانیت در آمده

ه را از دهد. ورقه قصّ گوش فرا داز او تقاضا کرد که به سخنان محمخدیجه  .نوشتمی

شنید، چنین گفت: این همان ناموسی است که  سؤال کرد و وقتی جریان را از پیامبر پیامبر

 و ای کاش زنده ای بودمشاخه ،و ای کاش که من در آن درخت خدا بر موسایش نازل کرد

پرسید:  رسول خداکنند. ه بیرون میو را از مکت ،تا آن روزی که قومتماندم می

 ،، هیچ پیامبری نیاورده مثل آنچه تو آوردیبود؟ گفت: بله قوم من خواهند ،کنندگان منبیرون

تو را یاری ، مورد حمله و دشمنی قومش قرار گرفته و من اگر آن روز را دریابم کهاینمگر 

 1کرد.خواهمصمیمانه 

 تردیدناپذیری وحي 

به دالیل زیر غیرقابل  ،اندرا این چنین نقل کرده ای که آغاز رسالت پیامبرروایات تاریخی

 اند:قبول

بینی و صری  آیات قرآن منافات دارد. آیات قرآن از بصیرت و روشن . این افسانه با مفاد1

أمِنْأرَبِّي» :کندمی بر رسالتش یاد حجت و برهان الهی پیامبر اکرم أإِزِّيأعَلايأبَيِّناةٍ بگو من  ؛2قُلْ

أَازابأوَأ» و «از جانب پروردگارم دلیل آشکاری دارم أعَلايأبَصِيراةٍ أسَبِيلِيأَادْعُواأاِ ايأاهللِ أهذِهِ قُلْ

 
الک اف و  و ثعلبای،   528ص  ،4،   القرآن العظیم تفسیرکثیر، ابن ؛318ص ،30   ،جامع البیانطبری، ابن جریر . همانند: 1

 و تفاسیر دیگر. 245، ص 10  ،البیان
 .57انعام / . 2
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أاتَّبَعَنِي به سوی خدا  ام کرد، با بیناییبگو: این است راه من، که من و هر کس پیروی ؛1مَنِ

را به گفتار همسرش  برهان و بصیرت پیامبر ،سرایاندر حالی که افسانه «کنیم.می دعوت

و رفع تردید آن حضرت را در اطمینانِ خاطری  اندنوفل محدود کردهو ورقه بن خدیجه

 دادند. دمحمبه حضرت اند که این دو شمرده

عل   یه. آنچه در آغاز نزول سورسابقه نبودامری بی دمحمحضرت . نزول وحی بر 2

؛ اما آن حضرت پیش از آن نبی بود، بر وی وحی ، رسالت و بعثت آن حضرت بودفاق افتادات

این  وحی ارتباط داشت. یهاز همان کودکی با پدید مور به ابكغش نبود. بلکه اوأاما م ،شدمی

طيمبًأفاأكبناأنْنأاادُ اأنْمِأهِبِأهُحبزابْسُأاهللُأناراقاأدْقا اأوَ» :کندچنین نقل می امیرمؤمنان علیرا حقیقت 

گاه که ؛ از آن2أهُبرَهَزاأوَأهُلايْ اأمِب اا عَأالقِخْااأنِبسِحَمَأوَأمِكبرِا مَأريقاطاأهِبِأكُلُسْيَأهِتِكاالئِمَأنْمِأكٍلامَأمَظاعْاا

گان خود را همدم او ترین فرشته از فرشتاز شیر گرفته شد، خداوند از سوی خود بزرگ پیامبر

در نتیجه جایی برای  «ساخت تا شب و روز او را در اخكق کریمانه و نیکوی عالم به پیش برد.

امکان نگرانی وی نسبت به سنگینی رسالتی که بر  ،ماند. بلهتردید آن حضرت باقی نمی شك و

 رد.اما این موضوع ربطی به شك در وحی و این افسانه ندا ،دوش گرفته وجود دارد

همچنین عدم  .در منابع تاریخی وجود دارد ناقضی از این حادثهمتوناگون و های گنقل .3

بودن وی در زمان ظهور اسكم، حتّی تا هنگام با وجود زنده ایمان ورقه به پیامبر اکرم

توسط سران قریش از موارد نقض  ابه دلیل ایمان آوردنش به اسكم ا شکنجه بكل  یهم اهد

  3قان مخفی نمانده است.که از نگاه نقادانه محقاست  این قصّه

 
 .108ف / یوس. 1
 )خطبه قاصعه(. 192. نهج البكغه، خطبه 2
؛ سید محمدحسین فضال اهلل،  327، ص 20،   المیزان فی تفسیر القرآن. جهت اطكع بی تر ر.ک: محمد حسین طباطبایی، 3

؛ سایدمحمدتقی  100تاا   72، ص 1،   التمهیاد فای علاوم القارآن    ؛ محمدهادی معرفات،  331، ص 24،   من وحی القرآن
 و ... . 318، ص 20،   االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل؛ ناصر مکارم شیرازی، 218، ص 18،   من هدی القرآن مدرسی،
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 5تا  1آیات 

)           ( بخ نده مهربان ایبه نام خد. 

)             (  بخوان به نام پروردگارت که آفرید.   

)           (   را از عل  خل  کردانسان. 

)           (  رین استتبخوان و پروردگار تو کریم. 

)            (  قلم تعلیم داد یههمو که به وسیل. 

)             (  یاد داددانستبه انسان آنچه را نمی ،. 

 هاکلمه

و در صورتی که به معنای عكمت است  ،باشد« وسم»آن  یهدر صورتی که ری این واژه  :« اسم»

 1اند.تر دانستهران قول دوم را صحی مفس معموالً ، به معنای علو و رفعت است.باشد« سمو»آن  یهری 

 .ستا ترین اسامی اومخصوص خدا و جامع نام :« هللا»

 دارد. در رحمت گسترش و احاطه  ،ت که داللت بر کثرتاس« رحمت»ز ا مبالغه یهصیغ: « رحمن»

 بودن رحمت دارد. صفت م بهه است و داللت بر دوام و همی ه :« رحيم»

کاردن حاروف و کلماات باه     و باه معناای ضامیمه    «قرائت»امر از مصدر  یهصیغ: « ءْراقْإِ»

 .در استماع گاهگاه در تلفظ و  ،گاه در خواندن ،یکدیگر است

و  هکنند، تنبیهبخشنعمت ،، تدبیرکننده و نگهدارنده، اختیاردارح ، صاحببر مالك : «ٌّرَ»

 2شود.چیزی گفته می یهکننداصكح

 
 .244، ص مفردات غریب القرآن و راغب اصفهانی، 50ص  ،1،   مجمع البیان . فضل بن حسن طبرسی،1
 .384ا381ص ، 2   ،اللغهمقاییسفارس، . احمد بن2
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ای که سبقتی ایجاد چیزی به گونهبر و نیز  باشدمعدوم  کهآنبعد از  چیزیایجاد  رب :أ«قلْخا»

 1شود.اطكق میبر آن گرفته ن ده باشد، 

با آن و مكزمت  زدن به چیزیچن  ،شیوی در باالشدن چیزی به آویزان به معنی :« عَلاق»

در که و خون جامدی  (زالو)مکد شود و خون میدر مورد کرمی که به بدن آویزان می ست. همچنینا

 2.شودمی، استعمال آیدفرزند از آن به وجود میاست که رحم 

هایش بخ شکه  گویندمیکسی به  «اکرم»به معنای بزرگواری است و  ،«کرامت»ز ا: « مراكْاا»

ت استعمال واژه در اینجا آن است که خداوند بدون عل .دیگران باشدبرتر و بی تر از بخ ش 

 گردد.میخداوند باز هر نعمتی در نهایت به  وکند ، بر او عطا میعطاگیرنده اقاستحق

 تفسير

          

ترین مناسب. فرمایندمبارک و نورانی آغاز می ید را با این جملهخدای متعال کكم خو

هدایت را که  ا؛ به این معناستا همان معنای ابتد، شودر میدر اینجا تصو« ءبا»معنایی که برای 

  :ییبه تعبیر عكمه طباطبا .کنمآغاز می خدا با نام

آغااز کارد    ،خدای تعالی کكم خود را به نام خود که عزیزترین نام است»

او را داشته باشد و مربوط با نام او باشاد و نیاز    ن ان ،تا آنچه در کكم است

د تا در اعماال،  ند و بیاموزنمؤدب کن ،ادبی است تا بندگان خود را با آن ادب

آن را باا ناام وی آغااز نمایناد،      ه،افعال و گفتارشان این ادب را رعایت نمود

صفات و اعماال خادا را    ،ان خدایی شدهزنند تا اعمال  خودمارک وی را به 

داشته باشند و مقصود اصلی از انجام اعماال، خادا و رضاای او باشاد و در     
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چون به نام خدایی آغاز شده که هكکت و بطكن  ؛نتیجه باطل و ناق  نماند

   1«.در او راه ندارد

یعنی  ؛استا راهنمای معنباشد، به معنی لفظی است که « وسم»در اینجا، اگر از ری ه  اسم

« بلندی»به معنی  «سمو»اگر بر معنی  و است صفات خدای عزوجلو  هاویژگی برای یعكمت

 باشد.ه به برتری و واالیی خدای متعال می آغاز سوره با توجمرادْ ،باشد

تا  ،است تأکید نموده «رحیم»و  «رحمن»، بر دو صفت خودپروردگار از میان تمام صفات 

کرده باشد و ن انگر این معنا باشد که نزول قرآن بر ب ر از صفت رحمت  آغاز امور به احسان

 یهعمومی و گستردگی و هم جنب یهاین رحمت هم جنب .الهی سرچ مه گرفته است

أا رَّحِيمِ» یهبنابراین معنای آی ؛دارد پیوستگی و دائمی أاهللأا رَّحْمَانِ آغازکردن قرائت قرآن « بِسْمِ

بودن رحمتش همگانی و همی گی است. شاید از پیوستگی و همی گی ی است کهیبه نام خدا

گروه خاصی م مول  ،رحیم بتوان چنین استفاده کرد که در نهایت یهرحمت در واژ

مؤمنان  ای انگردد و قطع نمیآنان از خداوند گیرند و رحمت های ویژه قرار میرحمت

اسم خاص برای صفت « رحمن»که به همین دلیل در برخی از روایات آورده شده  .هستند

خدای متعال است و این  ،ای داردیعنی تنها کسی که رحمت عام و گسترده ؛است خدا یهعام

 ی متعالخدا یهاسم عام برای صفت خاص« رحیم»اما  ؛شودمیرحمت شامل تمام موجودات 

دار و از بخ ش خاصی برخور به این معنا که دیگران نیز ممکن است رحیم باشند است؛

 .باشند، اما رحمت رحیمی پروردگار، پیوستگی و دوام دارد

            

که  ایویژگی ؛پروردگار آشنا سازد دهد تا مردم را با ویژگی خاصدستور می پیامبر اکرم هبآیه 

ها راهنماییبا طیب خاطر از  را احساس وتعالی نیاز خود به حضرت ح   شود ب رموجب می

 .نداو پیروی ک یهشدارسال  هایو دستورالعمل
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اختیاری ادعای تدبیر و صاحب ،برای موجودات گوناگونی کهگ ت قرآن در فضایی نازل 

های پادشاهان، دان مندان، صاحبان تجربه ترین مانع سعادت ب ر رابزرگ باید گفت شد.می

از این  را دارند. کمال و سعادت انسانتر بهی تأمین ادعکه ا دهندت کیل می فردی و جمعی

ای در تدبیر و تأثیر در العادهقدرت فوق هاآنجانی هستند که برای ها و نمادهای بیبدتر بت

تا در همین آغاز، راه را بر چنین  کندرا مأمور می پیامبرقرآن  امور عالم ادعا شده است.

یار ببندد و همگان را به توحید ربوبی انحراف و ت تتی در موضوع انتخاب رب و صاحب اخت

بر او را ت ترجی  فی کند و علدر ابتدا پروردگار خود را به مردم معر خدای متعال بخواند،

 نماید.بیان  ربوبیتدیگر مدعیان 

بنابراین  ؛مأموریت یافته بود تا بر مردم اسم و صفت پروردگارش را بخواند پیامبر اکرم

یعنی  ،است« علی الناس»با تقدیر  اندران احتمال دادهسبرخی از مف هگونه کهمان «اقرأ»فعل 

در نتیجه امر به  .ستوا الترس یهاین آیات سر لوح زیرا ؛«اقرء علی الناس اسم ربك»

باید  آنچه را پیامبر .خواندن بر مردم است ،بلکه مراد ،امر به خواندن شخصی نیست خواندن،

وجود که در هیچ مدعی ربوبیتی است  پروردگارانحصاری  ژگیو ویها ن انه ،بر مردم بخواند

 آیات پس از آن است. و« اسم ربك الذی خل » یهجمل« اقرأ»فعل  مفعولبنابراین  ؛ندارد

 پروردگار پيامبر ويژگی

 ؛اوست خالقیت ،که در این آیات بدان تأکید شده ویژگی پروردگار پیامبرترین مهم

همین صفت،  ،در آیات فراوانی از قرآن و شودعالم را شامل می وجوداتکه تمام م آفرین ی

أوَأ» :استشده شمرده  مردمْربوبیت خداوند بر عكمت  أا سَّمبواتِ أخالاقا أا َّذي أا لَّهُ أرَبَّكُمُ إِنَّ

 حضرت موسی .«پروردگار شما خدایی است که آسمان و زمین را خل  کرد همانا ؛1ا ْأارْضَ

أَاعْطى» :فرمودن چنین فرعودر پاسخ به  نیز أا َّذي أشايْأرَبُّناب أهَدَكُلَّ أثُمَّ أخالْقاهُ پروردگار ما  ؛2ىءٍ

 .«هدایت نمود [به مسیر کمال و سعادتش]سپس  ،چیز را خل  کرد یکسی است که همه
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چراکه  ؛هستی باشد یهاختیاری برود که خال  همار و صاحبذگقانونانسان باید سراغ 

موجودات نیست دیگر از  بریده او .است« عالم هستی»بزرگ به نام نظام  انسان عضوی از یك

نیست. نظام ارتباط با دیگر موجودات این و تکامل جسمی، روحی، عقلی و عاطفی وی بی

 رشد و قانون و نمایدتدبیر  ،کمالنهایت خواهد ب ر را هدایت کند و راه او را تا کسی که می

 مالکیت و شناخت داشته باشد. ،احاطهنظام تمام این باید بر  ،تکامل او را بنویسد

 است قجهان مخلو یههم

دیگری  وامدار دهد که تمام موجودات آن، هستی خود ران ان می« عالم امکان» یهمطالع

دی والوجواجب فقدان ؛مزبور وجود دارد نظامبودن قهای فراوانی بر مخلوهستند. برهان

است که  تر از آنواض  ،ل و نق  و کاستی و وابستگی استتحو و در عالمی که دار تغییربالذات 

 :کنیمتوضیحات روشنگر استاد شهید مرتضی مطهری را در اینجا نقل می محتا  برهان باشد.

 دارای خصوصیات ذیل است: ،کنیمجهانی که ما از راه حواس خود درک می

مانی خاص اختصاص یعنی به یك قطعه مکانی خاص و به یك فاصله ز محدودیت:. 1

 وجود ندارد. ،در خار  از آن قطعه از مکان یا آن امتداد از زمان ،دارد

 ،محسوس ل و ناپایدارند. هیچ موجودی در جهانِموجودات جهان همه متغیر و متحو تغییر: .2

 یا در حال رشد و تکامل است و یا در حال فرسودگی و انحطاط. ،ماندبه یك حال باقی نمی

وابساتگی اسات. باه هار موجاودی کاه        ،های این موجاودات از جمله ویژگی :وابستگی .3

 یا یعنی وجودش وابسته و م روط به وجود یك ؛یابیممی« م روط»و « وابسته»نگریم آن را می

این موجود هم نخواهد بود.  ،دیگر نباشند که اگر آن موجوداتِ طوریه ب ،چند چیز دیگر است

زیاادی  « اگرهاای »و یاا  « اگر»را توأم با  هاآن ،جودات دقت کنیمهر گاه در متن واقعیت این مو

شارط و باه طاور مطلا  و رهاا از قیاد        دونیابیم که با بینیم. در میان محسوسات، موجودی نمیمی

 بتواند موجود باشد. ،موجودات دیگر که بود و نبود سایر موجودات برایش یکسان باشد
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 .ناد نیازمند ،بودنبه دلیل وابستگی و م روط موجودات محسوس و م هود ما نیازمندی: .4

و همچناین هار    ؛شماری که به آن شرایط وابسته هساتند شرایط بی یهنیازمند به چه؟ به هم اام

 د.نباشخود نیازمند به یك سلسله شرایط دیگر می یهیك از آن شرایط نیز به نوب

از نظر کماالت  موجودات محسوس و م هود، چه از نظر اصل هستی و چه ت:نسبی .5

را به بزرگی و عظمت یا به توانایی  هاآنالمثل یعنی اگر فی ؛باشندهستی، موجودات نسبی می

مقایسه با  یهو یا به سابقه و قدمت توصیف کنیم، از جنب ،ییو یا به جمال و زیبا ،و قدرت

ت. هر اس« ودبن»حتی هستی و بود یك چیز نسبت به هستی و بود دیگر  .دیگر است یاشیا

ریم، یو هر قدرت و عظمت و جكلی را که در نظر بگ ،و هر دانایی و جمال ،هستی و کمال

این صفات تبدیل به ضد خود  یهباالتر، هم توان فرض کرد و نسبت به آنباالتر از آن هم می

 .شودقارت میحو عظمت و جكل،  ،دانایی، جهل ،یعنی نسبت به باالتر کمال، نق  ؛دنشومی

کند و شعاع انسان برخكف حواس، تنها به ظاهر قناعت نمی یهعقل و اندی  نیروی

ممکن نیست عالم هستی کند که دهد و حکم میهستی نفوذ می یهخویش را تا درون سراپرد

هستی که در  یه. این سراپردباشدم روط و نیازمند  ،نسبی ،متغیر ،این امور محدود درمنحصر 

در مجموع به خود ایستاده است و تکیه به خوی تن  پنداریم کهیو م بینیممقابل خویش می

در  متکی باشد کهنیاز غیرم روط و بی ،مطل  ،پایدار ،حقیقت نامحدودبر یك  باید ناچار، دارد

 ؛توانست روی پای خود بایستدهستی نمی ،دارد وگرنه حضور هازمان یهظروف و هم یههم

 یهپس واژ 1عدم و نیستی محض در کار بود. ؛نبود یعنی اساساً سراپرده هستی در کار

در باید برای هستی خالقی بنابراین  ؛شودصفتی است که از تمام هستی فهمیده می« قمخلو»

حی، قادر، علیم، مرید، رحیم، هادی،  :خاص او باشد ،هستی یکه صفات واالنظر گرفت 

او وجود نداشته باشد. این خال  غفور، عادل و باالخره هیچ صفت کمالی نباشد که در ، حکیم

هستی از ذات  .ای و موقت نباشدباید کسی باشد که هستی او عاریه ،بر این صفات کمالافزون 
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هستی باشد که یك واقعیت فناناپذیر است و در آن  او جداشدنی نباشد و به عبارت بهتر خودِ

 .آیندهو نه در حال  ، نهنیستی راه ندارد، نه در گذشته

بر صفت  معرفی پروردگارفرماید: در می به پیامبر خطاب ،مورد بحث یهآیدر  خدا

با این  هستی است، وتنها آفریدگار  که دکند و پروردگار خود را کسی بدان خدا تکیه« خالقیت»

بر این حقیقت تأکید نیز . در آیات دیگر قرآن دنگذارباقی ادعاییپروردگاران جایی برای  ،بیان

أ» شده است: أ ابأيَوَ أا لَّهِ أمِنأدُونِ أيَدْعُونا أشايْخْا َّذِينا أيُأبًئلُقُونا أهُمْ خدا از کسانی که غیر  ؛1لاقُونخْوَ

 هااین [هستید تانیجویای رفع نیازها هاآنو از  پذیریدمیرا  هاآنت مالکی و]خوانید می

 .«نداچیز نیستند بلکه خود مخلوقی از مخلوقات عالمهیچآفریدگار 

ترین حتی کوچك از آفرینشِ را پروردگاران ادعایی ناتوانیحج  یهدر سورقرآن 

أا َّذِيناأتادْعُو» :، چنین بیان فرموده استموجودات لُقُواْأذُبَببًبأوَأ اوِأاجْتامَعُواْأخْناأمِنأدُونِأا لَّهِأ انأيَإِنَّ

چه رسد به ]ا خل  کنند رای پ هحتی  توانندابداً نمی ،خوانیدخدا می از کسانی که غیر ؛2 اهُ

 .«کنند یکدیگر را یاری هر چند در این امر[ مخلوقات دیگر

های خاصی اشاره به ویژگی ،اول سوره عل  یهتمام هستی در آی ذکر آفرینش بنابراین

 ی دیگر نظیر ندارد.یاست که در هیچ پروردگار ادعا

 پروردگاری با آفريدگاریرابطه 

 احتمال وجود دارد: دو ،شد خالقیت پروردگار اصرار بریات آن چرا در ای کهاینبه پاسخ  در

خاود را دارد. پاس در تازاحم میاان      قاتاختیاری مخلوح  مالکیت و صاحب آفریدگار،. 1

این احتماال باه خصاوص وقتای      باشد.آفریدگار است که  کسیح  ربوبیت با ، ارباب مختلف

مأموریت پیامبر که در این صورت باشد  علو به معنی رفعت و« اسم» یهشود که کلمتقویت می

 .است مدبر و مالك خود بلند مرتبه بودندادن ن ان
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نوبت به  ،با وجود معرفت و شناخت واالتر و باالتری که خال  نسبت به مخلوقات دارد .2

از شیء ایجاد خلقت به معنای  یهرسد. الزمنسان نمیا گذاریِدیگر مدعیان ربوبیت و قانون

را ب ناسد، نهایت کمال  قاتشولمخ استعدادهای ظرفیت و ،آفریدگار آن است که ،عدم محض

و با شناختی که از مجموعه  ناسایی کندرا ش هاآننهایی فعلیت استعدادهای  یهو انداز

شود، ر میه تصوری که در هم دارند و موانعی کو تأثیر و تأثّ« تمام مخلوقات»استعدادهای 

 را به سمت آن کماالت هدایت نماید و هاآنو ب ناسد ن مخلوقات را رسیدبهترین راه به کمال

 و راه تکامل ود،ن شناخته بر انسان تأثیرگذار نظام نیز ظرفیت موجودات تحت تربیت و  تا

 شود.خته نمیچنان که باید شناآنحقیقی انسان  سعادت

         

علی، اهای او جلّ و وردگار شایسته از طری  بیان برتریپر مردم به تنها دعوتِ یهدر ادام

 ،را نآناهد و تمام مراحل خلقت ده نسان توجا تا مخاطبان را به آفرینشد شومأمور می پیامبر

همین  و بهب مارد  خود پروردگارآفرینش حصول م ،دنگرد یدا تا هنگامی که انسان کاملتاز اب

  .م کنداعكربوبیت  یهرا شایست او فقطجهت 

و ها ظرفیت تقدیرآفرینش و  به نیاز ،تکامل یهمرحل باالترینتا نخستین مرحله از انسان 

انسان یا خل   ،این استعدادها نهفته نبود ،اگر در همان آغاز البته .های مستمر داردشکوفاسازی

 گ ت.های گوناگون دارا نمیورتصرا در آفرینش  شد یا مراحل مختلفنمی

هستی گفته شد، بر آفرینش  نآنا م تواندو ع« ارباب ادعایی»لی که در موضوع از استدال

قادر  ،است و دیگر مدعیان مخصوص پروردگار محمّدنیز  لقیت انساناشود که خمعلوم می

أاعْبُدُواأأيَب» ده است:کرتأکید چنین بر این برهان کریم  انسان نیستند. قرآن آفرینشبر َايُّهَبأا نَّبسُ

أتاتَّقُونارَبَّكُ أ اعَلَّكُمْ أقابْلِكُمْ أمِنْ أا َّذينا أوَ أخالاقاكُمْ أا َّذي ای مردم خدایی را بپرستید که پروردگار  ؛1مُ

 .«پارسا و منزه شوید ،شاید در پناه این بندگی .درکه شما را و پی ینیان شما را خل  ک همو .شماست
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انسان  وهستی  خال  ،ربوبیتتزاحم مدعیان  فرضکه در کند مطلب باال روشن می

 ترین است.ح ذی

 «علق»مراد از 

، ایان  مورد بحاث  یهآیدر  .استآویزان به چیزی دیگر یده و چسب شیءاین واژه به معنای 

نظار  اختكف  ق عل ران در توضی  مورد و مصدامفس است.شده  انسان دانسته آغاز حیات ماده

در  «.آفریاد  شدهل بستهآدم را از گِ»ویسد: نران میرحوم طبرسی از قول گروهی از مفسمدارند. 

 ، یعنای فارد خااص   را آیاه  در مورد اشااره  انسانِ ،اندل دانستهرا گِق عل  این قول چون مصدا

 .دکه از گل آفریده ش اندردهمش ،حضرت آدم

است. مرحوم طبرسی این قول را « خون بسته»مصداق دیگری که برای عل  گفته شده 

ای ان را از خون خداوند یعنی  ، استآدمجنس بنی ،انسانمراد از »یسد: ونمیانتخاب کرده و 

 ؛باشدشده یا علقه میخون بسته« عل »در این تفسیر مراد از  «.آفرید بعد از نطفه یهبست

این قول اما  ؛باشدنمی (حضرت آدم) انساننیازی به تغییر لفظ از جنس به فرد بنابراین 

 است: دو مجاز مستلزم

یم یگویعنی وقتی که می ؛ای حقیقی یك سیر و جریان استدبرای ابت« نمِ»حرف  کهآنل او

در صورتی که  ،ایمآغاز و ابتدای حقیقی سفر را بصره قرار داده ،«ةِوفاكُيأا ْ ااِأةِراصْبَا ْأنامِأتُرْسِ»

مرحوم فیض  گیرد.در رحم شکل مینطفه  ازپس  نیست و انسانسر آغاز آفرینش « علقه»

أدَعْبَأدٍبمِجَأمٍدَأنْمِأقٍلاعَأنْمِأبناسَزْبِا ْأقالاخا»نویسد: آیه می ذیل این صافیتفسیر  درنیز اشانی ک

 .«بعد از مرحله نطفه خل  کرد یهشدانسان را از خون بسته ؛هفاطْا نُّ

 یهکلمخبر آن نیز  در حکم مفرد است و باید واسم جنس « انسان»لفظ  کهآناشکال دیگر 

 که جمع است، به کار رفته است.« عل » یهکلم باشد، در حالی که در آیه « علق» مفرد

أنَّأا َِأ...أ» نویساد: مای  پاسخ به این اشاکال برای  «و بحر الخرائب کنزالدقائ »صاحب تفسیر 
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مل ه به معناایش شاا  انسان با توج یهچون واژ ،جمع آوردبه صیغه  ؛ علقه راعِمْجَی الْنَعْی مَفِأبناسَزْبِا ْ

 .«شودافراد نیز می

همچون چیزی  «عل »مراد از  کهایناند دهکرران به آن اشاره که برخی از مفس احتمال سوم

 مکد. ن را میآچسبد و میدیگری به باشد که زالو 

 یهعملی که در لقاح با هستاز نظر هم از نظر شکل و هم  ،ردانم« اسپرم»شاید بتوان گفت 

است و چون « زالو»شبیه  ،کنداستفاده میغذای موجود در تخمك و از دهد انجام میتخمك 

تعبیر به آغاز حقیقی مراحل خلقت از  ،استشدن آن فعالآغاز مراحل مختلف خلقت انسان به 

گفته شد قبل دو احتمال  نیازی به مجازهایی که درسوم  دارای وجه است. این احتمال ،«اسپرم»

کار هب مفرددر معنای « عل » یهکلمست و یقی آفرینش انسان احق ابتدای به معنای« نْمِ» ؛ندارد

 .خواهد بودن ، حضرت آدم«انسان»و مراد از است رفته 

          *         *             

ران اختكف میان مفس ،ل چیستاو یهدر آی «قرءإ» با در این آیه« قرءإ» یهرابط کهایندر 

است و در  ل به معنای خواندن خود پیامبراو یهدر آی «اقرء» اند:وجود دارد. برخی گفتهنظر 

سوم تأکیدی  یهآیدر « اقرأ» بر این باورند کهمردم است. گروهی بر این آیه به معنای خواندن 

 دهد واین آیه نیز همان معنا را می در «اقرء»؛ پس خود باشد خواندن برکه ل او «اقرء»است بر 

در اینجا نیز  ،باشد «علی الناس اقرء»ل او یهدر آی« اقرء»در صورتی که مراد از  کهآنقول سوم 

شرحی که در  اب کهچنان ؛رسد قول صحی  همین باشدمردم است و به نظر میمراد قرائت بر 

در خدای متعال و  داردسازگاری  نیز پیامبر آغاز رسالت با «اقرء»در این معنا  ،داده شدمقدمه 

موضوع آیه به سه های پروردگار، در این دعوت مردم به توحید ربوبی از طری  بیان ویژگی یهادام

 .پردازدمیانسان  یهتربیت ویژ

خود را نیز از  انسانیِ امتیازاتِ، متعال استوامدار خال   راگونه که هستی خود انسان همان

. پیامبر مأمور است از دیگر موجودات عالم تمایز یافته است« دانایی»و « علم»انسان به د. راو دا
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 این ویژگی انسان که عامل برتری او بر بسیاری از موجودات است، تا اعكم کند مالك

او  مردم را به سوی انسان است و او کسی جز پروردگاری که وی ربوبیت بر یهشایست

  خواند، نیست.می

از دیگر این ظرفیت علمی با  انسانها است. دادههمه  قفو ایداده ،انسانبه « علم»طای اع

ها جهان پیرامون و استنتا  دانسته های شناختخدای متعال ابزار و زمینه موجودات برتر است.

 «. امْأيَعْلامْا ْإِزسَبناأمَبأأعَلَّمَأ*أعَلَّمَأبِب ْقالامِأا َّذِي»: و از آن چنین یاد کرد به انسان داد را

 در کند تاا باه کرامات پروردگاار و مادبر خاود      این آیه پیامبر را مأمور می خدای متعال در

را باه ساوی پروردگاارش     ماردم و از این طریا    های ویژه به انسان توجه دهداعطای ظرفیت

 دعوت کند.

وجود  دپروردگار محم آنانر شود که در میان ین اگر صفی از مدعیان ربوبیت تصوبنابرا

ترین مالك و صاحب اختیار من شایسته های یادشده بفرمایند کهبا برهان دداشته باشد و محم

مالکی است  ، وستن اوتکوّتمام مراحل در انسان آفریدگار  خال  هستی و زیرا او تنها ،است

دیگری نوبت به  ،آیا با وجود این پروردگار ،انسان بخ یدرا به عامل برتری و امتیاز  کهکریم 

خاضع  این پروردگار ت ریع و انسان جز در برابر قانون شایسته نیست که و آیا خواهد رسید؟!

أصِراطٌأ» :دروغین دست ب وید؟ خدایان یهو از هم باشدن أهذا أفابعْبُدُوهُ أرَبُّكُمْ أوَ أرَبِّي أا لَّهَ إِنَّ

بودیت کنید. این است راه همانا اهلل پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را ع ؛1مُسْتاقيم 

 «.مستقیم
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)         (  ًکندانسان طغیان می چنین نیست حقا 

)       (  ببیندنیاز خود را بی کهاین. 

)           (  گار توستچیز به سوی پروردبه حقیقت مرجع همه. 

 هاکلمه

 .است« ردع»حرف  :« بكالّ»

 اندازه است. از حدود و به معنای تجاوز «طغیان»از  «یطغی»الم برای تأکید است. : « يغاطْيَ ا»

 است و مراد آن است که انسان خود را ببیند. ،به معنای دیدن ،«یأر»آن  یهری  :« هُآءرَ»

و در اینجا عبارت است نیازی معنای بیه ب« غنی» یهاز مادو باب استفعال  :« يناغْتاسْاِ»

 نیازی.است از احساس بی

 تفسير

        *      

 بارای تماام هساتی و انساان     اهلل جاز  خالقی وقتی .د انسان استبُّعَتَ ،ذشتگآنچه  یهالزم

خلقت به مرحلاه دیگار منتقال نفرمایاد و      یهانسان را از یك مرحلکسی نباشد، وقتی جز خدا 

باه مادد ابازار و علاوم شاکوفا      را  (تحصیل علم)انسان  یهاستعداد ویژکسی وقتی غیر از خدا 

 ست.ا های اوو قانون الهی و تسلیم در مقابل فرمان« ربوبیت»انسان پذیرش  یهنسازد، وظیف

 یهو اناداز  دهد! بلکه از حدتن نمیکند و به مقتضای چنین برهانی اما این انسان چنین نمی

انساان  افتاد کاه   فااق زماانی مای   پردازد! این اتو به گردنک ی و گستاخی می کردهخود تجاوز 

در  در خود نبیند. پاس ای که نیازی به خدا یعنی به گونه ،نیاز احساس کندخودش را غنی و بی

 د.هناین صورت سر به طغیان می
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سكمت جان و داشتن ع یره و فرزندان و ... ، ثروت مالیبر را  تکیه غالباًران در اینجا مفس

اما به  نیازی کند؛، نسبت به خداوند احساس بیهااینداشتن با انسان ای که به گونه ،انددانسته

نیازهایی که برای ب ر ذکر شد و  کهاینتری دارد و آن دقی  یهرسد معنای آیه نکتنظر می

استعدادهایش و  و انسان هم در وجود خود ای است.اساسی و ری هبسیار  ،دارد اوفقری که 

ج خود را از موجودات هستی مثل ئست. انسان حواا نیازمند به خدا هاآنپرورش در هم 

خورشید و ماه، زمین و آسمان، آب و درخت و کوه و معدن، هوا و فضا، ستارگان و حیوانات 

 قع استمداد از موجوداتی است که همه مخلوکند. این رفع حاجات در واقمیتحصیل و ... 

انسان و تفکر او  یهو ترکیبی از اراد د برخی از این مخلوقات ابداع ب رند. هر چناخدای متعال

 ،انسان یهو حتی فکر و اراد هاآنتمام  ،اما در نهایت ،انددر طبیعت هاییظرفیتو وجود 

کند، همه و همه محصول می اختراع ،در عالمکه مصنوعاتی  وب ر  یهاستعداد شکوفاشد

بلکه هرچه بی تر از مواهب الهی استفاده کنیم و با فکر و ابداع ب ری  ؛خلقت الهی هستند

 ایم.ایجادکنیم، حجم فقر و گدایی خود را به درگاه خدا باالتر بردهجدید ترکیبی 

و احساس  کند که نسبت به فقر خود جاهل باشدانسان وقتی طغیان می ،از نظر قرآن

سپرد و احساس بای که در خود این فقر را به فراموشی س و هر جامعهکهر کند. نیازیبی

اگر  بنابراین؛ راه طغیان را در پیش خواهدگرفت ،نیازی از عامل الهی را بپروراندکاذب بی

نیازهای واقعی او به باید  خواهیم کسی را به سوی بندگی و پذیرش قانون الهی بک انیم،می

 زنده کنیم.را در وجودش دا خ

 زندگی یهصرنیازی به عامل الهی در عاحساس بی ،عمده م کل ب ر در زمان حاضر

  گیرد.پروردگار ن أت می بهنیازی م بیهُّوَبلکه از تَ ،نیست حقیقی ،نیازیاست. این احساس بی

 از مردم برخی به این معنا که ؛کندفاقات آینده آماده میرا برای ات این آیات، پیامبر

زد و  باز خواهند سر پیامبرترین برهان، از پذیرش قانون الهی و دعوت رغم وجود محکمعلی

 نیازی از خدای متعال.می ناشی از احساس بیاند، توهُّشده مکه دچار توهُّ اندکسانی هااین
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روح تعبد و  ،کنیمتتقوی ،را که مبتنی بر فقر واقعی است پروردگارهرچه در خود احساس فقر به  پس

یافت.  ح  در ما بی تر تقویت خواهددستورات پذیرش قانون الهی و تسلیم در مقابل  ،بندگی

 ام دارد.ممتعال بستگی ت پروردگار بهنسبت عبارت دیگر عم  عبادت به درک فقر حقیقی ما ه ب

 .«به خدا نیازمندید ؛ ای مردم! شما1يأاهللِ اإِأاءُراقافُا ْأمُتُزَْاأبسُبأا نَّهَيَُّابأيَ»

         

چرا خطااب   ،اگر تهدید است غیر آن؟آیه اختكف است که مراد خدا تهدید است یا  در این

 شده است؟! به پیامبر اکرم

رساول   ،است و مخاطاب مساتقیم   در قیامت اند: جمله تهدید به مرگ و بعثدر پاسخ گفته

 بلکه به این معنا که او را خبر دهند. ،که او را تهدید کنندنه از آن جهت  ،است اخد

شخصی است اما در واقع اشاره به  ،است اند: هر چند خطاب به پیامبرگروهی دیگر گفته

تهدید  کهاینتا مخاطب آیه قرار گرفته است  بیند. پیامبرنیاز از خداوند میکه خود را بی

تهدید  به طری  اولیدیگران  ،یردگ مورد تهدید قرار مبربه این معنا که وقتی پیا ،شودت دید 

 اند.شده

صفاتی که موجب تبیین انحصار  ؛بیان سومین صفت رب است ،رسد مراد آیهبه نظر می

تو کسی است که مالك نتیجه هم هست  ربِ ،به این معنا که .شودربوبیت در خدای متعال می

 .امور عالم است یهو مرجع هم

تواند انسان را امر به تبعیت از قانون می کسیخواهد. نونگذاری پ توانه میربوبیت و قا

بنماید که مالك نتیجه هم باشد و بر نتیجه و پاداش طاغیان و عابدان قدرت داشته باشاد و  

ی اسات  عبارت« يعَجْا رُّأكَبِّيأرَ اإِأنَّإِ» او باشد.مطل  و منحصر به سوی  ،رجوع و بازگ ت

باه   ،هاا انساان  بازگ ت امور هستی، از جملاه فهماند. یعنی تنها کسی که که انحصار را می
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را  ، از جمله انسان،بنابراین خداوند هم خلقت و ابتدای موجودات ؛ستا سوی اوست خدا

 یهبازگ ات هما  نیاز  و در نهایات  دار عهاده او را  یههم تربیت صفات ویژ و مالك است

 ست.ا موجودات به سوی او
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 14تا  9آیات 

)          (  کندبه من خبر ده از کسی که نهی می. 

)         (  خواندکه نماز می بنده را هنگامی. 

)             (  به من خبر ده اگر آن بنده بر سبیل هدایت باشد. 

)        (  یا امر به تقوا کند. 

)                (  و کناد کنناده تکاذیب   به من خبر ده اگر این نهی 

 ؛گردانی نمایدروی

)            (  بیند.داند که خدا میآیا نمی 

 هاکلمه

مثكً  .اندرا دعا و تمجید گرفته ةلغت صك بسیاری از اهل :نویسدمیاصفهانی راغب  :« يلَّصَ»

و نمازی که عبادت مخصوص  «نمودم او را دعاکردم و تزکیه ؛یت علیهصلّ» :شودمی گفته

گذاری چیزی به اسم مثل نام ،خوانندمی ةباشد و این عبادت را صكاش از دعا میری ه ،است

 .استامور متضمن آن چیز بعضی از اموری که این 

 .استهمراه با ظرافت و نرمی  هدادن رابه معنای ارشاد، ن ان «هدایت»از : « يدَهُ»

 به معنای ابه معنای حفظ چیزی از عوامل موذی و مضر است و تقو « يوقا»از : « يوَقْتا»

 ترسند. از آن میمردم که است جان از چیزی و حفظ نگهداری 

 تفسير

که گروهی  در حالی ؛دننداروحدت نظر بل پیوستگی این آیات با آیات قدر مورد ران مفس

ل و در آغاز رسالت فقط پنج آیه او حوادث پس از رسالت دارد همعتقدند این آیات اشاره ب
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 ؛باشند، معتقد به یکپارچگی سوره میییگروهی دیگر نظیر عكمه طباطبا .نازل شده است

از رسالت به مدت سه سال نبی پیامبر قبل  ،شودادله استفاده می برخی گونه که اززیرا همان

زدن دور خانه بودند و در این مدت به خكف م رکان که نمازشان عبارت از صوت و کف

پرداختند و وحی می یهفرشتبه عبادت خاص پروردگار مطاب  با تعلیم حضرت  ،1خدا بود

ل آن ابوجهطاغیانی همچون کردند. لذا را نابهنجار قلمداد می م رکان این عمل پیامبر

 د.ندکرحضرت را از این عمل نهی می

 ای«گریطغیان»شد و  هایی که با جریان توحید ربوبی خواهدخدای متعال به دنبال بیان وجود مخالفت

 .شودیادآور می را به پیامبر« طاغی»های ای از رفتار انساننمونه ،زد ای سر خواهدکه از عده

        *         

 یهکرد. استفاده از واژنهی ،خواندرا هنگامی که نماز می ایبه من خبر ده از کسی که بنده

ت مخالفت طاغی دارد. در واقع او با بندگی بنده کار ن ان از عل ،بنده به جای شخ  پیامبر

 ده است.مورد هجمه قرار دا ،کندود پیدا میمن نمازدارد و جهت بندگی او را که در 

از  سات و انماازگزار  خضوع و اظهار تذلل و بندگی از سویی زیرا  ؛نماز معدل بندگی است

هاای  ها و پیماان ست. نماز یادکرد میثاقا ستایش و تمجید و تسبی  و تقدیس موال دیگر رفط

و تنهاا مربای تکاوینی خاود      ،ست. وقتی شخ  خدا را تنها خال  هستی و انسانا عبد با موال

شود و خود و تمام آثار وجاودی خاود را از او   می« عبد»و « بنده» ،این فقر اقرار کردبه یافت و 

بیناد و اصاول   دانسته و کمال و سعادت خود را مرهون ارتباط با خدای مالك و پروردگاار مای  

هاای تطهیاربخش و   اقیااد خادای متعاال میثا     یهکناد تاا در ساای   بندگی را در نماز تکرار می

ا نمااز از  همان ؛2عَنِأا ْفاحْشبءِأوَأا ْمُنْكارِأوَأ اذِكْرُأا لَّهِأَاكْبَرُأإِنَّأا صَّالةاأتانْهى» :مرور کندآفرین را تعالی

 «.داردکارهای زشت و ناپسند باز می

 
 «ی ]خدا[ جز سوت ک یدن و کف زدن نبود.و نمازشان در خانه ؛اتُهدمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إاِلَّ مدکاءً وَ تَصْدِیَةانَ صَلَا کَوَ مَ»؛ 53. انفال / 1
 .45عنکبوت / . 2
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کاه غیار از    ا نماود مای م ااهده  هنگامی که نماز پیامبر را  ،بود گرینماد طغیان کهابوجهل 

کرد و ذکرهای خااص را بار زباان    گذارد و سجده میمیر خاک سر ب ازیر ؛م رکان بود« نماز»

 کرد.او را از برپایی چنین نمازی نهی می افرمود جاری می

            *        

باه تقاوا و    را یاا دیگاران  شاد  ابدر مسایر هادایت    ،شاده نهای  یهبه من خبار ده اگار بناد   

 دارد، و از آناان بخواهاد   بااز  در زنادگی ضاابطگی  بای  و گای یلاه از ، نمایاد  امر ارینگهدخود

 نیست؟گری آیا برخورد با چنین شخصی طغیان ،دنرا مدیریت و کنترل نمایهای خود خواسته

            

کسای   ،رگا این شاخ ِ طغیاان  اگر  .کنددر آیه بعد مجدداً به پیامبر خطاب میخداوند 

عكمت آن  ،آیا این خود ،رویگردان است هاآنو از کند می  عالم را تکذیب یباشد که حقا

گری آغااز کارده و در برابار ایان حقاای       نیاز دانسته، طغیاننیست که چون او خود را بی

 شود؟تسلیم نمی

تواری کاه بار   نباید انتظار داشته باشی که با برهاان متاین و منطا  اسا     !راین تو ای پیامبرببنا

 ،نماایی مای  یهاختیاری خدای متعال اقاما توحید ربوبیت ت ریعی و انحصار مالکیت و صاحب

زیرا بندگی خدا عكوه بر ایان باراهین و منطا  و     ؛همه مردم تسلیم شوند و بندگی خدا نمایند

 را ندارد. ، این شعورکندنیازی میکسی که احساس بینیاز به شعور دارد و  ،حقای 

 ها هنکت

عاباد و طااغی دارای    ،از نظار ایان آیاات    .. عكمت عابدان و طاغیاان قابال تأمال اسات    1

 .و هم اعتقادی و رفتاری هستند ،های روحی و روانیویژگی

بدانه ابه عمل ع ،شودکند، تسلیم حقای  میدرک می پروردگار عابد فقر و نیاز خود را به

طاغی فقر و نیاز خود را به  اما ؛نمایدری امر میپذیابطهضدیگران را نیز به  و آوردروی می
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نماید، از عمل عابدانه و موجب هدایت روی کند، تکذیب حقای  میدرک نمی پروردگار

 کند.نهی می ،پذیرش پیمان و ضوابط است یهنتیج هتابد و دیگران را نیز از نمادهای بندگی کبرمی

کسی که بناده شاد و    .دارد هاه در باورها و رفتارری  ،نماز یهنماز و نهی از اقام یه. اقام2

خواند و کسای کاه   ه کرد، نماز میهای اجتماعی خود توجدر مسیر هدایت افتاد و به مسوولیت

خواناد  نه تنهاا نمااز نمای    ،تفطاغی گ ت و تکذیب حقای  نمود و از مسیر هدایت روی برتا

تربیت دینی یك نسل ابتدا الزم اسات   بر این اساس در مسیر .شد خواهد نیزبلکه مانع دیگران 

هاا و  ترین یادکرد پیمانکه روح بندگی خدا در آنان زنده شود و در این صورت است که بزرگ

 گردد.احیا می یعنی نماز ذکر بزرگ خدا

نیازی به خدا پدید آید و آن نسل به طغیانگری روی احساس بیدر نسلی در مقابل اگر 

 نمود. ممانعت خواهندنیز آن توسط دیگران  یهدارند بلکه از اقامپا نمی رنه تنها نماز را ب د،نآور

. امر به معروف در هر شرایط اجتماعی موضوع دارد و بندگان صال  خدا حتی در 3

گونه ترین موضوع در اینکنند. مهمبا حاکمیت شرک و کفر نیز بر این واجب قیام می یاجامعه

بط و قوانین بر فرد است. اشخاصی که خود را نیازمند ه به ضرورت پذیرش ضواجوامع توج

 یهبرنام ،پذیرش قانونگذار و مربی شده یهآماد ،ضابطه بدانند و خودنگهداری را پذیرا باشند

أالأ» فرماید:چنانچه خدای متعال می .شوندهدایت و تربیت دیگری را پذیرا می أا ْكِتبٌُ ذ ِكَ

برند که ضرورت وجود ضابطه را یعنی کسانی از هدایت قرآن بهره می ؛«رَيْبَأفيهِأهُدىًأ ِلْمُتَّقين

حتی قبل از رسالت و دعوت پروردگار یگانه  مسألهاین  .در مورد خود و جامعه پذیرفته باشند

 ت است.حائز کمال اهمینیز 

یعنای   ؛دباشا های فردی میهای اجتماعی در کنار مسوولیتاشاره به مسوولیت ا. امر به تقو4

 دارد.ه های اجتماعی خاود توجا  مسوولیتا هرچند رسول الهی نباشد ا به خدای متعال  یهدبن

باشد که رسیدن به کمال فردی در گرو اصكح اجتماعی است و  اهمیت موضوع اینشاید دلیل 
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گوناه  همان ،شودصال  و شایسته محق  می یهسعادت اصوالً در چهارچوب یك جامعو کمال 

ماانع عابادان از    ،ماند و اگر آنان مجال پیادا کنناد  حدود به افراد طاغی نمیگری هم مکه طغیان

 انسانی دو گروه وجود دارند: گاروه صاال  و   یهبنابراین در جامع ؛شوندمی انهانجام عمل عابد

 کنند.که هر یك برای اصكح یا انحراف عموم مردم تكش می و گروه فاسد و مفسد. ،مصل 

         

 طاغی در محضر خداست

گفتگو و البته به تناسب آن از عابد نیز ا طاغی بود  یههرچیاتی که ترسیمی از آ یهدر ادام

شود و آن در مطرح می ،تواند جلوی طغیان را بگیرددر این آیه موضوع مهمی که می اشد

 «يَعْلامأبِأانَّأا لَّهَأيَراىأَا امْ» :محضر خدا بودن است

که چنان ،را باور دارد )اهلل( شود که خداه داشت این جمله به کسی گفته میباید توج

اما در تدبیر و ربوبیت امور، دیگر  ،آنان به وجود خدا اعتقاد داشتند .م رکان مکه چنین بودند

أوَ» فرماید:می و دادند. قرآن کریم به این اعتقاد اشاره کردهموجودات را شریك خداوند قرار می

دوستی و ه که غیر خدا را بآنان؛ 1ا َّذيناأاتَّخاذُواأمِنْأدُوزِهِأَاوْ ِيبءَأمبأزاعْبُدُهُمْأإِالَّأ ِيُقارِّبُوزبأإِ اىأا لَّهِأزُ ْفى

 .«نزدیك گرداننداو ما را به درگاه  کهآنپرستیم مگر برای را نمی هاآنما  :پرستش برگرفتند و گفتند

در مسائل  و دانستندبین خود و خدا می یهیی خدا را واسطشریکان ادعا ،پس م رکان

أوَأ»خلقت اقرار به انحصار خالقیت در خدای متعال داشتند.  أا سَّمبواتِ أخالاقا أمَنْ أسَأا ْتاهُمْ أ ائِنْ وَ

أا لَّهُ أ ايَقُو ُنَّ هر آینه  ؟ها و زمین را آفریدسؤال کنی چه کسی آسمان نگر از آناا ؛2ا ْأارْضَ

  .«ستهاآن یهند خدا آفرینندگویمی

ه لوازم اعتقادات خود ست که در برخی موارد، اشخاص متوجه به این نکته ضروری اتوج

 
 .3زمر / . 1
 .61عنکبوت / . 2
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بیند و خداوند او را میبه ضرورت علمی باید بداند که  ،نیستند. کسی که اعتقاد به خدا دارد

ای که بین موجودی ابطهو ر اندیگر خدابودنغیر او و« خدایی»زیرا مفهوم  ؛ناظر بر اعمال اوست

دار هستند، فقر حقیقی و دائمی که هستی را ذاتاً دارد و موجوداتی که هستی را از دیگری وام

 وجودِمبه « خدا»مستمر وجود از سوی  یهو ضرورت عنایت دائمی و افاض« خدا»به وجود 

ی الکتریسیته استمرار نیاز مخلوقات به خال  مثل نیاز روشنایی المپ به نیرو .وابسته است

قطع یك ای که به گونه، استالکتریسیته ی المپ وابسته به جریان دائمی یدوام روشنا .است

 شود.موجب خاموشی المپ میبرق ای جریان لحظه

تاوانیم  یاك از ماا مای    تصویرهای ذهنی ماست. هر شبیه ،قات به آفریدگارمخلو دائمینیاز 

اما ایان تصاویر تاا     ،دهیم، بن انیم، برخیزانیم و ...کنیم، آن را حرکت  رای را تصوموجود زنده

تصویر قطع گردد،  وجودشما به ادامه  یهکه اراد کنید و همین یهزمانی زنده است که شما اراد

 گردد.تصویر مزبور نابود می

این خدا هستند.  سوی هستی از یهطور دائم و مستمر محتا  افاضه مخلوقات ب یهپس هم

 .دارداقتضا می مخلوقات را در محضر و مرآی خدای متعال حضور دائ ،نیاز

 ؛اسات  شاده شامرده   علم خداوند به مخلوقات از نوع علم حضورینیز در معارف اسكمی 

بلکه معلومات نزد او حاضار   ،صورت ذهنی با معلومات خود ارتباط ندارد یهیعنی او به واسط

 دیگر شوون خود که نیازی به تصویر ذهنی ندارند.   و هاها، میلهستند. همچون علم ما به وجود، عكقه

هستی را به  ،مخلوقات امکان جدایی از خال  را ندارند و خال  به طور مستمر کهآننتیجه 

 قمخلو کهآنچون هیچ معلومی نیست مگر  ؛پس همه پیش او حاضرند .کندمی عطاق مخلو

 ست.ودر محضر ا کهآناست و هیچ مخلوقی نیست مگر 

اقتضاای   وناد، خدا خاداییِ پاذیرش  کاه  شود این تعبیر خاص که در آیه آمده روشن میاز 

 د.این اعتقاد ندار یهبه الزم یهتوجمخلوقات را دارد، منتها شخ  طاغی  یهدیدن و م اهد
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انساان   :فرمایاد آیاه مای   .داناد میبودن خدا در محضر ه به این آیه راه درمان طغیان را توج

گاری  دست از طغیاان  ،در محضر خداستکه ه کند توجبه این نکته اگر  اما ،ممکن است بلغزد

گاران و اهال   باعث کنترل طغیاان  ،ه به آنثر تربیتی بسیار مهمی است که توجدارد و این ابرمی

 است. معاصی

درک  ،علامْ  م روط به تعم  و تأمل آنان در لوازم اعتقادات ان است. گراندرمان طغیان البته

و ارتبااط یاك اعتقااد    وجود و  و نیازمند اکتساب است ،از افعال اختیاری انسان حقیقت یك شیء و

پیوناد عقیاده باه خادا و علام باه       البتاه چاون    شاود. نمای به لوازم موجب علم لوازم آن به تنهایی، 

ه باه  عدم توجبلکه  ،ردچنان بدیهی است که نیاز به برهان نداتوسط خدا اعمال مخلوقات  یهم اهد

أَا َامْأ» فرمایاد: مای آیه را با استفهام انکاری بیاان  ش دارد. به همین جهت خدای متعال آن جای سرزن

   «.يَعْلامأبِأانَّأا لَّهَأيَراى
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)             (  البته خدا موی پی انیش را  ،اگر دست برندارد

 .به قهر و انتقام بگیرد

)        (   پی انی دروغ گوی، خطاپی ه را 

)       (  بخواندمجلسان خود را همگاه او باید آن. 

)        (  خوانیمهای خود را میو ما هم پاسبان. 

)               (  او را  است. کرده گماناو که  چنین نیست

  اطاعت مکن و سجده کن و نزدیك شو

 هاکلمه

 ردع شدید و در اینجا با قصد تهدید آمده است.: « بكلّ»

 پذیری، بازگ ت از مسیری که رفته است.نهی: « ينته»

ناصیه به معنای وصل است و چون موهای جلو، وصل به  .موی جلوی پی انی: « زبصيه»

 ی انی است ناصیه نامیده شده است.پ

شود که شخ  به های یك شخ  و کسانی گفته مین ینبه اهل مجلس و هم :« يبدِزا»

 دهد.فته یا عملی را انجام میگسخن  ناتکای آنا

 شده است. قكن جهنم اطكر موکّب چنینهم .مكئکه شداد و غكظ و پاسبانان: « ةيَبزِبَزَ»

 ،در اینجا نهی از تبعیت .اطاعت به معنای تبعیت و پیروی است یهز مادنهی ا: « هُعْطِتُال»

 است. هاهپیروی از خواست عدم لیم وساز عدم ت عبارت

بر خاک گذاشتن پی انی و برخی اندام است. این به معنی و از مصدر سجده  :« دجُاسُْ»

 ه است.کمال خضوع و تسلیم در برابر کسی است که بر او سجده شد یهعمل ن ان
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ه به با توج به معنای پذیرش نزدیکی و قرب است.« اقتراب»امر از ماده  فعل :« ٌْرِتاقْاِ»

یافتن تجلیمعنی به  ،نزدیکی به خدا ،قرب مکانی و یا اعتباری نیست ،قرب به پروردگار کهاین

 باشد.اسما و صفات الهی در باورها و رفتارها و صفات بنده می

 تفسير

           

ر بود و باا لحااظ ایان نکتاه کاه      ر بازگ ت و اصكح انسان طاغی مؤثهایی که دبه دنبال توصیه

پیاامبر   تساكی دل باه منظاور   خداوند  ،برندنمی ایها بهرهاز این توصیه ،باالخره برخی از این گروه

 نوبت به عذاب خواهد رسید. ،طغیان باز نگردد اگر از مسیر: فرمایدو تهدید آن گروه می اکرم

اگار   .ن ان از آن دارد کاه مطالاب گذشاته بارای پاذیرش نهای کاافی باود        « مْأيَنتاهِ ا»تعبیر 

کنناد و اگار طغیاان    طغیاان نمای   ،اسات « پروردگار تو» آنانخلوقات بدانند که باالخره مرجع م

ک یدن آناان از تجااوز   ه و بیداری و دستبرای تنبی ،در محضر خدا هستند کهآنعلم به  ،نمایند

ه ندارناد و مسایر   وهی حتی به لوازم اعتقاد خاود توجا  اما باالخره گر کند.کفایت می ،از حدود

   شوند.نتیجه به عذاب الهی دچار می در ،کنندتکذیب و رویگردانی از ح  را دنبال می

 آنان باشد، حاائز اسب با حال نتم ای کهبه گونهبه عذاب  گرانطغیانترسیم چگونگی ابتكی 

گاروه  ه ایان  تی که متوجو ذل خواریت است. ک یدن موی کاکل با سرعت و به دنبال آن اهمی

گاری و خواردیادن جریاان بنادگی خادا، انساان را در       دهد که جرم طغیاان ن ان می ،گرددمی

 شود.ننده میرکاندازد که منجر به عذاب خوامسیری می

       *       *        

ایان  شاخ  طااغی دچاار    خطاکاری سبب شاده تاا    و ییگودروغکند که این آیه بیان می

نهی بناده از   .1آیات گذشته وقتی طاغی را معرفی کرد از سه خصلت او یاد کرد:  گردد.عذاب 

 .درسترویگردانی از راه  .3 ؛تکذیب ح  .2 ؛نماز
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او را  ،نماز و رویگردانی از ح  یهو تکرار نهی از اقام ،او را دروغگو ،تکرار عمل تکذیب

تغییر فعل به صفت در ت علخطاکار نمود، یعنی این دو حالت برای او ملکه شد و احتماالً 

بخ ی از شخصیت « کاذبه و خاطوه»این دو صفت یعنی  باشد؛مورد بحث همین  یهیآ

 د.وشمیکننده وارعذاب خاین اعث شده و ب طغیانگران

بخواهد باه سامت و    کهآنکسی را بدون تا شود از ک یدن کاکل استفاده می ،در این عذاب

ک اندن به سمت اموری اسات   ،« صینا»شود یات دیگر روشن میآ یهی بک انند و به قرینیسو

شادن او باه ساوی    ک ایده  یهآید که زمینا وقتی جریاناتی پیش می .شودکه منجر به عذاب می

بناابراین  ؛ ُ«هيََأبدِزاأُْدْيََألْفا» :خواندمیرا ها و ندیمان و همفکران خود مجلسیاو هم ،عذاب است

 قافتد که باا سارعت و شادت، او را باه ساوی عاذاب ساو       گر ناخواسته در مسیری میطغیان

شاود و  تراکم میکند و جریان طغیان مدر این مسیر همفکرانش را نیز با خود همراه می .دهدمی

: گاردد مهیا مای ن كن عذاب برای آناعذاب جمعی توسط پاسبانان و موکّ ،مجموعه این با تراکم

 .«ةيَبزِبَا ََّأُْدْناسَ»

گری در مقابل دعاوت باه توحیاد    گیری جریان طغیاناز شکلرا  این آیات پیامبراکرم

پس  د.سازدی آن واقف میاین جریان و نابو یحتم یهو نسبت به نتیج ساختهربوبی مطلع 

؛ شاود نمیآنان ه عذاب متوج ،گران ن ودتا حجت تمام ن ود و قطع امید از هدایت طغیان

سبقت دارد. اما باالخره در اصكح جامعه به صارف   مش خرحمت الهی بر غضب و  زیرا

جلاوی طغیاان گرفتاه    باا عاذاب    ،ای نباشاد جایی که چاره رتفا ن ده و دکتذکر و تبیین ا

گار و  هاای طغیاان  شدن طاغی باه مسایر عاذاب و تاراکم مجموعاه انساان      ک یده شود.می

شاود، بخ ای از سانت    سخنان وی در مسیری که به عذاب آنان منتهی مای عمكن و همهم

 .الهی است

 است: نمودهترسیم را جریان طغیان  ای ازخكصه این آیات
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د و در نتیجه ننمایمی پروردگار خود وخال  ای از خال  هستی و ناحساس استغ آنان (الف

 د.نزنسر به طغیان می

روی از کماال و   ،هام خاود   .دننمایخطاکاری فردی و اجتماعی می ،تکذیب ح  کرده (ب

 ند.نکد و هم دیگران را از عمل عابدانه نهی مینتابسعادت بر می

 د.ننمایتأمل کافی نمی هاآن، در هه ننمودتوجبه لوازم عقاید خود  ( 

 د.نزنپا میو عوامل بازگ ت انسان به مسیر هدایت را پ ت ندسوزفرصت (د

 ،تر و با خواریسنت الهی با شتاب هرچه تمام ،قطعی شده هاآندر این هنگام گمراهی  ا(ه

 دهد که به عذاب منتهی شود.می وقآنان را به سمتی س

 د.نآورمتراکمی را فراهم می در این مسیر ندیمان و یاران خود را نیز همراه کرده و جریان (و

 .پردازندمی طاغیعذاب این گروه  بهو سربازان اویند که  اخد هسپااین در نهایت  (ز

             

طاغی بدین صورت که  .پردازدگیری مطالب ذکر شده در آیات ساب  میآخرین آیه به نتیجه

ید و از هیچ عملی برای بازداشتن یثال تو بندگی خدا را ننماتكشش آن است که تو و ام یههم

کند، اما نباید تسلیم خواست او شوی و از اعمال مطاب  شوون و منع تو از بندگی کوتاهی نمی

ربوبی و رسم بندگی باقی بمانی و ق تو آن است که بر میثا یهبلکه وظیف ؛گردانیببندگی روی 

و در  بپیماییهای الهی و تسلیم خال  در برابر اوامر او یتراه کمال و سعادت را به تبع هدا

تذکر این  الهی به خدا نزدیك شوی.دستورات عدم اطاعت از ظالم و اطاعت کامل از  یهسای

  قرب به پروردگار، قرب به کمال حقیقی انسان است. نکته الزم است که

 قرب به پروردگار

عباارت دیگاری از قارب انساان باه کماال و        ،پروردگار به که قرب اندگفتهق علمای اخك

ترین تجلی اسما و صفات خود را در انسان نماوده اسات.   ست. خداوند کاملخویش اسعادت 
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انساان دارد. هار یاك از     یهتكش و رفتار ویاژ  به یت آن نیازعلالبته این تجلی بالقوه است و ف

تارین  دهشا انسان کامال، شکوفا  ست وا ی و اوامر الهی راهی برای شکوفایی این استعدادهاهنوا

 باشد.موجود در تجلی اسما و صفات الهی می

انسان کامل آن اسما و صفات نمودن ، تجلیف عبادی با قصد قربتیوظا هدف از انجام

هر مرحله از حرکتش که آن را پایانی نیست، قرب و نزدیکی  در عبارت دیگر انسانه ب .است

 دهد.اعكی مقصد و مقصود خود قرار می یهبه صفات و اسمای حسنای الهی را نقط

کنندگان های باطل و دعوترویگردانی از راه :شودمیحاصل با دو شرطپروردگار  قرب به

طی قصد  انجام طاعات،بنابراین کسانی که فقط با  ؛الهیدستورات به آن و تبعیت محض از 

اطاعت از جریان عدم » ،روازبال پبلکه دو  د؛رسی به نتیجه نخواهند ،مسیر قرب را دارند

 د.نباشمی «تبعیت محض از پروردگار»و « گریطغیان

به حریم خضوع  ،گران را کنار نگذاردانسان تا تبعیت از طغیان :گفته شود کهآنتر صحی 

بر امر گر نهی از اطاعت طغیانتقدم ت شود. شاید علتام در برابر اوامر و نواهی الهی وارد نمی

أيَكْفُرْأ» ین حقیقت اشاره شده است:اکه در آیات دیگر به چنان ؛باشدهمین  نیز، به سجده فامَنْ

أفا أبِب لَّهِ أيُؤْمِنْ أوَ أا ْوُثْقااسْأدِقابِب طَّبغُوتِ أبِب ْعُرْوَةِ پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به  ؛1ىتامْسَكَ

  «.خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزی استوار چن  زده است

در این  ،الهی استدستورات عمل سجده نماد خضوع تام و تبعیت تمام در برابر نجا که از آ

آمده است: سجده  از پیامبر اکرم یایتوسجده استفاده شده است. در ر یهآیه از واژ

گذارد ترین بخش بدن را بر زمین میشریف ،ساجد؛ چون تترین حالت بنده به خداسنزدیك

به  ؛گذشته و تسلیم محض اوامر ح  گ ته است ،ی و خودخواهیتا ن ان دهد از تمام خود

شود و میسجده حاصل  بی ترین توفی  برای شکوفایی استعدادهای انسانی دردلیل همین 

 شد. های الهی بی تر خواهدجذبه ،تر گرددتکرار شود و طوالنی هاسجده هرچه این

 
 .256بقره / . 1
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 شناختيهای روشنکته

هار چناد    دهاد. رورت تقدم شناخت را بر عمل ن ان میض ،سوره ینتدبر در آیات آغاز .1

بلکه باید عوامل دیگری مثل تأمال و   ؛آوردرو به تغییر نمی ،شناخت انسان به صرف معرفت و

 یها آگااهی مقدما  اما  ،ها ضمیمه گردد و به احساس ضرورت تغییر منجر شاود تفکر در دانسته

لا  پایش از هار مطلبای از رساول بزرگاوار       ع یهآیاات ساور  دلیل الزم برای تغییر است. به همین 

های پروردگار و نقش وی بر تمام هستی و حیات ب ار آشانا   خواهد تا مردم را با ویژگیمی اسكم

 انسان است. یهل همه جانبام اول و سن  بنای دیگر اصول تحونماید و این موضوع گ

در  الب توجه اسات. ها در خدمت مقاصد قرآن نیز جها و شناختسبك استخدام آگاهی. 2

 شاود. این سوره اطكعات مورد بحث به موضاوعات محساوس و قابال م ااهده نزدیاك مای      

ناه   ،عینای و ملماوس قارار گرفتاه اسات      ،تصویرهایی قابال درک  مخاطب آیات گویا در برابر

امور معقاول   شناخت ،تصویربا استفاده از های صرفاً ذهنی و غیرملموس. به واقع قرآن شناخت

 . این امر ن ان از اهمیت نقش م اهده در تغییر دارد. کندمخاطب آسان می را برای

ها و تأثیرات مالکانه و مستقیم پروردگار بر هستی و زندگی در این سوره شناساندن نقش. 3

بندگی در ب ر  یهایجاد بی ترین انگیز ،شاید حکمت این امر .بر هر شناختی مقدم شد ،انسان

بر زندگی ب ر پروردگار تأثیر  شناخت انسان ازنسان با پروردگار تابعی از ا یهزیرا رابط؛ باشد

 یهو نیازش به او را ن ناسد، رابط است و تا ب ر نسبت خدای متعال را با خود درک نکند

 سازد.مناسبی با پروردگار برقرار نمی

زش مقدم بر انگی ،و تحول مخاطبان قبل معلوم شد که در راه تغییر یهه به نکت. با توج4

کافی برای بندگی و اطاعت پروردگار پدید آید،  یهگاه که انگیزتکالیف است، و آن

 ظهور خواهد رسید. یهها به منصشورانگیزترین بندگی

در آن به  در صدد توجیه ای ان است، و چون سوره عل  خطاب به پیامبر اکرم .5
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بلکه به  ،د تغییر مردم کاربرد نداردکه به طور مستقیم در فراین شده استموضوعاتی اشاره 

های قرآن ایجاد یکی از رسالت کهآنو هر مأمور ایجاد تحولی اختصاص دارد. توضی   پیامبر

در مقدمه گذشت که عوامل گوناگونی در فرایند تغییر و  .عصر نزول بود یهتغییر در جامع

ران تحول و اصكح هستند. رهبر یا گروه رهب هاآنترین یکی از مهم تحول دخالت دارند.

ها را به موضوع توجیه و بلکه سوره ،خدای حکیم در قرآن کریم بخش قابل توجهی از آیات

تا او را در راستای به  به عنوان رهبر اصكح و تحول اختصاص داده است. سازی پیامبرآماده

 رهبری فرماید.  ،انجام رساندن رسالت و دعوت

دوش ه و دعوت دینی جامعه را با  برای کسانی که بار هدایتآمدن این موضوعات در قرآن 

هاای  در شناخت پیام محققان راقرآن بیانی  یهبسیار آموزنده است. توجه به این شیو ،گیرندمی

زیرا در ؛ دهدیاری میاز لوازم و حواشی امر تحول  ندینی مرتبط با تحول مردم و جداکردن آنا

ل، نوبات  شود که گاه در اصول مانظم تحاو  ضوعات آورده میای موتوجیه رهبر یا رهبران پاره

را با اصاول مزباور در     ها به پیامبر اکرمدرن ، تمام خطابو نباید بیاست نرسیده  هاآنبیان 

آموزش و تربیت معمار یاا پزشاك توساط مهنادس و پرفساوری       این مطلب نظیر هم آمیخت.

ا برای ساخت بهتر ساختمان و یا درمان بیمار به هایی رکه بر ساختمان یا بالین بیمار نکته است

مخاطب مساتقیم   ،اما کارگران ساختمان و یا دستیاران پزشك و حتی بیمار، کندگوشزد می نآنا

 باشند.این سخنان نمی

 

بینی آینده نموده کماال اهمیات را دارد. خادای متعاال در ایان      توجهی که قرآن به پیش .6

آمااده  آماد،  نامطلوبی که پس از آغاز دعوت دینی پایش خواهاد    را برای شرایط سوره پیامبر

حجم باالی آیاات ن اان    ( به این امر اختصاص یافت.19ا6 اتآیات سوره )آی یهکند. عمدمی

 . داردمردم اهمیت این نکته در فرایند رهبری و اصكح اجتماعی و دینی از 



 

 

 

 

 مقلی سوره 

 
 این سوره،فرودآمدن  ،ترتیب نزول غیر مسند و ترکیبی و مسند یههای دهگاندر تمام جدول

 یهجداول تاریخ یعقوبی و المبانی که سور یبه استثنا .عل  دانسته شده است یهپس از سور

شده پس از این سوره را مزمل نازل یهسور ،اند دیگر جداولقلم دانسته یهضحی را پس از سور

 سوره و نزول آنها در مدینه در مقدمه مطالبی بیان شد. درباره استثناء برخی از آیات دانند.می

آیه است و در ترتیب مصحف رسمی، شصت و ه تمین سوره  52شامل قلم  یهسور

 قرآن قرار دارد. 29باشد که بعد از سوره ملك و قبل از سوره حاقّه در جزء می

 مقصود و محتوای سوره

و راهنمایی وی برای حضرت دلداری آن  و به منظور این سوره نیز خطاب به پیامبر اکرم

ه نازل شده و دارای میان وی و صاحبان ثروت و قدرت مکآمده پیش برخورد مناسب با چالش

 چند محور است:

به ها و ف ارهایی که بر وی وارد شده و وعده نسبت به تهمت پیامبر اکرمدلداری  .1

 .تبلیغزحمات در قبال حضرت ن شدن حقای  در آینده و پاداش بزرگ خداوند به آروشن

تحلیل  ،اندپرداخته داشرافی مکه که به تکذیب حضرت محم یههای طبقبیان ویژگی .2

 در قبال این حرکت. پیامبر اکرم یهوظیفتبیین و  نمقاصد اصلی آنا
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های قطعی و بیان عذاب توضی  ابتك و آزمایش صاحبان ثروت و قدرت به پیامبر اکرم .3

 اخروی آنان و امر پیامبر به صبوری در برابر آنان. دنیوی و

م تساوی سرانجام ان و مجرمان در فرجام زندگی و رد توهشوندگاشاره به تفاوت تسلیم .4

 این دو گروه.

ایان ذکار    کاه اینود و شبه دلیل ذکری که تبلیغ می کافران با پیامبرتذکّر دشمنی دائمی .5

 رسالت جهانی دارد. (قرآن)

کاه باه   هاایی  چالشبه بلکه  ،ل وجود ندارددر این سوره اصل تحو کهآنقابل توجه  یهنکت

و تکلیاف   شاود داده مای ، پاساخ  ایجااد شاد   ،حقیقی معرفی پروردگار پی ین، یعنیدنبال اصل 

 .گرددمیدر این برهه م خ   پیامبر

 ارتباط سوره

داده باود و   لی باه پیاامبر  رسد، به دنبال دستوری که خدای تباارک و تعاا  چنین به نظر می

هاا  هاا و تانش  های پروردگار نموده بود، انتظار بروز مخالفات شناساندن ویژگیای ان را مأمور 

ها شده باود و ماردم از   بت به عنوان ارباب انسان 360ث به خدا ملوّ یهخان زیرا ؛وجود داشت

شدند و زندگی مردم ع میها در آنجا جمادای نذر و قربانی برای بت جهتسراسر قبایل منطقه 

یان سار  مک در میان دمحم ینب این در خود را از پرستش م رکانه داشت. ه رون  و صفایمک

و ارباب و مالکان ادعایی را  ،پرستیها و بتبتو نماید، بر آورده، توحید پروردگار را اعكم می

یاان آن روز را  چیاز مک کاه هماه   و نا ساخنی   .کندمردود اعكم می ،ه بودنداعتبار مک یهکه هم

اش بی اترین اعتباار را از وضاع موجاود و     ساخت، آن هم از سوی کسی که قبیلاه اعتبار میبی

این نمود، باعث شد تا به او نسبت دیوانگی دهند. این سوره به بررسی باورهای مردم کسب می

 .اتهام و اعكم موضع الهی در این خصوص پرداخته است
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        أ

)              (  نویسدن و سوگند به قلم و آنچه می. 

)             (  ه نعمت پروردگارت دیوانه نیستتو ب. 

)              (  استمیئاجری داکه برای تو  درستیه و ب. 

)           (  آینه بر اخكقی بزرگ هستی ه تو هرک درستیه و ب. 

)        (  بینندهم می هاآنبینی و پس به زودی تو می. 

)          (   یك به فتنه افتاده است کدام کهاینبه. 

)                          (  درسااتی هباا 

باه کساانی   نسبت داند که چه کسی از راهش گمراه شده است و او که پروردگار تو، او بهتر می

 .تر استکه در راه هدایت هستند، آگاه

 هاکلمه

 .باشدمی های پیامبر اکرماند یکی از نامتهاز حروف مقطعه است و گف :« ن»

این کلمه در اصل به معنای چیدن و بریدن از چیزی سخت است و مخصوص : « ملاا قا»

 . نوشتن شده است یهوسیل

قوم و به درختان منظم و مرتب، یا به ی از نوشته، یا اشدهمرتب به صفِ: « ونارُطاسْيَ»

هایی است که به صورت سطرسطر در اینجا مراد، نوشتهشود و شده، اطكق میگروه مرتب

 ثبت شده است. 

 : حالت نیکو و عیش و رفاه را گویند. أ«ةمَعزِ»
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چاون از   ،جنون به معنای پوشش اسات و قلاب را نیاز جناان گویناد      یهماداز : « ونجنُمَ»

 مورد است.   در دیوانگی هم استعمال شده که مراد از آیه همین .حواس ظاهری پوشیده شده است

 پاداش دنیوی یا اخروی باشد.   کهآنگردد، اعم از آنچه از پاداش و ثواب عمل برمی: « جراا»

شاده و   ر، و باه آنچاه مقاد   کاردن اسات ...  وزن یهوسایل مَنّ » نویسد:راغب می: « نونمْمَ»

ز به معناای نعمات   نی ةگویند. منّمینیز به آن موزون  کهچنان ؛گویندممنون می ،معلوم شدهاش اندازه

 .«سنگین است

 باشد. به معنای سجیّه و خوی است و جمع آن اخكق می: « خُلُق»

 «ابصار»شود، و جمعش به عضو مخصوص بینایی و نیز قوه بینایی گفته می «بصر»: « رُتُبصِ»

 است.   «بصائر»شود و جمعش خاص بینایی که در قلب است، اطكق می یهاست. بصیر به قو

کردن خاوب و  کردن طك در آتش به منظور جدابه معنای داخل «فتن» یهری از : « مفتون»

شود، و گاهی به چیازی  استعمال مینیز کردن انسان در آتش  داخلمورد در سپس بد آن است، 

خورده، معنای گمراه و فریببه  «مفتون» .گرددشود، اطكق میآن عذاب ایجاد می یهواسطه که ب

 مفتاون را باه معناای مجناون دانساته و      البحارین مجماع  طُریحی در باشد.و حیران می دیوانه، واله

 .«شده به جنون و دیوانگی استزیرا او آزمایش»: نویسدمی

 تفسير

        أ

            

تا چهارده احتمال در مورد  لحداق ران است وهای مفسم غولیحروف مقطعه از جمله دل

اسخان ررسد، حروف مزبور از جمله مت ابهاتی است که فقط به نظر می .گفته شده است هاآن

که ما جز از  رموزی است میان خدا و رسول اکرم هااینرا معنا نمایند.  هاآنتوانند حقیقی می

 توان فهم مرادشان را نداریم. راه بیان وی و عترت مطهرش
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 راه حل فهم صحی  حروف مزبور آن است که به نصوص رسیده از معصومان ،راینبناب

ه داشت که میان تنزیل و مراد آیات در زمان نزول این حروف و البته باید توج .مراجعه نماییم

رسیده، فرق  این حروف در کكم معصومان تأویل، یعنی تطبیقاتی که با استفاده از مفهوم عمومی

عه در هر سوره معنای مخصوص به خود را عین حال مراقب باشیم که حروف مقطّبگذاریم و در 

 اجتناب کنیم.  هاآنعی در ارائه معنای واحدی از س ط معانی حروف در تمام قرآن ولد و از خندار

معناای واحادی از    یهر در فهم معانی ایان حاروف، تاكش در ارائا    شاید یکی از علل تحی

بودن معنای حروف مقطعه، منافاتی با وجود تاأثیرات قابال درک   سرّیباشد. البته  هاآنمجموع 

ه و توجا حروف باعث جلب کردن ظ گونه تلفبرای عموم و حتی م رکان و معاندان ندارد. شاید این

 عطف نظر مخاطبان بوده تا فرصتی فراهم شود که آیات کكم اهلل مجید بر مردم خوانده شود.

ای از آیاات قارآن کاریم نازد     عناوان آیاه  هودن این حروف با به به قطعیبه هر حال با توج

این اثر را دارد که بعضی از مسایل قرآنای، از طریا  فکار عاادی، قابال       هاآنمسلمانان، وجود 

 یهوایات واردشده آغااز ساور  رنیست.  بیتباشد و راهی جز رفتن به در خانه اهلدرک نمی

فرشته مسوول نوشتن »، «دوات»، «نهری در به ت»، «لوحی از نور»قلم، معانی مختلفی همچون 

 اناد: هام گفتاه   قلماند. در مورد شمرده« ن»را مراد از حرف  «دمحمحضرت »و « هاسرنوشت

 اناد: چنین معنا کارده نیز  را وأمبأيسطرون«. علی»، «فرشته ای از فرشتگان الهی»، «از نورقلمی»

 «.سنّت» و «نامه اعمال»، «کتاب مکنون»، «کتاب سرنوشت»

 کنیم:در اینجا به چند روایت اشاره می

 فرمودند: برای رسول خداحضرت که است نقل شده  از امام باقر کنز الدقائ در تفسیر 

 موجود ده نام است که پنج مورد آن در قرآن ذکر شده و پنج نام دیگر در قرآن نیست. اسامی

 1«.دنباشد، احمد، عبداهلل، یس و ن میدر قرآن محم
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یك  شود از امام صادقعكء رازی منتهی میبا سندش که به یحیی بن علل ال رایعکتاب 

نأوَا ْقالامِأ»در مورد قول خدای عزوجل حضرت کند که در آخر آن از حدیث طوالنی نقل می

که سفیدتر از برف و است ن نهری در به ت »فرمایند: که میاست سؤال شده « وَمَبأيَسْطُرُونا

را شد( بعد درختی مرکّب باش! )پس  مرکّبتر از عسل است. خدای متعال به او فرمود شیرین

ای نیست مراد از دست، قدرت است و به گونه ات گرف ،در به ت به دست خود کاشته بودکه 

سپس فرمود: بنویس!  .بعد به آن فرمود: قلم باش ا دهندرا به خدا نسبت می ، آن«ههم بّ»که 

شود را بنویس. قلم هم اطاعت فرمود: آنچه تا روز قیامت می ؟ه بنویسمعرض کرد یا رب چ

 1«.مر کرد و پس از آن خداوند بر آن مهر زد و فرمود تا روز و وقت معین سخن نگوا

رسد، همین روایت می با سندش که به سفیان ثوری از امام صادق معانی االخباراز کتاب 

از میپس مداد، مدادی از نور است و قلم، قل»ست: نقل شده و سپس در ذیل آن آورده شده ا

امر  گوید: عرض کردم: ای پسر رسول اهللسفیان می .«نور است و لوح، لوحی از نور است

لوح و قلم و مداد را برای من توضی  بی تری بفرما و از علم الهی که در نزد توست در اختیارم 

« ن»دادم. پس جوابت را نمی ،دیدماهل پاسخ نمیای پسر سعید اگر تو را »فرمود:  امام بگذار.

ملکی است که مطالب خود را به  «قلم»کند و مَلَکی است که مطالب خود را به قلم گزارش می

دهد و اسرافیل ملکی است که تحویل دهد و لوح ملکی است که تحویل اسرافیل میلوح می

دهد. رائیل تحویل انبیا و پیامبران میدهد و جبدهد و میکائیل تحویل جبرائیل میمیکائیل می

  2«.بعد فرمود: ای سفیان بلند شو که بر تو ایمن نیستم!

کنند که نقل می عمیر از ه ام از امام صادقابیاز پدرش از ابن ابراهیم قمیتفسیر علی بن

د و را بو آنچه وقلم بود. پس به او فرمود بنویس! و ا ،چیزی که خدا خل  کرداول »فرمود: 

 3.«شود، نوشتتا روز قیامت می هآنچه را ک

 
 ن.. هما1
 .372ا371. همان، ص 2
 .372. همان، ص 3
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حقاً خداوند قسم به نون »نویسد: در تأویل آیه می شرح اآلیات الباهرهکتاب نقل شده است 

   ....»1است و قلم اسم علی رده است و نون اسم پیامبروو قلم خ

 حضارت امیرمؤمناان  »نویساد:  مای  کنزالدقائ د م هدی صاحب کتاب مرحوم محمسپس 

قلم یکی از دو زبان انساان اسات   چرا که زیرا در قلم منافعی برای خل  است؛  ،قلم نامیده شده

رساند کاه  چنان می ،کند و مطالب را بر کسی که دور استبیان می ،هست که آنچه در درون او

گیرد و قلم احکام دین حفظ و امور جهانیان قوام می یهزبان به نزدیك رسانده است و به وسیل

 «. گونه بود نیز این حضرت امیرمؤمنان

 که خطاابش باه پیاامبر   توان چنین برداشت کرد که خدای متعال در این سوره از آنچه گذشت می

سوگند به قلم و دوات ناوری و آنچاه ایان دو بار لاوح       !دفرماید: یا محمندا داده و می ویبه است، 

 .نویسندنویسنده و آنچه می یهكئکنویسند و یا سوگند به دوات نوری و به مسرنوشت می

در برخی روایات از باب تأویل  ،نویسندو سنتی که می و علی ذکر مصادیقی چون پیامبر

نویساند را بار هماین    ران سوگند به قلم و آنچه مای گروهی از مفس کهایناما  ؛باشدو تطبی  می

؛ زیارا صاحی  آن اسات کاه     اند، محل تأمال اسات  ای تطبی  کردههای معمولی و هر نوشتهقلم

تطبی  با تفسیر و مورد نزول سنخیتی داشته باشد. سوگند به قلم و محتوای آن اگر بر هر قلم و 

محتوایی اعم از قلم و محتوای شایسته و ناشایسته اطكق شود، این سوگند از ساحت پروردگار 

ود، حداقل باید به قلم و معمولی تطبی  ش یهبنابراین اگر این سوگند بر قلم و نوشت ؛دور است

 گسترده نباشد. ،اندر نمودهگونه که برخی از مفسران تصوهای شایسته منحصر شود، و آننوشته

           

نویسند، تو به نعمت یعنی ای پیامبر سوگند به قلم و آنچه می ؛قسم استجواب  ،این آیه

آن باشد که سوگند به قلم نوری که لوح محفوظ را د اید مراپروردگارت مجنون نیستی. ش
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نوشت و رسالت تو را ثبت کرد، تو م مول نعمت پروردگارت هستی و از برکت این نعمت، 

 دیوانه نیستی.

ن اختكف نظر وجود دارد. شاید حمل آیه بر امراد از نعمت پرودگار چیست، میان مفسر کهایندر 

 ه نباشد و مراد آیه آن است که از برکت نعمت الهی تو دیوانه نیستی.وجمطل  نعمت یا رحمت، بی

ت عدم آیه در صدد بیان عل ،در این معنی 1.انطباق نعمت بر رسالت نیز خالی از وجه نیست

ی که جنون سیعنی در لوح محفوظ رسالت تو نوشته شده بود و این مقام به ک ؛است جنون پیامبر

به  ،ی خاطر پیامبر استتسك کهآنحال این جمله عكوه بر  ود. به هرشبر او عارض شود، داده نمی

اشاره دارد که در لوح محفوظ آنچه هست و آنچه خواهد شد به ثبت رسیده و  نیز جنون ای انعدم

 به دیوانگاناست که دیوانگان نبوده و این از برکت نعمت رسالت ه گرو ودر آن لوح، ای ان جز

 شود.داده نمی

            

در مقابل  کند که گویا پیامبراین معنا را تداعی می« اجر»و « پاداش» یهاستفاده از واژ

به معنای دوام « غیرممنون»که انجام داده است، پاداشی خواهد گرفت و به خصوص تعبیر کاری 

 نعمت است.

خاصای کاه داللات بار تجاارت      حضرت ح  از تعابیر  یهتوان گفت در حقیقت استفادمی

ه بندگان نماید و بندگان، این تکلیف که خدای متعال هرگاه تکلیفی متوجبه این معناست  ،دارد

این تکلیف و پااداش آن را خواهنادگرفت و باه     آثار انجامد، جا آورنه را در جهت رضای او ب

گیرناد.  فااوت مای  مت یهعظمت و سنگینی آن، پاداش و نتیجا  میزان اخكص در انجام وظیفه و

 افزاید.فضل الهی بر میزان اجر و پاداش می کهآنعكوه بر 
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ران مراد از اخكق بزرگ، مفسمورد شود. در را یادآور می اخكق بزرگ پیامبر این آیه

خكق و ملکات را به معنای ا برخی آن و اندنظر ندارند. برخی آن را دین عظیم دانسته فاقات

، صبر و حلم، ارتباط اجتماعی، قدرت تدبیر، پیامبر اکرمکه اند اجتماعی بزرگ معنا کرده

 امانتداری و امثال آن را به بهترین وجه دارا بود.

ن است که تو از مراد از اخكق عظیم آ»نویسد: می کنزالدقائ مرحوم م هدی در تفسیر 

تر است دقی معنا، این  باید گفت. «شدل نمیتحم تو کنی که قبل ازل میقومت م کكتی تحم

 ترینها و سختزیرا پیامبر در معرض بدترین تهمت ؛و با اهداف سوره سازش بی تری دارد

گروهی که هیچ منط  و کرامتی ندارند، وی را آما  شدیدترین حمكت قرار  .ستا ف ارها

به در برابر این ف ارها،  و شکیبایی یادآوری اخكق بزرگ پیامبر این موقعیتاند. در داده

 ر است.بسیار مؤثمنظور تسكی دل آن حضرت 

های ل مسوولیتاشاره به نقش این اخكق در تحم« اخكق عظیم»تأکید  ،به عبارت دیگر

به دوش دارد،  ،ت اسكم، آن هم به گستردگی امرا تکسی که بار رسالت یك ام .بزرگ دارد

صرف نظر از مثبت یا  ا رگی داشته باشد. اصوالً مردان بزرگ تاریخهای اخكقی بزباید ظرفیت

اند. صبر بزرگ، شجاعت بوده روحی های باالیدارای ظرفیتا  نبودن شخصیت آنامنفی

کم و بیش در تمام  ،نباال و نظایر آنا یهصدر باال و قدرت محاسب یهبزرگ، تدبیر بزرگ، سع

هایی که ترکیبی از بزرگی و بزرگواری روحی به شخصیتوجود دارد. البته رسالت الهی  هاآن

شود؛ یعنی آنان باید اخكق بزرگ را همراه با اخكق کریمانه و بزرگوارانه را دارا باشند، عطا می

 شد.بار سنگین رسالت به او واگذار نمی ،نبود داشته باشند و اگر چنین کماالتی در پیامبر اکرم

       *        

 معلوم خواهنددیوانگان  .ددهمی قرار اندازی روشن در برابر دیدگان پیامبراین آیه چ م
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در لوح محفوظ، م مول نعمت پروردگار شده و از سكمت کامل عقلی  زیرا پیامبر ؛شد

مام مراحل و در ت شده و مستمر سرانجام کارش ختم به پاداش دائمی .برخوردار است

است. او معلوم اجتماعی کارش  یهاش دارای اخكق بزرگان است. با این مقدمات، نتیجزندگی

حدیث  ،شد. حدیث او حرکتی را آغاز کرده که شاهد جذب عاقكن و کامكن خواهد

طلب به ندای او پاسخ مثبت خواهند داد. در عوض، فرهیختگی است و فرهیختگان تعالی

های بیماردل و غیرفرهیخته، اشخاص گرفتار اوهام و د ترکیبی از انسانجریان مقابل، شاه

چنان روشن است که بود و نتیجه آن خرافه و مبتك به انواع مفاسد اخكقی و روحی خواهد

 کرد. را اقرار خواهند مخالفان پیامبر «بودنمفتون»دوست و دشمن 

                        

دگار ری ه رانداز تصویرشده توسط پروچ م .تمام مطالب گذشته است یهاین آیه پ توان

داند چه کسی از راهش گمراه شده و چه کسی در مسیر در این خصوصیت دارد که او می

آنان های علمیییموجودات و مربی توانا یههمهدایت است؛ چون راه، راه اوست و او خال  

 ،دادن آگاهی برتر پروردگار بر دیگرانبرای ن ان ،«لَماَعْ»بردن واژه  است. با این مقدمه به کار

 :بینی کند و بگویدشدگان است. پس جا دارد که قاطعانه آینده را پیشاعم از گمراهان و هدایت

انی از مسیر هدایت گمراه رفت که فتنه در عقل ان نیفتاده و کس خواهندکسانی به راه هدایت 

 اند.شوند که دچار فتنه شدهمی

 ها نکته

گویی تمام مخاطبان آور حقایقی نباید انتظار مدح و ثنا وخ نودی و خوشهیچ پیام .1

های مختلف به مقابله با پیام وخصومت پیامش را داشته باشد؛ چرا که باالخره گروهی با انگیزه

 خواهند آورد. رسان رویپیامشخ  و دشمنی با 

شناسای  اخكقی درستی برخوردار نیست. جریاان  از پایگاه عقكنی و جریان مخالف پیامبر اکرم .2

 .سازدمیبندی افراد مواف  و مخالف با پیام اسكم، این حقیقت را آشکار اسكم و صف
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سابت  به هماین ن  و کندهای الهی م کكت فراوانی بروز و ظهور میدر راه ابكغ رسالت .3

ه رساوالن الهای ومبلغاان معاارف اساكمی خواهدشاد.       منت متوجا پایان یا بیپاداش و اجر بی

 همانگونه که دشمنان این حرکت ، به عذاب دنیا وآخرت مبتك خواهندگ ت.

و هر مبلّغ دینی نیاز به دلداری و امید باه آیناده دارد؛ در ایان ساوره ایان امیاد        پیامبر .4

 .شودده میزن صادق در جان پیامبر

ه اسكم به به راه سعادت، عكمت توج شدگانِتأکید بر سكمت فکری هدایت .5

ه گذارد. باید توجخوبی به نمایش میاست و تواف  میان اسكم و عقكنیت را به ورزیدی هنا

بان که تهمت مکذ ا «جنون» یهتبدیل واژ ،سازدرهنمون میباال  یهبه نکترا ما آنچه داشت که 

شود، هر چند هر گونه آسیب عقلی را شامل میکه است « مفتون» یهبه واژ ا بود پیامبربه 

 بر عقل باشد. سناشی از سبقت هو

غان مجاهد ، ضرورت حمایت از مبلحمایت مؤکد خدای متعال از رسول مکرم اسكم .6

 دهد.ن ان می انمسوولیت و مأموریت  یهریهای مربوط به داو شایسته را در تمام اعصار و عرصه

در تقویات شاکیبایی و صابوری     ،هاای ماتقن  بینی آینده و بیاان آن در چهاارچوب  پیش .7

 ر است.  بسیار مؤث ،های تحت ف ار و سختیانسان

خواست  ،م غولی مصلحان به اتهامات و نامكیماتدل ،های اجتماعیدر برخی از پدیده .8

بعضی  شود.رهبران مصل  می منفعل شدن ندی در روند اصكح امور ودشمن است و باعث کُ

شود که اتهامات را باید به زمان سپرد که داور بسیار خوبی است. از آیات باال استفاده می

پاسخ تهمت دیوانگی را باید به گذر زمان و گرفتن نتیجه از رسالتش موکول نماید.  پیامبر

اوباش و اصحاب هوس و وقتی عقكی قوم به این حرکت پاسخ مثبت بدهند و اراذل و 

 شد.  ها داده خواهدبردگان تمنّیات پست در طرف مقابل بایستند، پاسخ این تهمت

که بخ ی از باورهای عرب جاهلی بود،  ،زدگیجنی یعن «جنون» یهاستفاده قرآن از واژ .9
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 برجن بر عقل و امکان تماس او با عقل ب ر و تأثیرگذاری فیزیکی  یهبه معنای پذیرش سلط

 :آن نیست، چون

 .است قرآن این واژه را از زبان م رکان حکایت کرده :اوالً

آن اسات. آیاا اگار بار ساردر      باه  گاذاری  ت ناام ستعمال یك واژه، اعم از پذیرش علا :ثانیاً

یاا   بیمااران روانای اسات؟!    دلیل پذیرش سلطه جنّیان بر ،«دارالمجانین» نوشتندها میتیمارستان

و نظاایر آن ناام   « شاکارچی »، «اصاغر  دبّ»، «اکبر دبّ»اری صور فلکی از گذاگر امروزه در نام

به معنای پذیرش وجود واقعی چنین صوری از فلك توسط دان مندان علم هیوت  ،شودبرده می

خواهد در مقاام تفهایم   یعنی کسی که می ؛گویندمی« مجارات»باشد؟! این موارد را اصطكحاً می

 نشده و اصطكحات معمول و قابل درک آناا ار کند، از الفاظ پذیرفتهم با مردم ارتباط برقرو تفه

شاد.  این لغات و اصطكحات همراه نبا واضعانهای گذاریت نامنماید، هرچند با علاستفاده می

 .نیست اقرآن نیز از این قاعده مستثن

ر قارآن پای   را د هاا آنها و موارد اساتعمال  ه داشت که وقتی کاربرد این واژهالبته باید توج

هاا را  ی راه برداشت غلط از استعمال این واژهیهاشود که قرآن به مناسبتمكحظه می ،گیریممی

کاه  اسات  در نزد عرب به معنای آن  ،  که در آیات باال به کار رفتلُخُ یهبسته است. مثكً کلم

 لا  را گونه که خَعرب همان صفتی به شکل جبری بخ ی از خصال وجودی انسان شده باشد.

باه بخاش صافات جباری اختصااص      نیز پنداشت، خُل  را شکل ظاهری و مادی جبری می در

اما قرآن با توضی  اختیار ب ر در مورد صفات روحی و اخكقای و امار و نهای در ایان     ؛ دادمی

دادن صفات ملکه شده اسات و  صرفاً به منظور ن ان« خُلُ » یهمورد، ن ان داد که استعمال واژ

 ارتباطی ندارد. هاآندن شبا جبری
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)         (  اطاعت منما را کنندگانو تکذیب. 

)          (  نارمش   ن نیزدوست دارند تو نرمش کنی تا آنا هاآن

 .ن ان دهند

)        (  اطاعت منماپست را  یهار سوگند خورندهر بسی و. 

)         (  رودمیچینی به سخنکه ی یعیبجو. 

)           (  شاخ   و  [از حادود ]ه خیار و تجاوزکنناد   زاکنناده  منع

 .را گنهکاربسیار 

)          (  کنندشرجویی می ،توزانی را که بعد از آنهکین. 

)          (   صاحب مال و فرزندان هستند کهآنبه دلیل. 

)                  (   خوانده بر آنان وقتی آیات ما

 .ان استهای پ ینیگویند افسانهشود، میمی

 هاکلمه

 دادن است.  مالی و کنایه از نرمش ن اندهان به معنای روغنإِ از: « تُدهِنُ»

 خورد. اف کسی است که زیاد قسم میحلّ است.حلف به معنای قسم  یهاز ماد: « لّبفحَ»

 پَست. : « هينمَ»

 کند.  گیری میب، اشتباهات دیگران را پیجویی که مرتّعیب: « مّبزهَ»

 چین. سخن: « مميزا»

 کسی که از حد و مرز خود تجاوز کند.  : « دتاعْمُ»
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 .  کندگناه میاو شده است، یعنی زیاد  یهکسی که گناه ملک: « يمثَ»

 توزانه دارد. شود و اخكق کینهکسی که با قدرت و شدت تمام در کاری وارد می: « عُتُلّ»

 نسب هم اطكق شده است.   اصل وهای بیجویی است و به انسانشرّ: « يمزِزَ»

 ها.  افسانه: « يربطِسَاا»

 رتفسي

 ای که از سكمت عقلی و کماالت و عظمت اخكقی حضارت محماّد  عد از تحلیل ف ردهب

بیان شد، زنندگان جریان تهمت در ناکامی گرفت و به دنبال ب ارتی که به آن حضرتصورت 

وهای کاه باه تهمات و ف اار ضاداخكقی روی       را از ساازش باا گر   پیامبرخداوند  ،در این آیات

زدن اان  های تهمات منطقی آنان را یادآور شده و از انگیزهاند، برحذر داشته، فساد اخكقی و بیآورده

 دهد.نابودی آنان را می یهگاه به وی وعددارد، آنپرده برمی به پیامبر

       

کنند، اطاعت بنماایی.  تکذیب می و رات رسالت کسانی که تو نباید ،پس حال که چنین است

دهندگان به جنون در این آیه، اشاره به نکته لطیفی دارد به جای نسبت «نیبِذِّکَمد»اژه استفاده از و

تکاذیب رساالت و حقاایقی     ،اندهای ناروایی که به تو دادهری ه درگیری و نسبت کهاینو آن 

را ندارناد.   عباداهلل بان د . آنان سر ناسازگاری با شخ  محما یکناست که بر زبانت جاری می

 شده بر زبان تو و رسالت الهی توست.، با حقای  جارینعدم سازش آنا

        

مناد ساازش و   فرماید: آنان عكقهاین گروه اشاره کرده و می یهبه انگیزاین آیه در خداوند 

ای بیان کنای کاه موقعیت اان را ماورد هجماه قارار       ر تو مطالب را به گونهاگ .نرمش تو هستند

اظهار انحصار ربوبیت به خدای متعاال از   سازش و نرمش با تو هستند. یهآماد نآناندهد، قطعاً 

ست و چون موقعیت اان را در  ن اهای آناتمام موقعیت یهسوی تو به معنای به هم ریختن ری 

 اند.ه تو نمودهروی آورده و ف ار سنگینی را متوجبه تهمت  ،بینندخطر می
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اجتماعی خود جایگاه خصلت هر صاحب موقعیتی است که  ،بستن به دیگراناصوالً تهمت

یك جریان فکری یا اجتماعی سالم در خطر ببیند و خود از کماالت روحی و  یهرا از ناحی

قبلاأ»: نددزطلبی میتهمت ریاست های قوم نوح که به ویپرکنبهره باشد. نظیر چ ممعنوی بی

کفر و اشراف قومش که ؛ 1ا ْمَلاأُأا َّذيناأكافارُواأمِنْأقاوْمِهِأمبأهذاأإِالَّأبَشارٌأمِثْلُكُمْأيُريدُأَانْأيَتافاضَّلاأعَلايْكُم

 . «خواهد بر شما برترى جوید( جز ب رى مثل شما نیست، که مىاین )نوح ورزیدند، گفتند:

آنان و ایمان ان باه   یهبر ساحران و سجد به دنبال پیروزی حضرت موسیکه یا فرعون  و

او بزرگ  ؛2أإِزَّهُأ اكابيرُكُمُأا َّذيأعَلَّمَكُمُأا سِّحْر» تهمت زد:چنین پروردگار آن حضرت، به ساحران 

 .«دایشما در سحر است و شما سحر را از او تعلیم گرفته

        

کند، آن هم به صورتی که ظاهرش را از اطاعت گروه مکذب منع می ین آیه مجدداً پیامبرا

 ا باطنش حکمت و دانایی است. ام ،حکم و دستور

منما؛ سازش و نرمش  ،های ناشایست اخكقی هستندبا کسانی که دارای ویژگی !ای پیامبر :فرمایدمی

 تو نیستند. یهحرکت شایست با که قادر به همراهیل به جمعی ساخته دّآنان را مب ،زیرا این صفات

 :گیرنداز تو و حرکت اصكحی تو فاصله می هاآنین گروه نُه صفت دارند که با داشتن ا

 اعتقادی فرد به ارزشِسات عكمت بیخورند. سوگند زیاد به مقدبسیار قسم می اینان. 1

های مورد قسم را قبول شسات و ارز، مقدبیانگر آن است که شخ قسم است و  موردِ

 کند. تجارت می هاآنبلکه با  ،نداشته

آوردن به سامت گنااه و اعماال    های پستی هستند. اصوالً یکی از عوامل رویانسان. اینان 2

چنین اشخاصی، حذر  است که در روایات ما نسبت به شر ناشایست، مهانت و پستی شخصیت

 
 .24. مومنون / 1
 .49و شعراء /  71. طه / 2
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ت نفاس و بزرگاواری روح، تأکیاد و آن را عامال     که در مقابل، بار کراما  داده شده است؛ چنان

 اند.  ندادن شخ  به رفتار پست و ناشایست شمردهتن

از  ،های بزرگی هستندهای مثبتی که دارای روحقبكً نیز اشاره کردیم که تفاوت شخصیت

 ها در همین بزرگواری و احساس کرامت و شخصیت است.های منفی مانند یزید و معاویهشخصیت

       

صافت  مگاس  ،ایناان در رفتاار اجتمااعی    .ستن ابودن آنا عیبجو ،این گروهدیگر صفت . 3

 .بک ندتا در وقت مقتضی به ردخِ ان  شوندمیهای دیگران را جویا اشتباه

جو و جامعاه را باه   ، فضای ذهن و دلِ عیبنس در مورد اشخاص و ک ف عیوب آناتجس

دستی فرصت را برای الفت و هم ،باور به صكح و شایستگی افراد ک اندهنااعتقادی و سمت بی

 گیرد.داستانی میو هم

م ی این اشخاص  .«بِنامِيمٍأمَّشَّبءٍ» کند:صفت این گروه اشاره می چهارمینسپس آیه به . 4

تا با  ،د سخنی از کسی علیه دیگری هستندمترصآنان ینی با هدف ایجاد فساد است. چسخن

کنند و همی ه تكش ان در  آن سخن و نقل پاسخ آن به رقیب، میان آنان فتنه و فساد بپانقل 

 انگیزی میان افراد و طبقات جامعه است. فتنه

         

منع شدید دیگران از انجام عمل خیر است. این منع، خاود، فارعِ    ،این گروهدیگر صفت . 5

رساد کاه   کارش به جایی مای  ،سوی آنان است. کسی که خیرخواه نیست بر ترک عمل خیر از

در او رساوخ کارده   چنان  کند. یعنی این صفت زشت آناهل خیر را هم از خیرخواهی منع می

بودن این عمل زشت را نموده و دیگاران را باا تأکیاد و     بودن و پسندیدهف که وی تلقی معرو

 نماید.  از انجام عمل خیر منع می ،شدت

قانع نیستند، از حدود و  دصفت این گروه است. آنان به حد خو ، ش مینتجاوز از حدود. 6
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به  ،حاکم است نناپذیری بر آنا ند. میل سیری خواهان راگی و رهایی یله و کنندمرزها تجاوز می

ه را ب به حقوق دیگران و گذشتن از مرزهاخواهی، ح  تجاوز که در سایه قدرت و تمامیتای گونه

 د. ندهمیخود 

اند که گناه کسانی ناینا .کندمی اعكمبودن  اثیم، صفت این جریان را هفتمینقرآن . 7

 گناه است و میل ان به گناه پایانی ندارد.  نشده است. اصل در زندگی آنا نآنا یهملک

ی گیرشاید اشاره به سببیت صفت تجاوز از حدود و مرزها در شکل« اثیم» بر« معتد»تقدم 

کارشان به  ،کننداز حدود انسانی و الهی تجاوز می کهآنبه دلیل  نصفت اثیم باشد. اینا

 رسد.شدن می خطاکاری و تکرار و گسترش این خطا تا مرز عادت و ملکه

       

آن است که برای تحصیل حقوق  ،صفت این جریان  ه تمین ،عدتُل یهه به واژبا توج. 8

شوند. توزانه وارد می چنین در رد و مخالفت با دیگران، بسیار شدید و کینهودخوانده و همخ

 کنند. می کارند و خ م و غضب دروکینه در دل می ،صفایی نیست ندر دل آنا

باطلی بودن ان است. آنان در کنار هر جریان  م خصه این گروه، شرور نهمینآخرین و . 9

 گیرند.داری کرده یا در زیر لوای آن قرار میی را علمپلید و شر گیرند، هر عَلَممی قرار

؟ آیا اندنرمش و سازش یهتدارند، آیا شایسبنابراین گروهی که تا این میزان فساد و پلیدی 

تواند می رود؟ آیا پیامبردر اصكح ساختار اجتماعی می نو همراهی با آنا امیدی به همگامی

 ،است مصل  در رأس جریان صال  وکه پیامبری  ازش به سر برد؟با این گروه در سلم و س

 فساد همراهی کند؟ چگونه با سرآمدان تباهی و

         

سپاری دلیل تن ا که در آن روز عكمت قدرت بود ا احتمال دارد داشتن ثروت و فرزندان پسر

این دو عامل برای  یهفوذ اجتماعی که از ناحیثروت و قدرت و ن .باشد نبه سازش با آنا پیامبر

 ها است.آید، از جمله عوامل مهم رعب و رعایت جانب این گروهها پدید میافراد و گروه
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 مراد آیه این خواهاد  ،باشد «عْطِبتُ اوَ» یهبرای جمل دلیل« بناأذااأمَبلٍأوَأبَنِينكاأنَْا» یهاگر جمل

هاای باد   جمعی که این همه صفات زشات اخكقای و خصالت    اتو نباید ب ،بود که ای پیامبر

 کاه آنفقاط باه دلیال     ،سازی را برآورده نروحی و اجتماعی دارند، سازش کنی و خواست آنا

« انَ ذَا مَالٍ وَ بَناِین کَ نْأَ» یهصاحبان قدرت و ثروت هستند. این احتمال نیز وجود دارد که جمل

زیارا   ؛چناین و چناان هساتند    نا ا آیه این است کاه ای معنای  ؛ پسباشد انهگنهدلیل بر صفات 

  باشند.  دارای ثروت و قدرت می

                 

تو نباید این گروه را که این صفات ناپسند اخكقی را دارند، به دلیل پایگاه  ای پیامبر

 نهای ما بر آناکسانی که وقتی آیات و ن انه عت کنی؛اجتماعی ناشی از ثروت و قدرت ان اطا

 های پ ینیان است.گویند افسانهمی ،شودخوانده می

شامرند و  می قدیمی هایهای ما را افسانههمراهی با کسانی است که ن انه نا اطاعت از ای

با ایان   .باشد، پذیرش تمسخر آیات ما میبا ای ان تو رسول ما هستی. قیمت سازش کهآنحال 

 ؟!وجود دارد نآیا فصل م ترک و نقطه امیدی بین تو و آنا ،مقدمات

 هانکته

گره خاورده اسات و ف اارهای وارده بار      این سوره با آغاز رسالت پیامبر اکرم کهآنبا  .1

ب با جریان مکاذ  راگونه سازش و نرم ی بسیار سنگین است، خدای متعال اجازه هیچ پیامبر

ورزد. ایان نکتاه در کناار    اصارار مای  دیان   دهد و بر تبلیغ متین و محکمنمی رسالت و حقای 

های جدید و در عین حال تقویات  که به منظور جذب چهره عمومی چهره و غیربهدعوت چهره

شاکل   هنگاامی  ،گرفت، حائز اهمیت است. حرکت اصكح اجتمااعی گروه مسلمانان انجام می

اجتمااعی خاصای رسایده     یهحد قابل قباولی باا وزنا   یابد که جمعیت مسلمانان به می عمومی

ل ال و زیااد باشاند، بایاد تحما    ها و ف ارها را هر چند بادعوت مخالفتآغاز اما از همان  ؛باشد

 کرد و تن به نرمش و سازش نداد؛ زیرا سازش بین اسكم و کفر مسلماً معنا ندارد.  
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اصالتاً با اشخاص ستیزی ندارند. زنندگان به پیامبران و رسوالن دعوت توحیدی،  تهمت .2

 با رسوالن به دلیل حقایقی است که بر زبان نو نزاع آنا ندبا دعوت توحیدی ناسازگار نآنا

 . شودجاری می رسوالن

و  نتکذیبگری آنا :زنندگان دو دلیل داشت ن دن مجوز نرمش و سازش با تهمت صادر .3

دلیل در هر جریانی وجود داشته باشند،  این دو .ای انای از اخكقیات فاسد مجموعه نیز

ماهیت آن با حرکت حقی که با هدف اصكح فرد و اجتماع و تأمین کمال و سعادت انسان 

ه رهبران حرکت دینی کلی مورد توج یهدر تعارض جدی است. باید این ضابط ،شکل گرفته

 قرار گیرد. 

آن است که مؤمنان باید خود  یهگانه مکذبان در آیات باال، ن انشمردن صفات نه زشت .4

 یهچون حرکت مؤمنانه با هدف خ کاندن ری  ؛تطهیر کنند هاگونه خصال و رفتاررا از این

 است.  هااین خصال و رفتار

 چنین است:   ،کندای که قرآن از مکذبان رسالت ترسیم میچهره .5

نش صاحیحی از جهاان   کنند که بیهای بنیادینی را تکذیب میمعارف اصیل و رسالت .5ا  1

 دهد.  هستی ارائه می

یعنای   ؛کنندرا خر  اهداف خود می هاآنکنند و از مقدسات مردم استفاده ابزاری می .5ا  2

 کنند.  تجارت می هاآنها را باور نداشته و با و امثال آن از بت« منات»و « عزی»و  «الت»حتی 

 رای شخصیتی پست و حقیر هستند. اما دا ،های بزرگی باشندهرچند آدماینان  .5ا  3

 ،حترم یا جواماع های مشخصیتکردن  دارصفتانه به قصد لکه عیبجو هستند و مگس .5ا  4

 کنند.  اقدام می

 چین هستند و هدف ان ایجاد فساد در بین اشخاص و اقوام است.  نمّام وسخن .5ا  5

 ند.  کنها جلوگیری میاز جریان خیرات در بین دیگر انسان .5ا  6

 رده و به حد خود قانع نیستند. کتجاوز  ،های قابل قبولاز حدود و حریم .5ا  7
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 عجین با گناه و اهل گناه هستند.   .5ا  8

 کنند.  توزی طلب میخویی و کینهحقوق خودخوانده را با درشت .5ا  9

 شوند.  صدا میبا هر جریان شری هم .5ا  10

 کنند.ینی و الهی اتهام وارد میبه حقای  و محتویات پیام د .5ا  11

 کند.د اجتماعی یاری میفسما را در شناسایی جریان م ،میاین ترس
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)            (  نهیماش داغ میبه زودی بر بینی.  

)           (  را  نما آنا

ها را خوردند که بامداد فردا میوه گاه که قسمآن ،ها را آزمودیمکه صاحبان آن بستانچنان ،آزمودیم

  .چید خواهند

)     (  !و استثنا نکردند 

)                  (  خواب  درکه  پس شب هنگامی

 .آفتی از آسمان آمد ،بودند

)         (  ها سیاه شدو بستان. 

)       (  دادند را ندا دیگرو سحرگاهان هم.  

)                (  خواهید میوه بچینید، بامدادان به می اگر

 .ک تزار خود بروید

)            (  گفتندبه راه افتادند و آهسته می:  

)                 (  امروز نباید بینوایی به بستان شما درآید. 

)            (  توانند بینوا را منع کنندصبحگاهان بدین آهن  که می، 

 .بیرون شدند

 ها  کلمه

ءأيْا شّأتُمْسَوَ». به معنای اثر است« مَ سِِّ»به معنای تأثیر و « وَسَم»ری ه این فعل  :« مُسِزا»

 حاصل کنیم. ل تأثیرگذار، اثری یشود که در چیزی با وسامیگفته  هنگامی« سمبًوَ
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تار  اما بایش  ،بینی فیل است؛ البته برخی از لغویان معتقدند منحصر به فیل نیست: « خرروم»

: گویناد است. در تعابیر عارب مای   شده است. به بلندی سر دماغ هم گفته شده استعمالدر فیل 

اش را باه  یعنی خداوند بینای « هفازَْامأاهللأغارَْا» .اش بزرگی کردبینی ایعنی فكنی ب« هِفِِزْأابِأبنٌلافُأخامَشا»

 خاک مالید.  

 جا آزمون الهی مراد است. بكء به معنای آزمایش است و در این یاز ماده: « بلوزب»

هم اسم « صارم»به معنای دروکردن و برداشت محصول است. « صرم»از ماده : « مُرِصْيَ»

باشد. شده می به معنای چیده یمصرصرم به معنای دروکننده و چیننده است و  یهفاعل از ماد

 شود. نیز گفته می ،جا کنایه از زمین سوخته هستبه شب تاریك که در این

جائنی القوم إالّ »: مثل ،کردن بخ ی از مجموعه را گویند و جدا نکرد استثنا: « يستثنون»

 . است نانح  مسکیجداکردن کردن و چیدن باغ بدون  جا، درومراد از استثنا در این .«زیداً

جا است و مراد در این به معنای حرکت دور یك شی «طوف»از  اسم فاعل: « فبئِطا»

 عذابی است که دور تا دور چیزی را بگیرد. 

 کسی که چیزی ندارد.  : « ينكِسْمِ»

کردن مساکین از  محروم جا به معنای امتناع ومنع همراه با شدت و غضب و در این: « دٍرح»

 باشد. وه میدادن بخ ی از می

 داستان صاحبان باغ 
، نمونهو  کنزالدقائ و  صافیجبیر و در تفسیرهای بن به نقل از سعید البیانمجمعدر تفسیر 

 چنین است: البیانمجمع اش به نقل ازداستان اصحاب باغ آمده است که خكصه

 هاا آنوجود داشت که میان « صروان» ای به ناماین باغ در یمن و در قریه

  به مرد بزرگواری بود که از حاصال  باغ متعل .صنعا دوازده میل فاصله بودو 

آن باغ به اندازه کفایت خاود و عیاالش نگاه داشاته و باقیماناده را       یهو میو

از دنیا رفت، فرزندانش گفتند: ما به تماام میاوه بااغ    مرد داد. چون صدقه می
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را کاه مانناد پادرمان    تریم؛ زیرا عیالمان زیاد اسات و ماا نیاروی آن    شایسته

کردن مستمندان گرفتند و عاقبت اان  ، نداریم. پس تصمیم به محرومکنیمعمل

 را در قرآن بیان نمود.  نبه آنجا ک ید که خدا حکایت آنا

 تفسير

                 

ضعف اخكقی، تو را تحت ثروتمندان و صاحبان قدرت بعد از آن همه نق  عقكنی و 

حیوانات  مانندخوانند، اینان می های قدیمیهای خود قرار داده و آیات ما را ن انهف ار تهمت

 متناسب آن شأن و مرتبت دارند. یای هستند که هیکل حیوانی بزرگ با دماغالجثهعظیم

درت به دست است، بزرگی خود را از ثروت و قفخرفروشی بلندانی که مرام ان این دماغْ

اند و ما به زودی داغی بر این دو عامل وارد سازیم که با آن از دیگران تمییز داده شوند و آورده

 برای همی ه به این عار و نن  شناخته شوند.

در این  نبینند. مَثَل اینامی را اشاند که به زودی نتیجهاینان در فتنه و آزمایش الهی افتاده

عامل آزمایش  ،آمدهدستبه صروان است که پس از پدر، ثروت و قدرتِمَثَل اصحاب باغ  ،فتنه

که زمان چیدن میوه جا آغاز شد که پس از فوت پدرشان و هنگامیآزمایش از آن .بود نآنا

 .قسم شدند که فردا باغ را چیده و سهم فقرا را کنار نگذارندنزدیك شد، هم

            *     

در بحث لغوی و داستان اصحاب باغ به اجمال توضی  دادیم که « استثناء» یهدر مورد واژ

آن را  ،رانبرخی از مفساما  ؛گذاشتبود که پدرشان برای فقرا کنار می مراد از آن، ندادن سهمی

به  این گروه نداشتن ایمان را دلیل« ان شاءاهلل»ترک ای ان اند. معنا کرده« ان شاءاهلل»نگفتن 

هایی که اما از صدر و ذیل داستان و نکته ؛اندقدرت الهی و بلکه انکار فاعلیت خدا قلمداد کرده

شود، معنای و صاحبان باغ استفاده می در ت ابه سرانجام مکذبان رسالت پیامبر اکرم

 باشد.باغ می یهمنع فقرا و مستمندان از میو تصمیم بر تر،صحی 
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                   *       

چیدن باغ برای  دِ به قسم بریش شکست خوردند و عزم جمعی و مؤکدر آزما کهآنپس از 

خود و عدم اعطای ح  مساکین نمودند، شب هنگام که با این مقدمات در خواب فرو رفته 

باغ ای که به گونه ،کننده پروردگار نازل شد و باغ آنان را به کلی نابود کرد بودند، عذاب خوار

 ها ن ان شد.ای از شب، سوخته و در بین باغمثل پاره

ه به ا با توجآن باشد؛ ام یهبقای باغ و نابودی میو« صریم»این امکان وجود دارد که مراد از  

ه جای باغِ نابودشده، بهتر از آن داده شود، و اظهار امیدواری اصحاب باغ که بسوره  یهادام

 تر است.معنای اول مناسب

      

دیگر را با صدای ک یده و بلند، ه عذاب شبانه، صب  هنگام همصاحبان باغ غافل از توج

 چنین صدا کردند:

               

لِ روز اقدام به رفتن به سمت باغ نمایید. سپس همه او ،باغ را داریدچیدن  اگر قصد

دیگر به ها با همها و خانهجمع شدند و حرکت کردند. در طول مسیر و گذر از کوچه

 ،کردند: نباید امروز در باغگفتند و تصمیم شب گذشته را تکرار میآهستگی سخن می

 مسکینی بر شما وارد شود.

           *              

 باغ توانا هستند، آهن  باغ نمودند. یهآنان با این خیال که بر منع مساکین و بینوایان از میو 

           

گرفتن  ه است. به سخریهقابل توجیی آنان از منع محرومان توانا بر آیه یهتعبیر استهزاگون
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نابود شده  ،باغآنان، یعنی هنگام عامل قدرت ْ قدرت آنان بر منع محرومان در حالی که شب

 گذارد. را به نمایش می نبود، تصویر زیبایی از ضعف قدرت و او  غفلت آنا

 هانکته

دارد  نوانی آناا ری ه در رشد خوی حی بلندی و نخوت مکذبان رسالت پیامبر اکرمماغد .1

 آورد. را هنگام آزمایش و امتحان فراهم می نو چنین حالتی موجبات سقوط و هكکت آنا

 زنند، اثرش همی گی است و داغ ماذلت و عااری کاه بار    داغی که بر دماغ حیوانات می .2

که رو  یباشد. رسوایی جریان مکذبمی خورد نیز دائمیاین صاحبان ثروت و قدرت می پی انی

ه در حیاات  اشرافی مک یهآورد، از صدر اسكم تاکنون باقی است و طبق افترا بر پیامبر اکرمبه 

ران فی که در بیانات برخای از مفسا  بنابراین نیازی به تکل ؛شدند ین ننگنیاین جهانی مصداق چ

 وجود ندارد.  ،اندآمده و آیه را حمل بر داغ در روز قیامت فرموده

در نگااه خادای    ناو  تحقیر آناا  ،هاشرافی مک یهبر دماغ برای طبقاستفاده از تعبیر داغ  .3

مجامله با این متعال است و ن انگر آن است که از همان آغاز رسالت، قرآن بنا را بر برخورد بی

 مکذب و اشرافی گذاشته است.   یهطبق

وه قرار ار شدید این گررا که تحت ف  شود که قرآن پیامبراز آیات مزبور استفاده می .4

ن ده و خواهد که تسلیم ف ارهای آنان بلکه از وی می ،کندنمی نف به برخورد با آنادارد، موظ

زودی داغ نن   تن به سازش و مداهنه ندهد و برخورد با این گروه را به خدا واگذار کند که او به

 . امیدانج نخواهدبه طول این گروه خواهد زد و این انتظار زمان زیادی  یهرا بر چهر

آمده را با کوتاهی و کسانی است که نعمت خداداد و فرصت پیش یهنمون ،صحاب باغا .5

تا فقرا و مساکین را از  ندداده و با سوءاستفاده از قدرت خود، تصمیم گرفتتقصیر از دست

خبری و گاه در نهایت بیداد، محروم کنند، آنکه هر ساله پدر صالح ان به این گروه می سهمی

ه نیز در همین بك و اشرافی مک یهاباوری، عذاب آن را به چ م خود م اهده کردند. طبقن

 آزمایش شکست خورده و باید منتظر عذاب الهی باشند. 
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 مکذبان رسالت پیامبر. اقدام بر منع محرومان کردند ،اصحاب باغ، به خیال قدرت خود .6

ایی وی در گرفتن ح  خاود، باه او نسابت جناون     توانناو  با خیال قدرت خود و تنهایی پیامبرنیز 

 دادند.  می

از راهای عاذاب    زنندگان بار پیاامبر   شود که تهمتاستفاده می« وَ هدمْ نَائمدونَ»از جمله  .7

کنند. اصحاب باغ چنان در خواب بودند که حتی پاس از  رش را هم نمیشوند که اصكً تصومی

کردناد و  دی اب خاود را مارور مای     یهاکین، نق ا کردن مسا نابودی باغ، هنوز با قصد محروم

ه بخ ای از  دانند عذاب قطعی متوجا نیز چنان در خواب غفلت هستند، که نمی مکذبان پیامبر

 شده است.   نعوامل برجستگی و قدرت آنا
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)           (  ایمما راه را گم کرده :گفتند ،پس چون باغ را دیدند..  

)      (  بلکه ما محروم شدگانیم. 

)                 (  گفاات: بااه شااما  نتاارین آنااامعتاادل

 کنید؟نگفتم! چرا تسبی  خدا نمی

)              (  ما  .پروردگار ما پاک و منزه است :گفتند

 .ظالم بودیم

)                (  بر بعضی دیگر رو کارده،   نپس بعضی از آنا

  ..کردنددیگر را سرزنش میهم

)            (   گران بودیمما، ما طغیانگفتند: وای بر. 

)                             (   پروردگارمان باه  امید است

  .جای آن بهتر از آن را به ما بدهد. محققاً ما به سوی پروردگارمان رغبت داریم

)                           (   گونااه عااذاب ایاان

 .دندانستتر است، اگر میاست و عذاب آخرت بزرگ

 هاکلمه

به معنای انحراف از راهی که باعث رشد و کمال است و افتادن « ضكل» یهاز ماد: « ضبلّ»

 که موجب هكکت است. فاسد در راهی 

وجود شاخ    ،شود. در این واژهقابل حصول اطكق می شدن از خیرِ به ممنوع: « مَحرُوم»

 یا عاملی بیر



 198 ی قلمسوره
 

 شدن شخ  از رسیدن به خیر لحاظ شده است.   ونی در ممنوع

 رود. رض دیگر به کار میغلفظی است که برای انتقال از غرضی به : « بل»

 تر را گویند. تر، معتدلعادل: « طوسَاا»

تنزیه خدای « تسبی »ست و ا به معنای گذر سریع در آب و هوا« سب » یهاز ماد: « تسبيح»

 ست.  ا تعالی بوده و اصلش مرور سریع در عبادت او

قراردادن چیزی در غیار جایگااه مخصاوص آن را     ،نزد اهل لغت و بسیاری از علما: « ظلم»

قت یا مکان و حتی شامل عدول از وباشد گذاشتن یا زیاده از اندازه این عمل کم ، چهگویندمی

 شود.  نیز می

 کردن همدیگر است.به معنای سرزنش: « يتالومون»

شدن با مصیبتی به کار لفظی است که عرب هنگام انزجار از چیزی یا مواجه: « وَيل»

در مصائب « ویس»تر و در مصائب ضعیف« وی »در مصائب شدید و « ویل»برد. ضمناً می

 رود. کمتر از مورد قبل به کار می

 و اندازه را گویند.   از طغیان به معنای تجاوز از حد: « بغينط»

 ،جنس آن نیستهمآن است که چیزی به جای چیز دیگری که به معنی تبدیل : « لُبدِيُ»

اما تغییر ممکن است در یك  ؛تغییر که آن هم نوعی تبدیل است یهنظیر کلم ،تعویض شود

 . افتدفاق میچیز باشد ولی تبدیل در دو چیز ات

 یهداشتن و اراده است و در مقابل، واژبه معنای میل، دوست «رغبت»از : « راغبون»

 گردانی است. به معنای روی «کراهت»

 تفسير

اب الهاای، ذاصااحاب باااغ بااا رساایدن بااه باااغ سااوخته و نابودشااده و م اااهده عاا  

کردنااد ایاان همااان باااغ باشااد و ربه ساانگینی خوردنااد کااه ابتاادا باااور نماایضااچنااان 
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   .ایمداشتند ما راه را گم کرده اظهار

           

اما از  ؛گمراهی از ح  باشد ،که مراد از این عبارتاست این معنا نیز احتمال داده شده 

به ظلم و طغیان و توبه به سوی پرودگار ذکر شده، استفاده  نآیات که اعتراف آنا یهادام

 باشد.بنابراین تفسیر اول، صحی  می ؛ن مرحله اقرار و اعتراف به خطا نکرده بودندشود که در ایمی

     

باغ سوخته و درک حقیقت  یهشدن از ف ار روحی در اثر م اهد این گروه به دنبال کاسته

محروم  اول خود برگ ته و گفتند: ماسخن از ا  ستهاآنرفته، باغ که باغ ازدستا  ماجرا

 .حقی را که داشتیم و مالی را که مالك بودیم از ما گرفتند یعنی ؛شدیم

               

کردن اصحاب باغ بدون هیچ جرم و گناهی دادن و محروم چون این جمله به معنای نسبت

ترین آنان با ترین و منصفر بود، متعادلپروردگا یهاق از ناحیقحستاز آنان و تنبیه بدون ا

 ت:فگآنان خطاب به  ،به سخن درآمده ،کرده بودبه آنان یادآوری تحذیری که قبكً 

مگر به شما نگفتم که سنت پدر خود را ادمه دهید و سهم مساکین را بپردازید. حال که 

 کهاینید و خدا را از گذارن پروردگاراید، گناه خود را به پای اید و اثر آن را دیدهخود کرده

  .بدانیدمنزه  ،جهت شما را محروم کندبی

             

ت حقیقی عذاب پروردگار اعتراف کردند و ضمن تنزیه جا بود که برادران به علاین

 :ه عذاب نامیده و گفتندعالم، ظلم خود را عامل اصلی توج پروردگار

بود که در ح  مسکینان کردیم و در نتیجه  بدلیل ظلمی ،ه ما شدحقیقت عذابی که متوجدر 



 200 ی قلمسوره
 

إِنَّأا لَّهَأ ابأيَظْلِمُأا نَّبسَأشايًْبأ»زیرا  ؛عاقبت مکر و عوارض وضعی گناهانمان دامنگیر خودمان شد

أيَظْلِمُون أَازفُسَهُمْ أا نَّبسَ أ اكِنَّ کند، لکن مردم خود بر خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی 1؛وَ

 2«کند.و پروردگار تو به هیچ کس ظلم نمی ؛وَأ ابأيَظْلِمُأرَبُّكَأَاحَدًا»و  «کنندخوی تن ستم می

               *           

نسبت به یکدیگر آغااز   نعی، سرزنش آنابلکه پس از اعتراف جم، مطلب به اینجا ختم ن د

چارا کاه    ؛گرفات شد و هرکس به دلیل نق ی که در خطا داشت، مورد شماتت دیگران قرار می

برخای   ،یاد کارده بودناد   أیکردن مسکینان را داده بودناد، گروهای نیاز ت   پی نهاد محرومای عده

 ی کرده بودند.  مخالفت جزئی کرده و در نهایت همراهای هم و عده سکوت کرده بودند

معروف است که  .نمایده دیگری میجمعی معموالً هرکس گناه را متوج در شکست

معلوم  ،هزار پدر وجود دارد. اما اگر تأمل شود ،هزیمت و شکست، یتیم است و برای پیروزی

گردد که باالخره یك خطای جمعی حاصل تواف  و همراهی جمع، حتی به سکوت یا می

ه شدند که طغیان، کاری همدیگر متوج یهدلیل برادران پس از محاکم رضایت است. به همین

 اند. از خطا نبوده دورجمعی بوده و هیچکدام 

 رد «طاغین»قبل و  یهدر آی «ظالمین»در اینجا با این سؤال مواجهیم که تفاوت میان 

 این آیه چیست؟

زیرا ظالم ممکن است  ؛دطغیان ازظلم هستن یهران معتقد به باالتربودن مرحلبرخی از مفس

گر اصكً زیر بار قانون اما طغیان ؛هوای نفس، ستم نماید یهبر اثر غلببپذیرد، اما اصل قانون را 

 رود تا آن را به رسمیت ب ناسد.نمی

اما طغیاان، تجااوز باه     ،اند که ظلم، اشاره به ظلم به خوی تن استبرخی دیگر احتمال داده

 
 .44یونس / . 1
 .49کهف / . 2
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 روی ظلم است.هادحقوق دیگران و عبارت از زی

که طب   را ظلم چنان گسترده باشد که هر عقیده، گفتار یا رفتاری یهرسد واژاما به نظر می

ضعف  شامل باشد و آنچه شدت و ،اش منحرف شودچیزی از مسیر و یا جایگاه اصلی ،آن

ا شِّرْكَأأإِنَّ» :استشده ظلم عظیم نامیده  ،شرک ،که در قرآنچنان ،حقیقت ظلم است ،یابدمی

  «همانا شرک ظلم بزرگی است. ؛1أ اظُلْم أعَظِيم

بلکه طغیان و تجاوز از حد، یکی از  ؛ظلم از طغیان نداریم یهبنابراین نیازی به تفکیك واژ

کند، عملی موارد ظلم است، به این معنی که انسان با تجاوزی که از حدود الهی و انسانی می

عبارت  اصحاب باغ، گریِغیانطسازد. ه مینوان ظلم را متوجدهد که تحق  عظالمانه انجام می

 به آن اعتراف کردند.  عملی که در نهایت ؛ساختن مسکینان بودبرای محرومآنان از تدبیر مکارانه 

                          

و بیداری پس از عاذابی کاه واقاع     ،جمعیظلم و طغیان دستهاصحاب باغ بعد از اعتراف به 

لطاف   یهرا نابود ساخت، از امیاد خاود باه جباران ضاررهای رسایده در ساای        نشد و باغ آنا

 .«مِّنهَْبأاًررَبُّنابأَانأيُبْدِ انابأخايْأعَسىَ»پروردگار یاد کردند و گفتند: 

هرجا فردی به بكیی مبتك »: یسدنومیمحققان نقل از به  منهج الصادقینصاحب تفسیر 

بك تلف شود و او تأمل نماید و بداند که وی مستح  آن بك  یهگردد و مال و منال او در عرص

بهتر و ]خداوند[ بازگ ت کند،  ،تاعتراف نموده و به حضرت عز بوده، بعد از آن به گناه خود

 2«.به او بدهد ،ده باشدستتر از آنچه از او خوش

اند، اس و مجاهد نقل کردهعبران از ابنب و نیز مطالب دیگری که برخی مفسلز این مطا

جواب نمانده و به دنبال عذاب، لطف پروردگار شامل آنان شد و شود که این امید، بیمعلوم می

 .داده شدباغی با ثمرهای بسیار بی تر به آنان 
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اعماال     باه ایماان و توباه و   باود تاا موفا    نتنبیه و بیداری آنامنظور بهدر واقع این عذاب 

وَأ اقَادْأَاخَاذْزابأءَالاأفِرْعََوْناأأأأ» :های اولیه فرعون به همین منظور باود عذاب که، چنانشایسته شوند

و در حقیقات ماا فرعونیاان را باه خ کساالی و       ؛1أتِأ اعَلَّهُمْأيََذَّكَّرُونأابِب سِّنِيناأوَأزاقْصٍأمِّناأا ثَّمَرا

اگر آل فرعاون باه قحطای و آفات در      «یم، باشد که عبرت گیرند.کمبود محصوالت دچار کرد

 و با قصد پند و اندرز بود.  نها مواجه شدند، با هدف تذکر آنازراعت و باغ

عزیز خطور کند که چرا  یهممکن است این سؤال به ذهن خوانند ،آنچه گفته شداساس  بر

ت ذکر یم شاید علیگور پاسخ میاز بازگ ت نعمت به صاحبان باغ در آیات یاد ن ده است؟ د

نعمت اصحاب باغ، مقام تهدید مکذبان صاحب  یه، آن باشد که سیاق آیات و بیان قصنکردن

شد و فصاحت، اقتضای عدم بیان مراحل پس از  ه آنان خواهدعذاب دنیا متوج کهایناست و 

 سازد.توبه را دارد؛ زیرا کكم را از منظور اصلی دورمی

« كاذا ِكَأا ْعَذااٌُأوَأ اعَذااٌُأاالاْخِراةِأَاكْبَراُأ َاوْأكَبازُواْأيَعْلامَُونأأأأ» :ز لحن آیات بعدران ابرخی مفس 

 ؛رسد برداشت مزباور صاحی  نباشاد   اند؛ اما به نظر میاحتمال عدم بخ ش صاحبان باغ را داده

پاس از نقال    قارآن صااحبان بااغ نیساتند؛ بلکاه     « ...كاذا ِكَأا ْعَذااٌُأ» زیرا مخاطب این جمكت

زودی در که باه  گرددبرمیانواع عذاب دادن به ه و توجگفتگو با مکذبان  بهسرگذشت اصحاب باغ 

 باره سخن خواهیم گفت. این

 نشود که امید آناا ، استفاده میدکه اصحاب باغ مطرح کردن« غِبُوناارَبِّنابأرَأإِزَّبأإِ ىَ» یهاز جمل

ن ادن از رحمات    داشاتن باه پروردگاار و ماأیوس     میداست. ا رغبت به پروردگار یهنتیجدر 

  .در تبدیل باغ سوخته به باغی بهتر از باغ خودشان بود نت مهم آرزو و طمع آناعلّپروردگار، 

و خطای بداند هرگاه انسان خدا را از صفات نق  منزه  که شوداز این مطلب استفاده می

اقرار کند، رغبت و میلش به پروردگار  گاه نقش خود را در طغیان جمعیخود را ببیند و آن
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 سازد.میپروردگار دور ن یهآمده، او را از در خانماند و عذاب پیشمیباقی 

ه این ه شدند و متوجبودن پروردگار، متنب ت عذاب و منزهر اثر توجه به علباصحاب باغ 

 ازدستباغِ  د و بوده است، در نتیجه امیدشان قطع نآنان معنا گ تند که عذاب برای بیداری 

 رفته را به بهترش آرزو نمودند.

آمیز صاحبان باغ پایان یافت و پروردگار عالم در مقام تسلیت خاطر شریف عبرت یهقص

انسانی  یهداد که از هیچ عقكنیت و صفت کریمان یمکذباندنیوی خبر از عذاب  پیامبر اکرم

 .باشدمیظیر اصحاب باغ نگرفتاری به عذاب، در  نای ندارند و وضع آنابهره

فرماید: عذاب دنیا محدود است، اما در آخرت عذابی وجود دارد که به میقرآن در نهایت 

 است. عذاب از این  ، باالترمراتب

                      

  ذکر کرد تا انسان خود به مقایساه بپاردازد. در   بودن عذاب آخرت را مطل تربزرگاین آیه 

ا عاذاب آخارت   اما  ،مال و دارایای افاراد شاد   متوجه ، عذابی بود که دنیویعذاب  ،این داستان

عاذاب آخارت    از، اماا  اسات عذاب دنیاا قابال تادارک و جباران     ه خود اشخاص است. متوج

ب آخارت، کیفار و   ا هادف درعاذا  . عذاب دنیا جهت توبه و بازگ ت است، امّنیست خكصی

بهت ناشی از رؤیات  از  هر مقدار که باشد، ،بدهت ناشی از عذاب ،مجازات است. در این داستان

هاا در ایان   گاری های ظالمانه و طغیاان بود. کوبندگی اثر تصمیم خواهد کمترعذاب در قیامت 

ناد  نیازم ،چون علم به حجام عاذاب آخارت    بود و چه باشد، در قیامت بی تر خواهدجهان هر

باشد میآن با وضعیت این جهان  یهدانایی به آخرت و خصوصیات زندگی آن جهانی و مقایس

دهد پایان می« لَوْ کاَنُواْ یَعْلَمدونَ» یهآیه را با جمل، خداوند و این گروه اصوالً غافل از آن هستند

ه آن جهاان  زیارا با   ؛دانند و ممکن نیست بدانناد تربودن عذاب آخرت را نمیبزرگ نیعنی اینا
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نیست کاه  بعید هرچند  ؛است «امتناعیه» ،در این عبارت به اصطكح «لو»بنابراین  ؛اعتقادی ندارند

 باشد.  « دانستندای کاش می» ،باشد و معنای عبارت« اتمن»به معنای  «لو»

 هانکته

د که از اعتدال و انصااف  نب، ممکن است گروهی اندک باشمخر در هر جریان اجتماعیِ .1

اما در نهایت آن جریان را همراهی کنند و لذا اثر این همراهای   ،و بی تری برخوردار باشند بهتر

وَأاتَّقُواْأفِتْناةًأ َّبأ» :فرمایدمیدر قرآن خداوند چنانچه  ،را هم بگیرد نو سکوت و تمکین، دامن آنا

از . «رساد، بترساید  ه ستمکاران شما نمای ای که تنها بو از فتنه ؛1ا َّذِيناأظالامُواْأمِنكُمْأخابصَّةأأأتُصِيبنا

گیاریم کاه   را دارد، نتیجه می شود که امکان رهایی از سرانجامکسی می رچون نهی و تحذیر ب سویی

 باشد.دادن به گناهان اجتماعی، باعث اشتراک مؤمنان در عواقب و آثار گناهان میسکوت و میدان

خره با جمع همراهی وجود مخالفت اولیه، باال با نآنا ترِبرادر معتدل ،اصحاب باغ یهدر قص

ه عذاب اسات کاه شاروع باه سارزنش      شود و تنها پس از توجسهیم می نآنا یهدر نق  ،کرده

 نماید.  برادران خود می

نسبت به پروردگار  نباید محرومیت را کهایناز است تنزیه و تسبی  خداوند، عبارت  .2

، اساباب  اصلی، خود انسان است که با قصاد فاساد  و به این معناست که ظالم و مقصر داد 

، ماؤمن باه دنباال    آیاد  نماید. پس در هر بكیی آسمانی که پایش ه عقاب را فراهم میتوج

دلیال عاذاب باه    دادن بای  و از نسابت  اسات ت توجّه عذاب پروردگار به خاود  ک ف عل

 نماید. پروردگار خودداری می

شکل  ،ه عذابدر توجانسان عتراف به نقش خود ای بدون تسبی  پروردگار و اهیچ توبه .3

شود و تا وقتی که کار خود را گیرد. تا وقتی دیگران را مقصر بدانیم، راه توبه باز نمینمی
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شویم. گام اول در اعتراف به گناه، تنزیه پروردگار است. کسی توجیه کنیم، موف  به توبه نمی

گاه اعتراف حقیقی به هیچ« و... ه کرده بودمخدایا چرا من، مگر من چ»که طلبکارانه بگوید: 

ترین شناخت را از کرد که بهترین و صحی  کند. پس بهترین توبه را کسی خواهدگناه نمی

 پروردگار داشته باشد.  یهتوحید ربوبی و فاعلیت عادالن

در ایم که مانعی ن جهت از ظلم و طغیان نهی شدهبه ایشود که از آیات باال استفاده می .4

ها و حتی نیتو ست و رفتار ناشایست ا مسیر تکامل و حیات طیبه و سعادت ابدی ما

گری، آثار تکوینی و طبیعی خود را بر زندگی فردی و های ناشی از روح طغیانتصمیم

 شت. ااجتماعی ما خواهد گذ

د ندارد کاه افارا  وجود ه آثار و عواقب این جهانی آن، تفاوتی ر یك گناه جمعی و توجد .5

؛ بلکه نفس همراهی و توافا   خیراند یا به یك میزان در اجرای گناه نقش داشته ،گروه یاجامعه 

   سازد.فراهم میبرای همه ه عذاب را توج یهدادن به انجام طغیان، زمینو میدان

بار رغبات و    ،هرگاه معرفت صحی  وجود داشته باشد، عذاب و تنبیه مربی و پروردگاار  .6

معرفتای، نعمات و عنایات بی اتر،     بی گونه که در اثرهمان ؛افزایدبه پروردگار می بیننده میل عذاب

 شود.میبی تر گری باعث طغیان

صاحبان قدرت و  ،ترین مکذبان انبیا و رسوالن الهیترین و اصلیشود که عمدهمكحظه می

به دشمنان را آنان  بلکه ،ثروت هستند که نعمت الهی نه تنها بر ادب بندگی آنان نیفزود

 یك رسوالن پروردگار تبدیل کرد.  یهشمار

از عذاب آخرت و نیز تهدید گفتن سخن به تفصیل شناسند، با کسانی که قیامت را نمی .7

مورد آنان پس باید همین دنیای  ،بستگی آنان دنیاستتمام دل .جایی ندارد ،آنان به آن عذاب

 تهدید قرارگیرد. 
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نعمت م مول  آن، غیر از نبودن آن است. مکذبان صاحبندانستن عذاب و خصوصیات  .8

 انند. دعذاب هستند، هرچند ن

 انتوان به صااحب ترین تهدیدهایی است که میدنیوی از مهم وّو علشوکت گرفتن عوامل  .9

کت و قادرت  وهای تکذیب پیامبران در شکساتن عوامال شا   قدرت و ثروت کرد. شکست عَلَم

تأمال در ساازش را    یه. پایگاه اجتماعی این گروه که زمینا مکذبان یعنی ثروت و قدرت است

خاطری برای پیامبر تسكی گیرد تا همان است که مورد تهدید پروردگار قرار می ،کندفراهم می

 باشد.   اکرم
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)                (  دگارشااان اران، ناازد پرورکااپرهیز بااراى

 .هاى پرناز و نعمت استباغستان

)    (  پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟  

)          (  کنید؟شما را چه شده؟ چگونه داورى مى  

)             (   گیریدشما را کتابى هست که در آن فرا مىیا.  

)          (   گزینید، براى شما در آن خواهد بود؟که هر چه را برمى   

)                             (  شاما   کاه این یا

  که هر چه دلتان خواست حکم کنید؟ ،ایدتا روز قیامت ]از ما[ سوگندهایى رسا گرفته

)           (  ؟استعا[ کدام ان ضامن این ]اد از آنان بپرس  

)                            (     یا شریکانی دارند؟ پاس اگار

 گویند، شریکان ان را بیاورند.راست می

 هاکلمه

ای شااخه  ، به معنای پوشیده است. به باغ هم وقتی درختانش به گونه« جن»جمع : « جنّبت»

 . گویندمی  جنّ ،در هم ک ند که زیر آن سایه شود

نعمتای اسات کاه    پار  های به نعیم، اشاره به باغات جنّ یهاضاف است.جمع نعمت : « زعيمَ»

 . هستندهیچ درد و نقمت و عذابی بی

و باه معناای فرماانبردار و تسالیم      اسكم گرفته شده است جمع مسلم بوده و از:  «مسلمین»

   شونده است.
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استعاره که درخت  یهاز کندن میواست جرم عبارت است. از جرم گرفته شده : « مينجرِمُ»

 ب هر نوع امر ناپسند و مکروهی است. اکتسااز 

 گرفتن است و به معنای مطل  خواندن هم آمده است.  به معنای درس: « سوندرُتا»

 رود. جمع یمین به معنای سوگندی که برای تأکید عهد و میثاق به کار می: « بنمَيْاا»

 «بلاغ الصابی  » :یناد گوماثكً مای   ،جهات و شرایط است یه: یا به معنای تمام از همأ«ةغاب ِبَ»

یعنی سوگندی جا در اینصل است، گیرد و یا به معنای متّرسد و قوام میوقتی به حد مردان می

 تر است.  معنای دوم صحی به نظر  .شودکه نقض نمی

حکایت قولی است که در آن گمان دروغ بارود  « زَعم»نویسد: میاصفهانی راغب : « عيمزَ»

، این لغات باه کاار رفتاه     باشد سخنی مذمت شده یهکه گویند در قرآن هرجادلیل و به همین 

« زعاماه »ها هم های گفتاری و ریاستبه ضمانت.  و ... «متُمْعَزَ لْبَ»، «وارُفَكَ نَذیِالَّ مَعَزَ» مثل ،است

ه و احتمال کاذب در  شود، چون مظنّاگر به متکفل و رئیس هم زعیم اطكق می شده . گفتهگویندمی

 رود.  می مورد آنان

ممکن است مراد وجود  .جمع شریك به معنای معاون و یاور در قول و یا فعل: « شركبء»

 داشته باشند.  باشد که در مقابل حکم خدا، حکمی نشریکانی برای اینا

 تفسير

مقایسه میان دو گروه و دو قطب مثبت و منفی در برابر یك حقیقت  ،روش تربیتی قرآن

های الهی را بیان زننده به رسول و آیه بان تهمتنجام جریان مکذسرا خداوند است. حال که

 دهد.کران وعده میهای بیکند و به آنان نعمتداشت، به فرجام نیك پرهیزکاران اشاره می

           

در هر موردی  . البتهردپذیری دا طهبنگهداری وضا اشاره به خود« تقوا»قبكً گفتیم که 

ه به صدر و ذیل آیات، کسی است که از تکذیب قی در اینجا و با توجمت ؛ردای داویژه کاربرد
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وارد نسازد و البته در این  داشته و نسبت ناروا به آیات و شخ  پیامبرخود را نگه ،حقای 

پیامبر خداست و  د  بپذیرد که محمکند که ح  پذیرفته شود و شخایجاب می« تقوا»مورد 

حقای  قابل  هاایندهد و خواند، از کمال عقل و درایت او خبر میمردم میبر آیات الهی را که 

 باشند. احترام و پذیرشی می

و حقای  ذکرشاده را   چرا باید دو فرجام گوناگون در انتظار کسانی که پروردگار و رسول

شوند، باشد؟ قرآن این ردگار و رسالت میکنند و کسانی که تسلیم این حقای  و پروتکذیب می

 فرماید:کند و میپروردگار می بر حکمتکی متفاوت را متّ یهدو نتیج

              *        

ل کسای  شود، مثتربیتی پروردگار می یهآیا حکیمانه است کسی را که تسلیم حقای  و برنام

شود؟! پرورش و تربیت، حاصالی غیار از تفااوت    قرار دهیم که هر امر ناپسندی را مرتکب می

یك پرورش جسم در  یهترک عمل به آن را ندارد. حتی اثر یك برنام عمل به برنامه و یهنتیج

بنابراین اگر کسی مدعی عدم تفاوت فرجاام ایان دو گاروه    نیست؛ یکسان ورزشکار با دیگری 

ای در و فتناه  بارده خطا به قطعاً راه  ،ین تساوی ادعایی را به پروردگار عالم نسبت دهدشود و ا

 عقلش پدید آمده است.

ن ان از  ،دانستن فرجام دو گروهساوی مآغاز کردن عبارت با استفهام انکاری و سرزنش بر 

  .داردبودن چنین حکمیپایهبی

           *         

ای عقكنی برای حکم به تساوی فرجام مسلمانان و مجرماان، نوبات   بعد از انکار وجود پایه

مدعیان تساوی باید مستند مکتوبی در کتاابی آسامانی داشاته     رسد.به انکار احتماالت دیگر می

ن در حالی است که چناین  ها را گرفته باشند و ایباشند که براساس آن، درس تساوی سرنوشت

 مستمسکی وجود ندارد.  
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آنان در روز قیامت  کهمبنی بر این ی میان آنان و پروردگار استاحتمال دیگر وجود معاهده

، کندمیو البد کسی که با قاطعیت کامل چنین ادعایی شد  همان خواهد ،هرچه حکم کنند

ای د به سوگند از پروردگار گرفته که تا روز قیامت چنین معاهدهعهدی قطعی و مؤکمیثاق و 

 .وجود داشته باشد

          

از داوند خ. داردچنین ادعایی ضامن و کفیلی الزم شود که استفاده می« زعیم»ی از واژه

 یهضامن و کفیل چنین معاهداز آنان  یكکدام  ،سؤال کند نخواهد تا از آنامی پیامبر

 .گویی استدر مظان دروغ ،ایچون مدعی و ضامن چنین معاهده ؛دروغینی هستند

                     

و فاجر، مسلمان تساوی سرانجام ممکن است  کهاینوجود دارد و آن نیز  احتمال چهارمی

حکم به  ،خدا باشد. به این معنا که گرچه پروردگار پیامبر برایوجود شریکانی  یهنتیج

پروردگارانی دیگر وجود  ،دهد، اما در عوضشوندگان به برنامه خود می تسلیم نیكفرجام 

فرجام نیك  یهتبعیت کنند، وعد نآنا یهن وند و از برنامدارند که به کسانی که تسلیم خداوند 

جرائم و دادن  انجامبا  دپروردگار محمشدن برای است؛ پس تسلیم داده سرنوشت را یا تساوی 

 یکسان دارد. یهنتیج ،مکروهات

خداوند است و چون وجود هرگونه شریك ربوبیت اش پذیرش شریك در عا ری هاین اد

خواهد که آن شریك را بیاورند. البته می ناز آناقرآن تفی است، در اینجا برای پروردگار من

 ،دانند که در عرض پروردگار محمّدروشن است که این گروه صادق نیستند؛ زیرا می

   فرجام نیك برای آنان باشد، وجود ندارد.پروردگاری که مدعی تحق
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 هانکته

أ ِلْ» یهدر آی« رب» یهواژبر تأکید  .1 لطیفی به این  یهاشار« تِأا نَّعِيمبمُتَّقِيناأعِندَأرَبهِِّمْأجَنَّإِنَّ

تربیت به  یهبرنام ؛آنان استو پاداش متقیان ل سرانجام وردگار متکفکه پردارد مطلب 

همچنین از ذکر عذاب مکذبان و پاداش مثبت خواهد داشت.  یهنتیج ،ضمانتاین  یهپ توان

وبیت خداوند نه فقط ضمانت سرانجام نیك پرهیزکاران شود که ربن استفاده میاقیمت

مجازات مجرمان ومنحرفان  متکفل تنبیه وبلکه پروردگار را نموده،  یهکنندگان به برناموعمل

 باشد.از برنامه می

قی را به پذیری، انسان متدهد که تقوا و ضابطهن ان می «مسلمین»به  «متّقین»تغییر تعبیر  .2

انسان را به  ،تقوایی وتکذیب حقای گونه که بیک اند، همانبرنامه ربوبی میتسلیم در برابر 

 ک اند.میانجام هر جرمی 

ها در پاداش پرهیزکاران، حاوی باغ نعمتبر باغ و تأکید اصحاب های نابودی نعمت .3

و ترده باغ گس ،کندبان را نابود میهمین پروردگار که باغ مکذ کهاین ای بكغی است و آننکته

 بخ د.نعمت را به پرهیزکاران میپر 

حقیقی کسی است که توان اعطاای نتاایج و    شود که رباستفاده می« عِنْدَ رَبِّهِمْ»از تعبیر  .4

 ها را مالك باشد.ثمرات مثبت عمل به برنامه

کاه  شاود  آشکار میرا بر اساس نزول آیات تعقیب کنیم، « ربوبیت»اگر سیر طبیعی بحث  .5

بیان  در این سوره برابر او تأکید فرمود و شدن درتسلیم ر ابتدا روی شناخت پروردگار وقرآن د

 گردد.ه خود انسان میمتوجکه سود و زیان تسلیم در برابر پروردگار  کرد

ی میثاقی بین پروردگار و مردم بار تسااوی   نقلی و حت اقرار بر عدم وجود برهان عقلی و .6

های بسیار مهم در تربیت است. به عبارت دیگر از نظر قارآن  وشو فاجر از ر انسرانجام مسلم

نه اقاماه کناد؛   اجر در سرانجام حیات، برهان و بیو ف انطرف مقابل باید بر ادعای تساوی مسلم

 برهان است. یهنیاز از اقامبسیار روشن و بی ،تساوی این دو گروه در آثار و نتایج زیرا مسأله عدم
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 47تا  42آیات 

)                  (   ،روزى که کار

 .لی نتوانندو ،به سجده فراخوانده شوند هاآنشود و سخت و دشوار 

)             (  

وقت گیرد، در حالى که به ارا فرتمام وجودشان خوارى  ت وو ذل یدگان ان به زیر افتدد

 .شدندتندرستی به سجده دعوت می

)                                (   پس

، داننداز آنجا که نمیتدریج آنان را بهما واگذار.  ،کندکذیب مىترا  سخنمرا با کسى که این 

  ..ساختخواهیم  گرفتار

)             (  است بسی محکممن  یهکه نق دهم، و مهلت ان مى. 

)                 (  هی که از خوامیمزدى  آیا از آنان

 .پرداخت آن گرانبارند

)             (  نویسند؟مى ناست و آنانزدشان  ا غیبی 

 هاکلمه

نظور در آیه و مساق گفته شده ت امر نیز به شد .بین پا و زانو را گویند یهفاصل: « سبق»

 است. سختیو ت نیز رسیدن کار به شد

 .روداندام به کار می فروتنی است. غالباً در خواری و فروتنیِ و خ وع: « ةخبشع»

 به معنی پوشاندن قهری و رسیدن است.« ره »از : « ُقرهَتا»

 به معنی مرا با اوواگذار، کار او را به من بسپار.« وَذْر»از : « رزيذا»

 را گویند. یشدن تدریجستدرا ، گرفتها واست به معنی مرتبه ومنزلت  «درجه»از : « جُرِدْتاسْزا»
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 دادن.مهلت ت وکردن مدطوالنی :« ياُملِ»

گویناد و از ایان    ،شودبه گوشت محکمی که در کنار ستون فقرات پ ت واقع می: « ينتِمَ»

 شود.جهت به هر چیز محکمی نیز اطكق می

 .غرامت، هزینه: « مراغْمَ»

 .گرانباران: « ونلُثقامُ»

 تفسير

        

عمال   یهرابطا کارده،  پروردگار متعال حقیقتِ روز داوری را ذکار   ،ه دنبال مباحث گذشتهب

این اصاطكح   و یافتن امر استتکنایه از شد« ک ف از ساق». دهددنیا و آخرت را توضی  می

 شد.بات درگیری است. پس طبیعت روز داوری، سخت و شدید میشد یهکنندها بیاندر جن 

             

که « مجرمان» .از وقایع مهم آن روز، دعوت عمومی به سجده در برابر عظمت پروردگار است

 داشت. اما قدرت بر آن نخواهند ،کنندکنند سجده سعی می ،انداکنون با حقای  فراوانی روبرو شده

ی از ممکان اسات تجلای خاصا     ارد فرشتگان باشند واحتمال د ؟کننده کیستدعوت کهاین

ا کاه باه طاور طبیعای     شوداستفاده می امام کاظمکكم پروردگار عالم باشد ا چنانچه از ظاهر 

 خواند.می همگی را به خضوع و فروتنی فرا

              

آن  سختی محاسبه و نظام ه الهی وهنگامی که حقای  آن جهان و عظمت دادگامجرمان 

ت و خواری را  عدم قدرت خود بر سجده، ذلکنند و پس از دیدنِجهان را م اهده می

 ،گیردگرد شکست تمام وجودشان را می ،شوداین خواری در چ مان ان م اهده می وچ ند می

 شود.می ای که احساس شکست از درون جان ان به تمام اندام و جوارح ان ک یدهبه گونه
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داد، زیار باار   آنان را در آخارت شاکل مای    این گروه در حیات دنیا و فرصتی که شخصیت

 ایدرنتیجه با وجود ساكمتی  ؛معامله ننمودند ،الهی به تقوا و تسلیمدستورات سجده نرفتند و با 

در حیات اخروی انادامی ناساالم و غیرقاادر بار     ، ام در حیات دنیا داشتندکه از نظر قامت و اند

گونه که در مورد کوری اُخروی نیز چناین  نند؛ زیرا قیامت باطن دنیاست. همانکسجده پیدا می

*أأمَةِأَاعْمََىأبيََاعْراضَأعَنأذِكْرِىأفاإِنَّأ اهُأمَعِيشاةًأضانكبًأوَأزحَْشُرُهُأيَوْمَأا ْقِوَأمَنْأ» تعبیری وارد شده است:

 ِكَأا ْيََوْمَأأاهَبأوَأكَاذاأتُنَابأفاناسَِيتاأأبقَابلاأكَاذا ِكَأَاتاتَْكَأءَايَأأأ*أأوَأقادْأكُنتُأبَصِيرًاأ ِمَأحَشارْتانىِأَاعْمَىأأأقابلاأرٌَّ

زندگىِ سختى خواهد داشات، و روز رساتاخیز او    تردیدبیبگرداند،  رویاز یاد من  هو هرک ؛1ىسَتُنْ

خداوناد   بینا بودم؟ کهآنگوید: پروردگارا، چرا مرا نابینا مح ور کردى با مى کنیم.مح ور مىرا نابینا 

گوناه  هاى ما بر تو آماد و آن را باه فراموشاى ساپردى، اماروز هماان      طور که ن انهفرماید: همانمى

 «.شوىفراموش مى

امت به صورت وز قیاعتنایی به ذکر الهی کوری باطنی است و در رطور که بیپس همان

شدن جان  دعوت پروردگار متعال نیز به معیوب نکردن یابد، اجابتم میکوری چ مان تجس

 یابد.م می، تجسدر قیامت به عدم سكمت اندامو انجامد آدمی می

                

وآخرت بر صاحبان  حال که پروردگارت قادر است تا داغ عذاب و خواری را در دنیا

چون ؛ واگذاراو کار آنان را به  ،ت عذاب کندرت بگذارد وآنان را با خواری وذلثروت و قد

تو شده است. به  های ناروا برسبب این ف ارها و نسبت ،ایرسالتی که از ما بر عهده گرفته

نند و من کبلکه سخن و گفتار وحی را مخالفت می ،کنندعبارت دیگر آنان تو را تکذیب نمی

 برای عذاب آنان کافی هستم.
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است چنین ت استدرا  در افعال الهی درجه است. سنتدریج و درجهشدن بهاستدرا ، گرفته

بلکه گاه نعمت و  ،بیندمیا عقاب فوری آن را نام ،دهدمیکه مجرم، گناه و فسادی انجام 

انی که رود و در زم شود تا آن زمان که کامكً به خواب غفلت فروبه او داده میمواهب بی تری 

 شود.میالهی مواجه  یهبا عذاب خوارکنند ،کندرش را نمیتصو

 پروردگار متعال نظام هستی را بسیار متقن و حکیمانه و بر اساس محاسبات دقی  بناا نهااده  

یّت، موجب تأثیرات منفی در زندگی یا حاال  ی یك پاسخ بد به یك تحای که حتبه گونه ،است

هََبأَاوْأأبِتاحِيَّةٍأفاحَيُّواْأبِأاحْسَناأمِنْأوَأإِذااأحُيِّيتُمْ»فرماید: می ءنسا یهمعنوی است. خدای متعال در سور

رودی بهتار  چون به شما درودی گفته شد، پس به د و ؛1أءٍأحَسِيببًأىَْشاأأألكُأىبناأعَلارُدُّوهَبأإِنَّأا لَّهَأكا

 .«چیز استاز آن یا همان را پاسخ دهید، همانا خداوند حسابرس همه

قلب در نمااز و  ه عنایات یا سلب عنایات و حداقل در حضور در توجاین حسابرسی دقی  

یاا   که در ماورد انبیاایی همچاون حضارت آدم    چنان است؛تأثیرگذار  ،اتتوفی  انجام مستحب

موجب بازگ ات   ،نبال داشت. این تنبیهات یا تأثیرات مثبتتأثیرات منفی شدیدی به د یونس

ا در اساتدرا ، نعمات بناده فاراوان     اما  شود؛از خطا و دلگرمی به انجام کارهای خیرِ بی تر می

شاود.  بلکه به دنبال معصیت وجرم، نعمت داده مای  ،گرددشود و توفی  شکر از او سلب میمی

 یهتازیانا  ،دهاد ای کاه احتماال نمای   در لحظاه  کهآن فاق، او را کامكً سرمست کرده تاهمین ات

 شود.عذاب الهی بر وی نواخته می

           

گام شرایط بهدادن خداوند به این بندگان، توضیحی برای استدرا  است. آنان گاممهلت

کند. این عدم تعجیل نمی سازند و خداوند در عذاب آنانه قطعی عذاب الهی را فراهم میتوج
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ها ومصالحی شود، حکمتتعجیل ومهلتی که به این گروه )اهل تکذیب وگردنک ی( داده می

 کند.الهی یاد می یهو نق  «کید»دارد که خداوند از آن به عنوان 

آناان باا افتارا    به دلیل تناسب عمل خداوند با عمل مجرماان اسات.    «کید» یهاستفاده از واژ

خداوند نیاز از عکاس العمال     اند وک یده ، علیه قرآن و وحی الهی نق هبه پیامبر وتهمت جنون

 کند.یاد می «کید»خود با عنوان 

به این گردنک ان داده شده تا تمام قدرت و ظرفیات خاود را    کافیالهی فرصت  یهدر نق 

 یهدر ساور  خداوناد کاه  چنان ؛همگام با خود را به صحنه آورند کنند و نیروهای همراه وجمع

ن ینان خود را صدا کناد تاا در برابار برخوردهاای ماا او را      باید هم .«فالْيَدُْْأزابدِيَهُ»عل  فرمود: 

نوبت  ،ت تمام شددرت خود را وارد صحنه کردند و حجق همراهی کنند و آنگاه که تمام قوا و

و  دیده شدهکه تمام جوانب آن  ای استکید متین نق ه«. سَنادُْْأا ََّبَبزِيَة» :رسدبه عذاب آنان می

 شود.  با حساب دقی  و به موقع به اجرا گذاشته می

                

الهای باود و    یهتوهم تساوی مجرمان و مسلمانان در نگاه عادالن رد ،آنچه تاکنون گفته شد

 ت اساتدرا  و هرچناد سان   ،باشندظار عقاب اُخروی بلکه واقعیت آن است که مجرمان باید در انت

 های دنیوی آنان نباشد.تها و لذخوردن نعمتبرهم مهلتی که خداوند به آنان داده، موجب

عای تساوی سرانجام مجرمان و اد یهتواند انگیزشود که میردی اشاره میدر این آیه به مو

یعنی  ؛دف مردودشمردن چنین موردی استمسلمانان باشد. استفهام در این آیه، انکاری و با ه

ای، تا با احساس جاست؛ زیرا تو از آنان مزدی درخواست نکردهتساوی بیتکذیب ان بر عدم

 فرار از این غرامت سنگین، حکم به تساوی فرجام بدهند. یهینی آن، و به انگیزگسن بزرگی و

          

بان همچون فرشتگان، نویساندگان  به این معنی که این مکذ ؛ز در صدد انکار استاین آیه نی
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حکام باه تسااوی     ،كعی که از احکام قطعی الهی دارناد غیبی عالم نیستند تا بر اساس اط اسرار

 فرجام مسلمانان و مجرمان بدهند.

  نوشاتن باه   اند تا از طریا كع بر غیب پیدا نکردهاست که این گروه اطو احتمالی دیگر آن 

 نآناا  ان و یا الاقل مساوات ان را با انادهند و از این طری  امتیاز خود را بر مسلماطكع یکدیگر 

 تر است.ل صحی ل اوالبته قو 1دریافته باشند.
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 52تا  48آیات 

)                     (   پس در

گاه که آن ،[ مباش[ حکم پروردگارت شکیبایى ورز و مانند همدم ماهى ]یونس]امتثال

  .زده ندا داداندوه

)                         (   اگر لطفى از جانب

  ..شدشده بر زمین خ ك انداخته مىطعاً نکوهشکرد، ق[ او نمىپروردگارش تدارک ]حالِ

)              (   پس پروردگارش وى را برگزید و از

 .شایستگانش گردانید

)                                 

  (  چیزى نمانده بود کاه تاو را چ ام     ،و آنان که کافر شدند، چون قرآن را شنیدند

 .گفتند: او واقعاً دیوانه استبزنند، و مى

)            (   [ جز تذکارى براى جهانیان نیست]قرآن کهآنو حال. 

 هاکلمه

در اینجا یکی از این دو معنی مراد است؛ به معنی گلوگاه  «کظم» یاز ماده: « ومظُكْمَ»

 اندوه یا محبوس در شکم ماهی. مملو از خ م و ؛است

 .خالی بیابان خ ك و: « ا عراء»

 نابودی است. زل ، به معنی لغزیدن و بر زمین افتادن است وکنایه از هكکت و یهاز ماد: « وناقُ َِْيَ»

 تفسير

                   

ای جریان ح  گفته شد و با عنایت به تنبیه حکیمانه یهه به حقایقی که در مورد آیندبا توج
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پاداش و کیفر  ،شده و خداوند بر اساس عدالت و مصلحت بان تدارک دیدهکه برای مکذ

صبر پیامبر  یهنیست و نباید کاس شکیبینمود، جایی برای بی مجرمان را عطا خواهدن و مسلمانا

 لبریزشود. اکرم

 خروی مفسدان است و رسول اکرمحکم پروردگار، عذاب دنیوی و اخروی یا حداقل ا

بر این حکم  ،ت استدرا  و امهال پروردگارو البته با عنایت به سن ،باید بر اساس این وعده

 33 درس بگیرد که بعد از صبری حضرت یونسباید از بی اری پی ه نماید. آن حضرتبردب

های قوم به غضب آمد و قومش را نفرین نمود و سال دعوت مردم به خدا، در مقابل مخالفت

تبلیغی  یهبدون اجازه به مردمش پ ت کرد و منطق ،هنگامی که عكئم عذاب را م اهده کرد

 ،شمردبه تنبیه الهی گرفتار شد و از فضای تبلیغی که آن را تن  می نسیو نمود. خود را ترک

 شکم ماهی گرفتار گردید و در آنجا زندانی شد.تر فضای تن به 

غیظ شخصی  یونس مراد آن است که حضرت ،به معنی فروبردن خ م باشد« مکظوم»اگر 

نفرین نمود. پس  ،خداوند تکذیب قطعی و ن انعدم ایما به دلیلخود را فروبرده و مردم را 

 ه به شرایط پیامبر اکرمشکم ماهی است. این برداشت با توجاز گرفتارشدن در این عمل قبل 

 رسد.تر به نظر میمناسب

 احتمال دارد که اشاره به ندای آن حضارت  ،ه باشدبه معنی فروبردن غص« مکظوم»اما اگر 

 َّبأإِ َاهَأإِ ََّبأأأأنْااتِأبىأا ظُّلُمَفِأفانابدَى» تقصیر باشد:گرفتن  در شکم ماهی وتسبی  پروردگار و بر عهده

ها ندا داد کاه معباودی جاز تاو نیسات،      پس در دل تاریکی ؛1 ِمِينبتُأمِناأا ظَّكُنْأأىزاكَأإِزِّبتَأسُبْحََازْ

 «.منزهی تو، به راستی که من از ستمکاران بودم

                      

 رسالت جدید حضرت یونس رحمل نعمت در اینجا ب ،نعمت در آغاز سوره یهواژ یهبه قرین
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شد، دائماً در سرزمین د نمیمجد تر است، یعنی اگر آن حضرت م مول نعمت رسالتمناسب

گرفت؛ زیرا به مردمش رار میت قتاریخ مورد مذم یهآمد و همی ک ت و زرع گرفتار میبی

 بود.گفته محل رسالت را ترک  ،بدون اجازه ،پ ت کرده

فالاوْ َابأَازََّهُأكَباناأمَِناأأأأأ»کارد:  وی را از شکم مااهی خاار    اهل تسبی  بودن حضرت یونس

ندگان نبود، قطعااً تاا   ی تسبی  کنپس اگر او از زمره؛ يَوْمِأيُبْعَثُوناأ الابِثاأفىِأبَطْنِهِأإِ ىَأ*أا ْمُسَبِّحِينا

اما تدارک نعمتِ الهای و رساالت    ؛1«ماند.شوند، در شکم آن ]ماهی[ میروزی که برانگیخته می

 .بخ ید مت همی گی رهاییک ت و زرع و مذالهی بود که او را از سرزمین بی

نع شاد کاه   ماا  ،یعنی نعمتی که جبران کرد ؛امتناعیه است«  اوْ ابأاانْأتادَارَكاهُ...»در  اللو یهکلم

 تی باقی بماند.وی در چنین محیطی و مذم

             

ت و سرزنش او کاسته گاه از بار مذمهیچ ،شدنمی د به او دادهاگر فرصت رسالت مجد

به  مام حسیننظیر فرصتی که ا ؛صالحان قرار داد یهاو را در زمرخداوند  کهآنباالتر  ؛شدنمی

با این عنایت بود که او از صف  .یزید ریاحی داد تا به عنوان سربازش مجاهده کند حرّ بن

 .شد وارد مذمومان خار  و در جمع شهدا و یاران امام

رسالت ن معناست که دادن فرصت آمده بیانگر ای«  ِحِينابفاجَعَلاهُأمِناأا صَّ»فاء تفریعی که در عبارت 

 شدگان خار  شود و در جمع صالحان وارد شود.ود که وی از صف سرزنشعاملی ب ،دمجد

                                

أبِأابْصَ»ران عبارت برخی از مفس اند. گروهی زخم دانستهمچ به معنی را  «رِهِمْب ايَُْ ِقُوزاكَ

بنابراین معنی آیه  ؛اندکرده رسیفت ،شوددیگر آن را بر خ م فراوانی که در چ م نمایان می

 هم معدودی یهعد .خواهند تو را به زمین زده، بکُ ندگویا با چ مان ان می چنین خواهد بود:
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 ؛اندلهی حمل نمودهک یدن وی از مسیر دعوت و رسالت او دست آن را بر لغزیدن پیامبر

 اند.این لغزش قرار داده یهتهمت جنون را وسیل ،معنا که کافرانبدین 

به دنبال توصیه به شکیبایی بر عذاب خداوند دوم است؛ زیرا تفسیر ترین قول، صحی 

 نسبت به پیامبرآن کافران  یهسازد که کینلع میحضرت را مطکافران از راه امهال واستدرا ، 

، که گویا گیردمیچنان خ م سراپای آنان را آن« ذکر»که هنگام شنیدن ست ای تا حد

با تو نیست؛ بلکه آنان  یهسازد که کینخواهند تو را با چ مان ان بکُ ند. ضمناً آشکار میمی

 و پیامبرهایی را دارد به دلیل ذکر آیات الهی است و طبیعت رسالت اقتضای چنین مخالفت

 ها آماده سازد.کامیتلخ ین میدان وباید خود را برای ا

زخام  زخم، چندان قوّتی ندارد؛ زیرا آنچاه از روایاات چ ام   مزبور بر چ م یهآیاما حمل 

اعجابی کاه پیوناد میاان     ؛است« محبّت»و « اعجاب»زخم ناشی از چ م کهاینشود، استفاده می

زخم را ذکر ، درمان چ مکند. به همین دلیل روایات اسكمینعمت و صاحب نعمت را قطع می

 هایی بر زندگی، غیرقابال بنابراین هرچند تأثیرات چنین نگاه ؛انددانسته« الأحولأوالأقوةأاالأببهلل»

 ا حمل آیه بر این موضوع م کل است.، امانکار است

نیز توجیه دارد؛ زیرا با آیات آغاز سوره، و تكش کافران مبنی بر لغزاندن پای  قول سوم 

 در مسیر رسالت هماهن  است. پیامبر

خ م شدید خود بر تو،  شود که کافران از غضب ول از آیه استفاده میاحتمال او بنابر

 هرگاه ذکری ب نوند، کوتاه نخواهند آمد و تو باید در میدان شکیبایی بر این ف ارها فائ  آیی.

در ترتیب نزول ست که لین باری ااو« الذین کفروا» یهه داشته باشیم که استفاده از واژتوج

بر  کنندگانِاستعمالش آن باشد که جا داشت خ مت به کار گرفته شده است و شاید عل هاسوره

مرتبط ن های اصیل آنارات را که با ندای فطرت وخواستهشدند و تذکتو، تسلیم این حقای  می

ای ، بر تو خ م و ها و حقا این گروه از سر انکار این نعمتام ،شدنداست، به جان پذیرا می
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ست ا هاآنکنند و به تو که حامل این حقایقی هستی ا که در واقع نعمتی برای غضب می

 دهند.نسبت دیوانگی می

 یهیت و دشمنی با آورندها تا مرز ضدناسپاسی وکفران نعمتشود که این آیه استفاده میاز 

نه فقط  کینه و نسبت ناروا به پیامبر توان نتیجه گرفت که بغض وو نیز می یابدها ادامه مینعمت

ادامه خواهدیافت؛  ،باشد در زمان حیات مبارک ای ان، بلکه تا زمانی که ذکری وجود داشته

أا ذِّكْرامِ امَّبأسَ»فرماید: فرماید هرگاه از تو ذکر ب نوند، بلکه میزیرا در آیه نمی پس هرگاه  ؛«عُواْ

 کنند.غضب می ،ذکر را ب نوند

که شامل ذکر پروردگار، ذکر راه سعادت و وسایل تأمین کماالت  «ذکر» یهه از واژاستفاد

یادآوری  ،پیام دعوت دینی ی در قرآن هم هست، ن ان از آن دارد که عمدهشود و متجلمی

 .اندآوردهرسوالن سلف  ی است کهندای فطرت و مطالب

           

 هاا انساان  یهاستدالل گذشته است. چگونه این کافران آنچه را که برای همم این جمله متم

آیا ندای مواف   ؟دهندغضب بر تو و نسبت دیوانگی به تو قرار می خ م و یهوسیل ،ذکر است

  باشاد، مصاح  ت مای ن الهی و خطابی که به تماام ب اری  انبیا و رسوال یهفطرت و معارف هم

 چنین برخوردی است؟!

أ ِقاوْمَكَ» یهکه در آیبدانیم، چنان« شرافت»د از ذکر را اگر مرا و أوَ أ اكَ أ اذِكْرٌ همانا  ؛1اِزَّهُ

چگونه این  :یابداحتمال داده شده است، معنا وضوحِ بهتری می «قرآن شرافت تو و قوم توست

نود، بر شناسپاسی کرده و هرگاه آن را می ،جهانیان است یهعرب کافر، نعمتی را که باعث شرافت هم

 دهد.تو خ م و غضب کرده و به تو نسبت دیوانگی می

وَأمََبأأ» یهجهانی، ماندگار و معتبر اسات و آیا   شود که دعوت پیامبرآیه استفاده میاین از 
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هاای  ن انگر آن است که تمام جهانیان مخاطب این ذکر هساتند و دشامنی  «  امِينابهُوَأإِ َّبأذِكْرٌأ ِّلْعَ

 این پیام را به خاموشی بک اند.تواند ی نمیعرب مک

 شناختيهای روشنکته

پاس از اعاكم   و ه در مکا  با حضارت محماّد  هایی است که سوره قلم ناظر به مخالفت .1

در خداوناد  زیارا   ؛علا  تفااوت دارد   یهبا ساور این سوره های پروردگار به عمل آمد. ویژگی

 هاا آند و او را بارای مواجهاه باا    داحضرت را نسبت به خطرات آینده ه دار میعل   یهسور

رفات از کمناد   راه بارون  ،بینی شدهپیش ا در این سوره به دنبال بروز م کلساخت، امآماده می

از یك نظر به  ،بنابراین مباحث چال ی و مرتبط با اصول ؛دایفرمتعلیم می آن را به پیامبر اکرم

پاس از وقاوع حادثاه بارای عباوردادن      سازی است و برخای  شوند: برخی آمادهمیدو دسته تقسیم 

 مناسب از حادثه است.  

به مقام رسالت برسند، تحت تعلایم فرشاتگان و وحای الهای      کهآنپیش از  پیامبر اکرم .2

و  ،وارد شده اسات  قیان علیكغه در کكم موالی متالبقاصعه از نهج یهکه درخطبچنان ،بودند

سالگی به عنوان نبی با معارف دین آشنا شده  37، از شابراهیم قمی در تفسیرعلی بن یهبه گفت

ها به مقام رسالت رسیدند؛ اماا پاس از   بودند و با این شایستگیو تحت تربیت الهی قرار گرفته 

ماردم تربیات شادند؛     الت مرتبط با دعاوت و هادایتِ  هر مرحله از دعوت و تحوآن نیز برای 

قلام و   یهنظیر ساور  ،ها و برخورد با موانع بودها، مخالفتبرخی از این موارد مرتبط با چالش

ل و اعلای  مزما  یههای معرفتای و دینای نظیار آنچاه در ساور     وی برای پیامسازی برخی آماده

باه   ،د کاه باه دلیال خطااب    نا کگونه موارد از معارفی یاد مای خواهدآمد. خداوند متعال در این

ایان   نظیار آنچاه در   ،تحوّل شامرده شاوند  بنابراین نباید به عنوان اصول  اند؛گفته شده پیامبر

 ی مباحث عذاب قیامت آمده است.نت استدرا  و امهال کافران یا حتسوره از مباحث مربوط به س

در مخالفات   ،در هنگام مواجهه با حرکت اصكحی پیامبر اکرمصاحبان قدرت و ثروت  .3
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تماعی و اقتصادی دعاوت  از تأثیرات اج نقدم شدند و این مطلب به دلیل احساس خطر آناپیش

پرستی ، بساط بتکه دعوت به معبودی که خال  و آفریدگار استدانستند میبه اسكم بود. آنان 

باه رونا    و  کناد مای دار ه در میان عرب بود، خدشهمک یهویژ ه و جایگاهاعتبار مک یهرا که هم

. این ساوره باه طاور    سازدرد میصدمه وای در میان دیگر اعراب اقتصادی مکه و جایگاه برتر قبایل مک

 دهد.تعلیم می عمده راه مقابله با این جریان قدرتمند را به پیامبر اکرم

قلم روش مواجهه با این جریان، عدم سازش و کوتاه نیامدن در برابر  یهاز منظر سور .4

رای ب .استنیامدن در امر تبلیغ و دعوت مردم آنان و پاف اری بر مواضع و همچنین کوتاه

 رساندن پیامبر به این موضع مراحلی طی شد:

و اصكح را  افساددو جریان  یهانداز آیندرا دلداری داده و چ م در آغاز پیامبرخداوند 

 .( 7تا  1)آیات  .ترسیم کرد

به هویت جمعی جریان ، باز نرمش و سازش با این جریان مکذسپس ضمن نهی ای ان 

 یهو یادآور عدم وجود نقطکرد ر برابر جریان ح  اشاره فاسد و مفسد و موضع منفی آنان د

 (15تا  8)آیات  .شودبا آنان می ،که نماد صكح و اصكح است م ترک میان پیامبر

 ، پیامبرپرهیزکارانبا ذکر فرجام بد این گروه و تفاوت سرانجام نیك  ، خداوندپس از آن

ت را از طری  سننیوی و اخروی آنان و عذاب ددارد میبرحذر آنان م غولی به را از دل

 .(47تا  16)آیات  .گیرداستدرا  و امهال بر عهده می

شساتن از  را دعوت به صبر کرده و نسابت باه بریادن از ماردم و دسات      پیامبر ،آیات بعد

شاود و در  را یاادآور مای   آمیز حضرت یاونس تبلیغی بر حذر داشته و جریان عبرت یهوظیف

ها همی گی است و تا زمانی که کافر ذکری ب انود کاه   نکته که این دشمنینهایت با تذکر این 

ل دائمای جریاان   وی را بارای تحما   ،علیه تو موضع خواهاد گرفات   ،ایتو عامل ابكغ آن بوده

 (53تا  48)آیات  .نمایدباطل را گوشزد می تقابل مستمر جریان ح  و، ساختهمخالف آماده 
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ن ساوره در ترتیاب   یساوم  ،جداول ترکیبای  یههم و ، غیر مسندمسند ولادر جداین سوره 

وجود باشد. تنها دو استثنا ثر میمدّی سورهقلم و قبل از  یهنزول است و فرودآمده پس از سور

و  المباانی و دیگاری در جاداول صااحب     دارد: یکی در جدول منسوب به امیرمؤمناان علای  

  آید.ییعقوبی که توضی  آن در ذیل م

مزمال شامرده شاده     یهمدثر مقدم بر سور یهسور علی در جدول منسوب به امیرمومنان

   :زیرا ؛تقدم وجهی نداشته باشداین رسد نظر میه ب .است

بارای   ای تربیتای در راساتای مهیاشادن پیاامبر    مزمل داللت بر برناماه  یهمحتوای سور. 1

 1«إِزََّبأسََنُلْقِيأعَلايَْكَأقَاوْالًأثاقَِيالًأأأأأ»را در کریمه « قول ثقیل»مفسران مراد از  .دریافت قرآن است

مدثر برخاورد ولیاد    یهدر صورتی که در سور ،اندبرای دریافت قرآن دانسته کردن پیامبرآماده

 مغیره با آن حضرت، پس از استماع آیاتی از قرآن، گزارش شده است.بن

شدن در لباس یا ملحفه یا گلیم معنای پیچیدههر دو به « رتدثّ» و «لمّتز»های هرچند واژه. 2

ین و رسامی  یا رو ،ر در پیچاندن خاود در لبااس شاعار   استعمال تدثّبه  دانان نظراما لغت ،است
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دارد کاه خادای حکایم    اشااره  دو سوره نیاز   در هر ،از این کلمات شپی اند. محتوای آیاتِداده

خاواب و بیاداری شابانه    ه خرو  از رخات ب« لمزمّ» یهرا در هنگام خطاب با واژ پیامبر اکرم

 ؛دهدر به قیام برای انذار و اعكم خطر به مردم فرمان میمدثّ یهاما در سور، کنددعوت می

 یهسازی اسات، مقادم بار ساور    آماده یهل که برناممزم یهبنابراین نیکو آن است که سور

إِزَّبأسَنُلْقِيأعَلايْكَأقاوْالًأ» یهممراد از کریکه شود تر میقوی هنگامی این احتمال مدثر باشد.

مدثر  یهبنابراین تقدم سور 2؛را دستور به آن حضرت در آغاز رسالت انذاری بدانیم 1«ثاقِيالً

 وجهی ندارد.

و یعقوبی به نقل  المبانیکه جداول صاحب  از جداول مسند هفتنیز و  ششهای در ستون

این نظر نیز درست  .قلم قرار دارد یهی پس از سورضح یهنیز سور اندسعباابوصال  از ابن زا

وحای   پیاامبر اکارم  بار  چند روزی  :شده است گفته ،زیرا در سبب نزول سوره ضحی ؛نیست

م ارکان باه آزار و تمساخر آن     کاه آنمكقااتی نداشات تاا     با جبرئیال  و آن حضرت ن د

ایان حادثاه بایاد پاس از      که روشن است« پروردگارش با او قهر کرده است...» حضرت گفتند:

چنان ظاهر باشد کاه حتای   و آن زمانی اندک صورت گرفته باشد یهی مستمر و با فاصلاهنزول

این حادثه باا چناین ظهاوری بایاد      و وحی و استمرار آن توجه کرده باشند یهم رکان به پدید

 نزول وحی و قرآن اتفاق افتاده باشد.   مدتی از پس از

باشد و در ترتیب مصحف، هفتاد و سومین سوره است کاه  آیه میشامل بیست مزمّل  سوره

 .گرفته استقرار  قرآن 29در جزء  ثّردم یهجن و قبل از سور یبعد از سوره

 مقصود و محتوای سوره

است و پروردگاار متعاال    قبل با پیامبر اکرم یهروی سخن در این سوره همچون دو سور
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ل م اکكت  و تحما  یت ظرفیات درونای آن حضارت   جامعی به منظور تقو یهطی آن، برنام

 است. آمده از سوی جاهكن و معاندان نازل فرمودهپیش

انجام عباادات شابانه ماأمورکرده و باه      را به بیداری و خدای متعال در آغاز سوره، پیامبر

باه   پیوساتن بریدن از خل  و در ادامه وی را به دل، نمایدنتایج آن اشاره می اسرار این تکلیف و

کناد و راهکارهاای تحصایل ایان     توصیه مای آزار زبانی معاندان  برابر در پروردگار و شکیبایی

 دهد.ها را به او تعلیم میویژگی

از در عصایان و   حضرت رساول  کسانی که با به انذارخداوند بخش دیگری از سوره،  در

 دهد.می اراند، پرداخته و آنان را با یادآوری عذاب فرعون ه دمخالفت در آمده

جاامعی از   یهمجموعا  ،عبادت شابانه  یهبا تغییری در برنام ،بخش پایانی سوره درخداوند 

 .نمایدمیعبادت شبانه  یهدستورات دینی را جایگزین برنام

 ارتباط سوره

سیس نهادهای معرفتی أاجتماعی به تدینی و دار پروردگار متعال در جریان ایجاد تغییر ری ه

عل  به تعریف و تعیین جایگااه انحصااری آفریادگار هساتی و      یهسور فرمود. و رفتاری اقدام

او را  ،عنوان تنها اختیاردار ب ر که امر و نهای و مالك امتیازات انسانی پرداخت و از او به ،انسان

ی قلم ضرورت وجود دو فرجاام  . در سورهشدن در برابر او شایسته است، نام بردسزد و تسلیم

قیان و مکذبان یا مسلمانان و مجرمان توضی  داده شد و از عذاب و پاداش دنیا مختلف برای مت

به عناوان ساخنگو و    به جایگاه حضرت محمددر سوره مزمل به دنبال آن  و آخرت یاد کرد.

مزمال حامال    یهساور البتاه  ؛ اخت و مردم را از مخالفات باا او برحاذر داشات    دپیك وحی پر

. باشاد نیز میهای وحی و انتقال آن به مردم برای دریافت پیام برسازی پیامجامع آماده یهبرنام

 یهر آغااز شاد و چهار   مادثّ  یبود که از سوره ساز آغاز رسالت انذاری پیامبراین برنامه زمینه

  های پس از آن بود.غالب پیام سوره
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 گام تحول 

و ه دار نسبت به به عنوان رسول اهلل  دادن معاصران نزول قرآن بر جایگاه محمدتوجه

 مخالفت با او، گام دومی است که در سیر تغییر جامعه برداشته شد.
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 7تا  1آیات 

          أ

)           (  ایای کسی که در جامه یا گلیم پیچیده! 

)           (  کیشب را برخیز مگر اند. 

)            (  شب یا چیزی کمتر از نصف آن را نیمی از.  

)                     (   آن بیفزا و به تكوت قرآن با یا چیزی بر نصف

 .ه کامل م غول باشتوج

)      (  کنیمزودی کكم بسیار سنگینی را بر تو القا میما به. 

)                (  درساااتی کاااه عباااادت شااابانهباااه، 

 .زدن و استوارترین گفتار استشدیدترین قدم

)            (   رفات و آماد و اشاتغال     ،بار تاو در روز   حقّا کاه

  طوالنی است.

 هاکلمه

 را کامكً ای که اوشخ  پیچیده در گلیم یا نظیر آن به گونه ،هلباس برخود پیچید :« لمََِّّمُ»

 در خود بپوشاند.

باه معناای خوانادن یاا      «تئقرا» یهاز مادکه مثل کفران و رجحان : مصدری است « رآنقُ»

 .استگرفته شده  به معنی جمع «قرء»

درست اداکردن کلمات همراه باا   خواندن و ی، با تأنّآسان و صحی  خواندنأ:« يلتِرْتا»

 ت در معانی. دق
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 .شب یهاللیل: پدیده و حادثشئ نا .: حادثه ناشئ است. پدیدآمدن به معنی« أن »از  :« ةئابشِزا»

  .نهادن به عبادت، قدمزیرپاگذاشتن :« ئبًطْوَ»

 تكش است.مراد  ،جاایندر  و، شنا در آب یا هوا :« حبًبْسَ»

 تفسير

          أ

 ،ه و ابكغ معارفی که مخاطب آنمک یهزدشرک یهرسالت الهی در جامع گرفتندوشبه

مأمور شد تا از همین گمراهان  پیامبر اکرمتی بسیار سنگین است. هستند، مسوولی جهانیان

به  و نمایدبه جهانیان « ذکر»ابكغ  یهرا واسط نیافته بسازد و آنایروانی مؤمن و تربیتعرب، پ

 . پایگاه ت کیل امت اسكمی قرار دهد معاصران خود را، عبارت دیگر

دانست که رساالت خاود را   خدا می» ساخته او میرسالت را متوج، ظرفیت فعلی محمّد

باالتر بَرَد تاا   ،د ظرفیت و توان خود را در امر رهبری تحولا او هم بایام 1؛«دهددر کجا قرار می

باا عباادت شابانه و     ،را بیدار بوده شببی تر موظف است  در میدان عمل پیروز و سربلند شود. وی

« قارآن »ل پروردگار، ظرفیت خود را برای تحمعرض بندگی و صعود مناجات و دلبستگی به جانب 

هاست، آماده ساازد. باه   انسان یهل تأمین کمال و سعادت هممتکفشریعت و  یهترین برنامکه کامل

 شود:  خطاب می ،ای به خود پیچیده بودهمین دلیل به وی که در بستر آرمیده و گلیم یا پارچه

           *        

أَايُّيَ»با عبارت حضرت ندای آن  أا ْمََُّمِّلُهَب حالت طبیعی ای ان را هنگام نزول  هرچند «ب

 دارای چند احتمال است:  ،دهدمیوحی ن ان 

 هاای چناین خطااب   ،؛ در فضاای اناس  اسات خطاابی هماراه باا عطوفات      این خطاب، .1

در حاالی کاه گوناه برخااک نهااده و       دارد، چنانچه نقل است که امام علای وجود  ایدوستانه
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ٌأ»را با خطاب  بر او گذشت و او پیامبر ،خوابیده بود  حضارت علای   .نادا داد « قمأيبأَبَبترا

   .«امترین ندایی است که به آن خطاب شدهاین محبوب ؛هذاأَحبأمبأَزبديأبه»: گفت

، باید از رخاوت و سساتی   بار سنگین رسالت را بر دوش ک د پیامبر کهاینه به . با توج2

 و عبادت یبیدار از طری  ،نآدست ک د و برای آمادگی روحی جهت دریافت کكم سنگین قر

 قارار خطااب  را ماورد  حضارت  آن  ،امر فعل ندا و حرف باخداوند بنابراین  ؛شبانه تكش کند

 دهد که تأکیدی بر ضرورت تغییر این حالت است.  می

وی را باه   ،شاد شاید غم و اندوه جانکاهی که از ف اار جااهكن بار حضارت وارد مای      .3

قادری از غام و انادوه خاود      ،تا در این خلوت ،انده باشدای از اوقات ک در پاره« تزمّل»

رفع غام و انادوه، در    یهچارگفته شود  به پیامبراین خطاب آن است که  یهبکاهد. فاید

ا باه هار   الت دیگری نیز قابل تصور است؛ اممناجات شبانه و باالبردن ظرفیت است. احتما

ساازد  وی را موظّف می ،و به دنبال آن شودآغاز می پیامبر اکرمحال آیه با این خطاب به 

 ها را بیدار بماند.که بی تر شب

            *      

از شب را فراگیرد یا قدری کمتار  نیمی از ای باشد که باید به گونه این بیداری شبانه پیامبر

 ،احتمال نیز وجود دارد که ماراد از ایان خطااب   کند. این  باشد یا قدری بر نصف اضافهنصف 

ی ها که به دلیل م کل خاصا مگر اندکی از شب .های سال باشدشب یهدر هم بیداری پیامبر

 بیدار ن وند.

ی دربااره  از اماام بااقر  »: چنین نقل شده استمسلم د بنمحم طور مسند ازه ب تهذیبالدر 

امر کرده که هر شاب نمااز    امام فرمودند: خداوند به پیامبر ؛ؤال کردمس «يْلاأإِ َّبأقالِيالًلَّّقُمِأا »آیه 

   1«.ها بر او بگذرد و او نماز شب نخواندبرخی شب کهآنجا آورد مگر هب

 
 ، ذيل آيهالمیزانو محمدحسین طباطبايی،  کنزالدقائ ؛ محمد مشهدی، تفسیر الصافیر. ك به: مالمحسن فیض كاشانی، . 1
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داری کناد و ایان   زناده هاای ساال شاب   شود تا در اغلاب شاب  ف میموظ بنابراین پیامبر

 ش از نصف را به خود اختصاص دهد. شب یا قدری کم و بینیمی از داری باید حدود زندهشب

           

شب نمود، در این آیه معلاوم  در بیداری به مأمور را  پیامبر اکرم کهآنخدای متعال پس از 

زیرا در ایان آیاه   ؛ داری با هدف عبادت استزندهبلکه شب ،صرف بیداری نیست ،کرد که مراد

عناه  گویا بیداری به منظور قرائات اماری مفاروغ   شده است، توجه  پیامبر« کیفیت خواندن»به 

هماراه باا تأمال، درنا  و     بایاد خوانادن    ؛ای داشته باشداما این قرائت باید کیفیت ویژه ،است

شده تأمل شاود  در معانی خوانده و ای نیکو و زیبا ادا شودگونههب ،کردن جان و زبان باشدهمراه

 ای احساسی و ادراکی انسان را به حرکت درآورد.تا بر قلب اثر گذارد و قو

فرماود:  حضارت   .معنای آیاه پرسایدم   یهدربار از امام صادق» :گویدسلیمان میعبداهلل بن

بریاده مکان و   آن را بریاده  شاعر مانناد   .فرمودند: مراد آن است که آن را آشکار بخوان امیرمؤمنان

  1«....های سخت شما از خواب بیدار شود و که دل تا چنان شود ،همچون ری  آن را پراکنده مساز

 یست؟ آیه چ در این «قرآن»منظور از  کهاینسؤالی که مطرح است 

 کاه آنتار  اماا درسات   ،توان قرآن م هور و مصطل  گرفتقرآن در آیه را هرچند می یهواژ

هنوز دو ساوره   زیرا در آغاز رسالت ؛ها استخواندنی یهانواع اذکار مناجات و هم یهمراد هم

همین سوره گویای آن است که ترتیل در قرائت و بیداری شابانه،  در بعد  یهبود و آیشده نازل 

باه   ؛اناد مفساران آن را قارآن دانساته    یهپذیرش گفتاری سنگین است کاه عماد   یهخود مقدم

ح در صاطك اك عنوان یا به «قرآن» یههنوز واژ ،توان ادعا کرد در زمان نزول این آیهمیعبارت بهتر 

های ذکار، قاول و حادیث یااد     طور عمده از قرآن با واژههشده است و بکكم اهلل مجید استعمال نمی

 شده است.می
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ساوره   78 یهدر آیا  ؛قرآن در غیر کاكم اهلل وجاود دارد   یهی از استعمال واژنروش یهنمون

قَُرْآناأا ْفاجَْرِأأأأكِأا شَّمْسِأإِ اىأغاسَقِأا لَّيْلِأوََاقِمِأا صَّالاةاأ ِدُ ُو»: اوقات نماز آمده است یهدربار اسرا

نهایت تاریکی شب بر پا دار و نماز صاب    را از زوال آفتاب تانماز  ؛إِنَّأقُرْآناأا ْفاجْرِأكابناأمَشْهُودًا

   .«حضور است [مقرون با]زیرا نماز صب   ؛را نیز بپا دار

آیه هستند و آن حضرت مأمور بود تا  نظر مد ،های زبانی و خواندنیعبارت یهپس هم

  را با درن  و تأمل و با توجه به معنا و مقصود بخواند. هاآن

             

ف اگر تو مکل! . پیامبرکندداری و عبادات شبانه را بیان میزندهشب یهت برناماین آیه عل

چنان متانت و استحکام پیدا ن باید روح شریفت آنچو ،ای که چنان ریاضتی داشته باشیشده

  .ل کندتحم ،کنیمزودی بر تو القا میکند که بتواند قول سنگینی را که به

هاا باه   مطالب عمی  فلسفی یا عرفانی و حکمات  مثكً ،ل هر مطلبی را نداردر روحی تحمه

ن را حمال کنناد و از   شود. باید نفوسی چنان رشدیافته باشند که علاوم سانگی  هرکس داده نمی

 سر باز نزنند. هاآنپذیرش 

ل تاأمین کماال و   شریعت است که متکف یهترین برنامترین و جامعکامل ،کكم الهی آخرین

ها تا روز قیامت است. این کكم چنان عظمتی دارد که اگر بنا بود عظمات  انسان یهسعادت هم

ذلیال و متكشای    ،هاا در برابار آن خاشاع   کاوه  ،آن شکل مادی و قابل نزول و تمثیلی پیدا کند

تارین  کامال  1.«شَِعًبأمُّتاصََدِّعًبأمَِّنْأخاشَْيَةِأا لََّهِأأأأأبجَبََلٍأ َّراَايْتَاهُأخاأأأ اوْأَازَا ْنابأهَذااأا ْقُرْءَاناأعَلىَ» شد:می

ل توان تحما  عادی در این کكم، نازل شده است و چگونه قلبی الهی یهنامه و دستورناممعرفت

ت های ب اری تمام ظرفیت یهکنند که اشباع داشته باشدرا ک یدن معارف بلند کكمی شو به دو

با وجود تفااوتی کاه در ناوع و     بزرگ و از روز نزولش تاکنون اندی منداناست پایان جهان تا 
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کاران و  که از ساحل بای اند نمودهو اقرار  ل داشتهدر این کتاب تأم ،ها دارندسط  و عم  دانش

 ند.ادهشمرنایافتنی برنداشته و رسیدن به عم  آن را دست« نمی»جز  ،عمی  آنژرفای 

 باه  را «ثقیل» یهواژ ،ناای حسن و فراء و امثال  ،ل اسكم نظیر قتاده، مقاتلمفسران قرون او

همچون سنگینی اجرای این قاول در  احتماالت دیگری البته  ؛انددانستهآنچه در باال آمده معنای 

قرآن در  هرچند سنگینی .شده استداده  ،الت آنیا بر امت و اجرای بیرونی و تحووجود خود 

القا اشعار به سنگینی در مقام تحمل  یهواژداشت که توجه  یداما با ،روشن استاجرا  یهمرحل

احتماال دیگاری نیاز وجاود دارد کاه ماراد از گفتاار         .معانی دیگر دشوار است یهدارد و اراد

مادثر باه آن    یهنباشد بلکه آغاز دعوت اناذاری پیاامبر باشاد کاه در ساور      تمام قرآن ،سنگین

و کناد  یاا مای  هماردم مکاه م  « اناذار »را بارای   به این معنی که خدای متعال پیاامبر  ؛پردازدمی

 بسیار سخت و سنگین است. ،این نقشدر با مردم  یهمواجه

               

مطرح است عبادت شبانه روشن شد، سؤال دیگری در امر به حکمت امر الهی  کهآناز پس 

د؟ چه اشکالی داشت که شوچرا بر شب و انجام این عبادت در شب تأکید می کهاینآن و 

 گ ت؟ ل در محتوا و مفاهیم در روز میتأنی و تأم با همراه ف به قرائتِموظ پیامبر

دهد و ت انتخاب شب را توضی  میاول عل یهدهند؛ آیاین سؤال پاسخ می این دو آیه به

  .داردت عدم انتخاب روز را بیان میدوم عل یهآی

به عكوه که قول  ،زدن شدیدتری استگام ،شب یهفرماید: حادثمیخداوند ابتدا 

 پابرجاتری است و این دو خصوصیت دلیل رجحان شب برای عبادت است.

؛ اناد اخاتكف کارده   ،که به معنای پدیاده و حادثاه اسات   أ«ئَ شِنَا» یه  کلممتعلان در رمفس

اند و طب  ایان نظار معناای آیاه     دانسته ،خیزدپا میشخصی که از بستر بهمتعل  آن را  ،گروهی

تری در مسایر عباادت   تار و شادید  گام ساخت  ،شخصی که شب به پا خیزد :چنین خواهد بود
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لذا تأثیر روحی و روانی بهتری نسبت به شخصای   است؛ ل کردهبرداشته و م قت بی تری تحم

 خواهدگرفت.   ،که این وقت را برای عبادت انتخاب نکرده

ایان خصوصایات را    ،یعنی سااعات شاب   ؛اندرا ساعات گرفته « ئَشِانَ»  دیگر متعلگروهی 

 ستند.و شاهد صدق و ثبات در گفتار هدارند دارند که اعمال عبادی در آن تأثیر بی تر 

زدنی شدیدتر و گفتاری یعنی عبادات شبانه گام ؛اند  آن را عبادت دانستهگروهی دیگر متعل

 . پابرجاتر هستند

یعنای شاب در    ؛ت بی اتری برخاوردار باشاند   آید معنای دوم و سپس سوم از قوبه نظر می

دت عبایا رتر است و گفتارش پابرجاتر و عمل در آن مؤثمقابل روز این خصوصیات را دارد که 

 آید.  و شاهد صدق گفتار او به حساب میدارد رتری بر عابد در شب تأثیرات پابرجاتر و مؤث

تواند شامل ساعات ر این مطلب خالی از لطف نیست که شب یا عبادت شبانه، میتذک

ساعات  شب بر در بعضی از منابع روایی ما .فاق بیفتدلف باشد و یا در ساعات مختلفی اتمخت

و  1گفته شده است ،شودمیمغرب و ع ا، و نماز مخصوصی که درآن ساعات خوانده  بین نماز

باالخ  نزدیك طلوع و شب تمام ساعات شب به خصوص ساعات پس از نیمه برهمچنین 

 یههم بنابراینفجر تطبی  شده و توصیه شده است تا عبادات در آن ساعات انجام شود؛ 

یادشده در آیات را دو تأثیر  ،دنشومی جا آوردهه عات بساعات شبانه و عباداتی که در این سا

و اثر شهادت بر صدق و پابرجابودن مختلف هستند و هر شدت ا در عین حال در مراتب ام ؛دارند

مستلزم رهایی از بستر باشد و فضای آرام  و ،به دنبال خواب ،تر شود و بیداریبه سحر نزدیك چه

 . تری خواهد داشتیشبتأثیرات  ،فرما باشدبی تری حکم

 :آماده اسات  « الیال   شةئ ناا »در معناای   از امام بااقر و اماام صاادق   به نقل  البیانمجمعدر 

 «.از برخاستن در آخر شب برای نماز شباست عبارت  ،شب یهحادث»

 
 ر. ك به: محمد مشهدی، همان؛ عبد علی بن جمله عروسی حويزی، همان. .1
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د مؤیا  ،اسات  سالم نقل شاده به واسطه ه ام بنو  تهذیبکه در  شاید روایت امام صادق

و ناه  ای الهی انگیزهقیام شخ  از بسترش به « اقوم قیكً»روایت عبارت  در این ؛این معنا باشد

کنایه از بیداری پس از وقت خواب اسات  نیز « قیام از فراش»عبارت  شده است. معنی الهیغیر

 که با ساعات نزدیك به طلوع فجر قرابت بی تری دارد. 

برای تحصیل عبادت  به هر حال شب و عبادت شبانه تأثیرات شگرفی دارند. انسانی که

 سنگین و عادت یهسازد و با این برنامبر نفس خود ف ار بی تری وارد می ،خیزدشب برمی

نظیر هر ریاضت و  ؛سازدتر میل قول سنگین آمادهبرای تحماین برنامه، روح را  خود بهدادن 

یروزی در توان شخ  را برای پ ،شودتر و شدیدتر میتمرین دیگر که به هر میزان که سخت

 .بردباالتر میتر، ایتر و حرفهسخت یهمبارز هایمیدان

ای که شخ  برای گفاتن آن از خاواب راحات    عبادت شبانه و گفتار عابدانه ،عكوه بر این

 ،بر خود حارام ساازد   ،ت خواب را که مطاب  غریزه و طبیعت اوستپوشی کند و لذخود چ م

رش موجاب  طلب نیز از واضحاتی اسات کاه تصاو   م شاهد صدق بی تر گوینده آن است و این

شابانه را نسابت باه گفتاار و عباادت روزاناه چناین        بودن قول «اقوم»توان و می ،تصدی  است

به خصوص پس از اساتراحت و   شود،میه به فراغتی که حاصل در شب با توجتوضی  داد که 

معاش، دل را به خود جا را سکوت فراگرفته و غوغای زندگی روزانه و کسب در حالی که همه

بارای  کناد. پاس شاب را بایاد بهتارین زماان       همراهی بی تری با گفته میقلب  ،م غول نکرده

ت ایان  شاد و باه میازان   ت برای توسعه و شرح صدر قرار داد ریاضت نفس و رهبانی عبادت و

 گردد!پذیرش گفتار سنگین و حقای  عظیم می یهروح آماداست که  بیداری و عبادت

          

عدم انتخاب  نوبت به بیان علّت ،به دنبال بیان نقش عبادت شبانه در پذیرش قول سنگین

  .«تو در روز اشتغاالت طوالنی داری»فرماید: رسد. قرآن در این زمینه میروز می
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عبادتی است  مانع از حضور قلب و آمادگی در انجام ،های گوناگون مربوط به معاشفعالیت

گویاد از  ای که آنچه میگونهبه ،نمایدمیو قلب را همراه انسان گذارد میاثر عمی   ،که بر روح

هاای مرباوط باه    م اغولی مختلف و دل هایفعالیتزیرا  ؛جایگاه استوار و اعماق روح برخیزد

و اماور عاادی   اشتغال به امر تبلیغ و ترویج رسالت باشاد یاا تاأمین معااش      کهآن، اعم از هاآن

کند و حضور قلب وخلوت باا خادا را   خود فراغت و آرامش دل را سلب می یهبه نوب ،زندگی

بناابراین عباادت    ؛انادازد آمادگی روح برای دریافت قول سنگین است، به تأخیر می یهکه الزم

 توان جایگزین عبادت شبانه کرد. روزانه را نمی

 هانکته

شود که شب و اظهار از آیات باال استفاده می تری هست.تکلیف بی  برای اولیای خدا .1

 ،ویژه و واجب بر اولیای بزرگ خداست و آنان نسبت به دیگران یهبرنام ،بندگی در شب

بیداری شب برای استحبابی  یتری را بر دوش دارند. اگر مثكً به دیگران توصیهتکلیف سنگین

 ه است. شود، به آنان دستور بیداری شبانه داده شدمی

عبادت و راز و  ،اندعكمت قلوبی که ظرف حقای  وزین و سنگین معارف الهی شده .2

 ت است. های عمی  کكم حضرت احدینیازهای شبانه است و این تنها راه وصول به الیه

ی که کكم دارد و و اوراد و آیات قرآن و آهن  خاص کیفیت خواندن و قرائت اذکار .3

نقش  ،در تأثیر عبادات ،کندل در محتوا فراهم میرا برای تأم سرعت و مکثی که فرصت

 سزایی دارد. هب

دهد و نیز ای که تقریباً تمام سال را به خود اختصاص استمرار عبادت شبانه به گونه .4

گیری از ا در نتیجه آن نزدیك بهاختصاص بخش قابل توجّهی از شب ا حداقل نصف و 

 یهاهداف این برنام ،است، و به صرف انجام یك یا چند موردر خیزی مؤثعبادت شبانه و شب

 شود. تربیتی حاصل نمی
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عبادات  ،ا در مجموعام ،عبادات انواعی دارند و هر کدام در جای خود تأثیری ویژه دارند .5

 .  گذارندبرجا میتری شبانه در مقایسه با عبادات روزانه تأثیرات عمی 

به خاطر نق ای اسات کاه ایان عباادت در       ،ی بر انجام عبادتامر پروردگار به انسان مبن .6

های تربیتای و  باالتری از الطاف و رحمت یمرحلهبه ه مادگی روح انسان دارد و فرصت توجآ

و در غیر ایان صاورت امار باه عباادت       دهدبه انسان میحقای  واال را از ی مناسب فرصت تلق

 دت بندگان ندارد. نیازی به عبا سبحان یزیرا خدا ؛گرفتصورت نمی
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)                   (   و یاد کن نام پروردگارت را و به سوی او

  .قطع امید از دیگران کن

)                         (  رق و مغرب پروردگار م 

 .پس او را وکیل خود بگیر .که جز او معبودی نیست

)                     (  گویند شکیبا باش و بر آنچه می

  .کردنی زیباکن ترکرا ترک هاآنو 

)                     (  بان صاحب نعمت را به و امر مکذ

 .مهلت بده نمن واگذار و اندک زمانی به آنا

)          (  درستی پیش ما زنجیرها و آتش استبه.   

)            (  و غذای گلوگیر و عذاب دردناک است.   

)                   (   روزی که زمین و

 .زنده شوندها همچون تلّ شن لغد و کوهنها به لرزه افتکوه

 هاکلمه

 بریدن از هوای نفس و مراد در اینجا .است و بریدنشدن قطع به معنی  «بتل» :« تبتيل»

 است.پروردگار به  دن خودکرمخصوص

 کارساز و کسی که کار را به او واگذار کنند. :« وكيل»

 .از آن گردانیجداشدن از دیگری و روی :« هجر»

شود و به لذا به صاحبان ثروت اطكق می ؛به فت  نون به معنی وسعت عیش است :أ«ةمَزاعْ»

 چیزی است که خدا به انسان داده است. ،کسر نون
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نکول باه معنای    یهجیرهای سنگین است. اصل آن از مادبه معنای زن «نِکل»جمع  :« كبلزْاا»

، انساان را از حرکات   زنناد ضعف و ناتوانی است و از آنجا که زنجیرهایی کاه بار دسات مای    

 ، این واژه در معنای زنجیرها به کار رفته است.سازدبازداشته و ناتوان می

 .ک یدهزبانه آتش بزرگ و :« حيمجَ»

 ، زلزله و اضطراب است.به معنای لرزیدن «رجف» :« فُجُرْتا»

 شود.یك مکان گفته می شده درتل متراکم وهای ؛ به شنشنی یه، تودری  و رمل: « يببًثِكا»

به معنی ریختن چیزی نارم مثال شان و آرد باه     است،  «یلهِ»از  . این کلمهلغزنده :« مهيل»

 باالیش بلغزد. ،پایین حرکتِ صورتی که با

 تفسير

                

در انجام وظایف  پیامبر اکرمسازی آمادهتربیتی که به منظور تقویت و  یهبرنام یهدر ادام

به ل بر خدای متعال را توکو  تبتّلراهکار آیات مورد بحث،  ،سنگین رسالت، نازل شده است

 . دهدتذکر می آن حضرت

غیرقابل تردید است.  ،در باالبردن ضریب امید به نتیجه ،لتوک بریدن از دیگران ودل نقش

چنان آن ،ساختن نیاز امیدوار، توانا و قادر بر برآوردهاختیاری داناصاحب ایکردن دل برفارغ

ان دیگر یمهراز بیهای ناشی ها و سختیل را بر مرارتدنبال دارد که متبتّه شادابی و اطمینانی ب

 زند. لبخند رضایت و شکیبایی می ،م کكت یهبر هم ،امید پایان نیکوسازد و او به شکیبا می

را  آنراه تحصیل  ،شود؟ آیات مورد بحثبا این همه ارزش چگونه حاصل می تبتلا ام

 «. وَ اذْکُرِ اسْمَ رَبِّكَ» :داندیادآوری اسما و صفات پروردگار می

هستی و  یهخال  هم ،دستیم که پروردگار محمدانا  1ا مکی « عل » یهدر سور

ای برای ست و جز او خال  و آفریننده هاآنپروردگار  ،ورو در تمام مراحل تط ستهاانسان
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أا َّذِىأخالاقا» :هستی و انسان وجود ندارد أرَبِّكَ أبِبسْمِ أا ْبزسَأ*أاقْراَْ در همچنین  1.«ناأمِنْأعَلاقبخالاقا

اختیار نسبت به انسان است؛ ترین مالك و صاحبکریمانه ،یم که پروردگارسوره فراگرفتهمان 

 های دانایی، شکوفانمودن زمینهانسان را به مدد ابزار و فراهم)علم و دانایی( زیرا ویژگی خاص 

ْأوَأرَبُّكَأا ْأاكْرامُ»ساخت:  سوره خواندیم آن باز در  2«.عْلاميَعَلَّمَأا ْبزسَناأمَبأ امْأ*أا َّذِىأعَلَّمَأبِب ْقالامِأ*أاقْرَا

تدبیر و  یهاست و چیزی از دایر دپروردگار محم ،امور و خكی  یهکه مرجع و سررشته هم

گ ت  آخر معلومدر و  3«رَبِّكَأا رُّجْعَىأإِنَّأإِ ىَ»خار  نیست:  ،نه در آغاز و نه در انجام ،ت اوم ی

پروردگار سبقت  یهسنن پروردگار عالم نبوده و بر ارادفراتر از  ،های طاغیان نیزکه تدبیر و طغیان

كالاَّأ ائنِأ»ک اند: هكکت، می یرا تا مرحله هاآنبلکه این پروردگار است که گام به گام،  ؛گیرندنمی

  4«.ا ََّبَبزِيَةأسَنادُْْأ*أفالْيَدُْْأزابدِيَهُأ*أذِبَةٍأخابطِئاةٍبزابصِيَةٍأكاأ*أ َّمْأيَنتاهِأ اناسْفاعَبأبِب نَّبصِيَةِ

: شد پروردگار به اولیای خود یاد یهنیز از رحمت و نعمت ویژا  2ا مکی قلم  یهدر سور

أبِمَجْنُون» أبِنِعْمَةِأرَبِّكَ أيُبْصِرُونا» بیان نمود:جریان امور را  یهآیندخداوند و  5«مَبأَازتَ أفاسَتُبْصِرُأوَ

أا ْمَفْتُونأ* را او دارد: « مهتدین»و « گمراهان»ترین شناخت و دانایی به ملکا زیرا که ؛6«بِأايِّكُمُ

أبِب ْمُهْتادِين» أَاعْلامُ أهُوَ أوَ أسَبِيلِهِ أعَن أضالَّ أبِمَن أَاعْلامُ أهُوَ أرَبَّكَ  ،ی از این سورهدر جای دیگر 7«إِنَّ

فاطابفَأ» :و آن را از شوون ربوبیت نامیدکرده به تنبیه و مجازات ظالمان و طاغیان اشاره  خداوند

أزابئمُون أهُمْ أوَ أمِّنأرَّبِّكَ أيَعْلامُون»و  8«عَلايهَْبأطابئف  أكبازُواْ أ اوْ أَاكْبراُ أاالاْخِراةِ أ اعَذااٌُ أوَ أا ْعَذااٌُ ؛ 9«كاذا ِكَ

و  10«متِأا نَّعِيبإِنَّأ ِلْمُتَّقِيناأعِندَأرَبهِِّمْأجَنَّ»: نسبت داد را به خود پرهیزکارانکه فرجام نیك چنانهم

 
 .2و  1( / 1عل  )مکی  .1
 .5ا.3. همان / 2
 .8. همان / 3
 .18ا15. همان / 4
 .2( / 2. قلم )مکی 5
 .6و  5. همان / 6
 .7. همان / 7
 .19. همان / 8
 .33. همان / 9
 .34. همان / 10
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ن و مجرمان باروردگار برای مجازات و هكکت مکذدر نهایت از کید و نق ه و خواست پ

يثِأسَناسْتادْرِجُهُمأمِّنْأ ْحَدِفاذارْزىِأوَأمَنأيُكاذٌُِّأبهِاذااأا» :کردت استدرا  یاد صاحب ثروت از راه سن

  1.«حَيْثُأ ابيَعْلامُون

امیدواری به اختیاردار و و قطع امید از دیگران  برای ،هایاد پروردگار با این ویژگیآری! 

 «.وَأاذْكُرِأاسْمَأرَبِّكَأوَأتابَتَّلْأإِ ايْهِأتابْتِيالً»یگانه کافی است:  گونهمالکی این

امید به پروردگار است. روشن اسات  منحصر کردن بریدن از همه و  ،در اینجا «تبتّل»مراد از 

حالت و صافتی روحای اسات و     ،مام امید را به خدا بستنو قطع امید از دیگران و ت« تبتّل»که 

دانساته   (قنوت)عبارت از باالبردن دو دست هنگام دعا در نماز « تبتّل»اگر در برخی از روایات 

شااید   «لوةيأا صََّأفَِأأنِيْدَا يَأعُفْنبأرَهُألاتُّبَا تاأنَّإ»فرماید: میکه  امام صادقاست مثل روایت شده 

اغلاب اذکاار و   همچاون   ،تبتّل و انقطاع از دیگران به ساوی پروردگاار باشاد   به نمادهای  اشاره

 باشند.  اعمال نماز که هر کدام رفتاری نمادین از یك اظهار عبودیت و پرستش می

                     

؛ شاود ل بر پروردگار متعال اقاماه مای  نحصار توکدر این آیه، برهانی مرکب از دو مقدمه بر ا

باودن   نیسات. صااحب اختیاار    پروردگار م رق و مغرب است و جز او معبودی ،پروردگار تو

ل است. باا ایان   برهانی بسیار قوی بر توک ،و انحصار ربوبیت ت ریعی به او خداوند در تکوین

اگار روزی هسات و اگار     .ستا اهآنبیان که پروردگار، مالك م رق و مغرب و مدبّر تکوینی 

گیرد، اگار خورشایدی بار ماردم تابیادن      شبی وجود دارد که به سبب غروب و طلوع شکل می

 و قدرت الهی است.   مالکانه تدبیر یههمگی در سای ،کندکند و اگر بر مردم غروب میمی

ی در زندگی و حیات موجودات مادی ، نقش بسیار مهمهاآنم رق و مغرب و تحوالت 

تجدید قوایش در اثر انرژی  کهآنمگر ی و از جمله انسان نیست ادعالم دارند. هیچ مخلوق م
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تدبیر و پرورش تکوینی، مخصوص  یه. این نموناستخورشیدی و جریان روز و شب 

کنند، مالکیت و تدبیر نمایی مییك از اشخاصی که در مقابل تو قدرتپروردگار است و هیچ

 بلکه مقهور تأثیرات م رق و مغرب بر خود هستند.  ؛م رق و مغرب را ندارند

 ؛در گرفات  شزماان و پادشاه کافر  ای که میان ابراهیماین برهان به زبان دیگری در مناظره

ا ََّذِىأأأأأبَىّأمُأرَيهِاا لَّهُأا ْمُلْكَأإِذْأقابلاأإِبَْراأأمَأفىِأرَبِّهِأَانْأآتابهُيهِاَا امْأتاراأإِ ىَأا َّذِىأحَبجَّأإِبْرا» :استآمده 

مُأفاإِنَّأا لَّهَأيَأْتىِأبِب شَّمْسِأمِناأا ْمَشْرِقِأفَاأْتِأبهَِابأمَِناأأأأيهِاوَأَُمِيتُأقابلاأإِبْراأيِيوَأيُمِيتُأقابلاأَازابأَُحْأيِييُحْ

زماان اباراهیم   آیاا ندیادی کاه پادشااه      1؛وَاهللأالاأيَهْدِيأا ْقَاوْمَأا ظََّب ِمِيناأأأا ْمَغْرٌِِأفابُهِتَأا َّذِىأكافارا

مالاك و  چاون اباراهیم گفات:     ؟پروردگار با ابراهیم به احتجاا  و جادال برخاسات    یهدربار

مرگ و حیاات   :میراند، ]آن پادشاه مغرور[ گفتکند و میکسی است که زنده می ،مناختیاردار 

پاس تاو    ،آوردرا از م ارق مای  خورشاید  درستی که خداوند دست من است. ابراهیم گفت: به

، و خداوند، قومِ ساتمگر را  عاجز و مبهوت ماند ،ید را از مغرب بیاور! آن کافر در جوابخورش

 «.کندهدایت نمی

در حد مالکیت  ،هرچه باشد ،که صاحب نعمت و قدرت هستند بان پیامبرمکذقدرت 

  .م رق و مغرب و تدبیر این دو نیست

 شاد  روشان  ،گذشات ا  1ی ا مکعل   یههایی که در سوراز سوی دیگر و بر اساس برهان

 َابأأ»: منحصر به اوست و غیر از او معبودی در عالم وجود نادارد نیز در نظام ت ریع ربوبیت که 

 کال بر پروردگار متعال کامكً منطقی و حکیمانه است.بنابراین ات؛ «إِ اهَأإِ َّبأهُوَ

                   

ت. باید از نعمت اس ان صاحبرگگزینی زیبا از گروه تکذیبدوری ،دیگر حضرت یهفوظی

های زبانی ها و نسبتم غول نداشت و از تهمت نقلب خود را به آنا، این گروه کناره گرفت
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ه ب کنند که نبایدمیسخنانی زشت بر زبان جاری  ،آنان نسبت به توگرفت. کنارهبه زیبایی  ،نآنا

  ل بپردازی.مقابله به مث اده و بهانفعال افت

                     

برخورد با این  :فرمایدمیو است  که وکیل پیامبرپردازد میبه ذکر نقش پروردگار این آیه 

 ،قدرت هستند آیات الهی را که در موضع ثروت و یهکنند گر رسالت تو و هجوگروه تکذیب

 . مهلت بده نبه آنامی به من واگذار و مدت ک

باین   ؛بيَيَّأاِأوَأهُكْرُتْاُ» :رودکار میه ب، در هنگام واگذاری امر دیگری به کسی« ذرنی»عبارت 

 .«من و او را خالی بگذار

ا از آیات بعد و ام ؛هرچند سردمداران تکذیب در جن  بدر و نظایر آن به هكکت رسیدند

 شود که زمان مورد نظر، روز قیامت است. واع عذاب این گروه استفاده میذکر ان

          *           

را به خود  هاآنکند و آیات به چهار نوع عذاب این گروه اشاره میاین پروردگار قادر، در 

 «.ک یده و غذای گلوگیر و عذاب دردناک استجیرها و آتش عظیم زبانهنزد ما زن»دهد: انتساب می

در « نا»به معنای زنجیرهای سنگین است. استفاده از ضمیر  «نکل»جمع  «انکال»گذشت که 

 ت این عذاب است. ا دلیل دخالت عوامل دیگر در فعلییا دلیل تعظیم پروردگار است و ی ،این آیه

را از  نشود و آناا زده می ناست که بر دست و پای آنا« اییغل و زنجیره»لین نوع عذاب او

است کاه جایگااه ایان     «آتش زبانه ک یده و عظیم» ،دومین نوع عذاب دارد.حرکت آزاد، بازمی

 گروه است.

 نیازمند آب و غذا، هر چند جهنمی ،. موجود زندهاست «آناننوع طعام » ،مین عذابسو

بر و گلوگیر است  ،بلکه طبع این غذا و شراب ؛نیستلذیذ و گوارا  ،ست. طعام این گروها

 است. ناگواردستگاه گوارش و معده 
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لقمه در گلو گیر کناد و بار    کهآن»: چنین آمده استالبیان در تعریف این نوع غذا در مجمع

م را غاذای اهال جهان    ،شاش  یهغاشیه آی یهدر سور خداوندکه چنان ؛اش گوارا نباشدخورنده

گیااهی  یعنای  « زقاّوم »را  ن، غذای آنا43دخان آیه  یهارهای جانکاه و در سوریعنی خ« ضریع»

 .«فی نموده استتلخ و بدبو و بدمزه، معر

باه عباارت    ؛کندمی یاد «عذابی دردناک»خدای متعال در چهارمین و آخرین نوع عذاب، از 

عاذابی دردنااک    ا؛ امم استعام ناگوار، طبیعت زندگی اهل جهنآتش و ط ،غل و زنجیر تردقی 

 است. بیان ن دهوخامت و عظمت آن، توضیحی در مورد است که  در انتظار آنان

                  

ن مزباور را باا بیاان    کناد؛ البتاه زماا     این تهدید اشاره میبه زمان تحق ،در این آیهخداوند 

 پیاامبر  تساكی آن گاروه و  بار  در تأثیر تهدیاد  چنین بیانی زیرا  ؛کندفی میعرخصوصیاتش م

 باشاد. انیت مین ان حق ،ر در آیاتبرای اهل تفکر و تدبّدارد و ضمناً از نظر علمی  نقش مهمّی

هاای بسایار   ت مضطرب شده، لرزه و زلزلاه ها به شدروزی که زمین و کوه» :فرمایدمیخداوند 

هاای  در اثار ایان تکاان    کهآنماند مگر ای که کوهی نمیبه گونه ،آیدمی پدید هاآنشدیدی در 

 .«گرددهای لغزنده و روان میتبدیل به تلّی متراکم از شن و ری  ،شدید

 هانکته

انقطاع الی اهلل نخواهد داشت و این انقطاع  ،داشته باشدامید تا انسان به خود یا دیگران  .1

أاسْمَأ» :سان به مقایسه میان پروردگار و دیگران پرداخته باشدشود که انوقتی حاصل می وَاذْكُرِ

أتابْتِيالً أإِ ايْهِ أوَتابَتَّلْ و به ضعف و فقر و ناتوانی دیگران و قدرت و توان پروردگار یقین « رَبِّكَ

 کرده باشد.

بایاد ایان    کناد. کفایت نمی ،خدا در انقطاع الی اهلل و اتّکال بر اوربوبیت دانستن ویژگی  .2

 کال بر او شود. ، مهیای انقطاع الی اهلل و اتها را به قلب و جان تذکر داد تا نفسدانسته
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ل را پاس از  موضاوع توکا   ،در نظام ت اریع طرح مباحث تربیتی، قرآن  از نظر منط ِ .3

بیاان راه   یهتا اشخاص باور نکنند کاه شایسات   بنابراین ؛داندیگانگی پروردگار می یمسأله

ل بار  نوبت به بحاث اتکاال و تربیات روح توکا     ،خدای متعال استفقط  ،و سعادت کمال

 رسد. نمی ی متعالخدا

هاای  باا عاذاب   ننعمات و خصوصایات ایان جهاانی آناا      بان صااحب . ظاهراً میان مکاذ 4

 : وجود داردنسبتی  نآنا یهچهارگان

 یجلاو  ،هوءاستفاده کردبودند و از آزادی خود سآزاد هیچ قید و بندی در دنیا بی نآناالف( 

و قید و سنگینی آن  ،قیامت به بند و زنجیرروز در  ، در نتیجهرا گرفتند آزادی عمل رسول اهلل

 .شوندمیمبتك 

کردند که سخت چنان  ه دنیا را ناسپاسی کردند و زندگی را بر پیامبرن زندگی مرفآناب( 

های سوزان و شدید و خرت به شعلهپیرامون وی را گرفت؛ بنابراین در آ ،ورهای شعلهفتنه

 شوند. می فروزان آن گرفتار

 دل پیامبر رهایی که بهبا غص ،مند بودندآنان که از چرب و شیرین زندگی دنیا بهره ( 

در نتیجه در  ،شدندمی مانع پایین رفتن یك طعام گوارا از گلوی حضرت ،کردندمیوارد 

 شوند. قیامت مبتك به طعام گلوگیر می

در حالی  ،نمودندمی دها را متوجه حضرت محمها و تهمترین نسبتتآنان دردناکد( 

در قیامت عذاب دردناک را به عنوان مجازات  ، پسبودنددر رفاه و آسایش  ،در دنیا خودکه 

 چ ند.جنایات زبانی خود می
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)                                (   ما

 .گونه که به سوی فرعون هم رسول فرستادیمهمان ،فرستادیم که شاهد بر شما باشدبرای شما رسول 

) Â                 (   را پس فرعون نافرمانی آن رسول

  .را به قهر و انتقام سخت بگرفتیمما او کرد و 

)                    (   پس اگر کافر شوید چگونه

 .داریدنگه میدور کند، خود را از روزی که کودکان را پیر می

)                 (   آسمان به او شکافته شود و وعده

 .خدایی او به وقوع انجامد

)                      (  ین برای شما یاد آور ا

 .است تا هرکه بخواهد راهی به سوی خدا پیش گیرد

 هاکلمه

 .یچیز یهکنندم اهده حاضر و: « شبهد»

 .است لقب پادشاهان مصرو اسم غیرعربی : « فرعون»

و به هر امر سنگین که است شده  استعمالبه معنای باران سنگین  .شدید وسخت: « وبيل»

 گویند.می «وبیل»و  «وبال»، ترسنداز آن می

 شرک یهواسطترک شکرش و به  یهواسطچیزی مثل پوشاندن نعمت به  پوشاندن: « كفر»

 .، قیامت و نظائر آن، نبوت، شریعتدابر وحدانیت خ

 .است تازه تولد یافته انکودکبه معنی  «ولید»جمع : « و دان»

 .را گویند سفیدشدن مو :شیب .، موسفیدانپیران: « شيب»
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 .است شدن طولی چیزیشکافتهبه معنی انفطار از : « منفطر»

 .ر استچیزی که وسیله تذک: « ةتذكر»

 تفسير

                                

صااحب   بانِکه امار مکاذ    خدای متعال و تذکر این نکته به پیامبربحث وکالتِ یهدر ادام

خادای   ،در این آیات ،واگذار کن، و ذکر این نکته که به آنان مهلت اندکی بدهخدا نعمت را به 

کاه   محماّد  فرمایاد: مای  ،کارده این مکاذبان  روی سخن را به  و است وکیل پیامبرکه ال متع

ابكغ پیاام ماا    یهرسول ماست و وظیف ،ایدها قرارش دادهها و تکذیباکنون آما  تیر تهمتهم

دهنده بر برخاورد  م ابه با هر رسول دیگر حاضر و ناظر بر رفتار شما و گواهیرا به شما دارد. وی 

 ا با پیام الهی است.  شم

او د، یا نمایکناد و وی را تکاذیب مای   جریان بدیعی نیست که با او مخالفت می حضرتآن 

فرساتادیم و رساوالن دیگار نیاز      پیاك وحای  قبل از وی نیز اشخاصی به عنوان رسول ماست. 

شاما   از تار ی بازرگ مخالفانی داشتند که قدرت بسیار بی تر و شکوه و جاه و جاكل و جبروتا  

است که از سوی ما حامل پیام رسالت برای پادشاه وقت بود. ماا   موسیآن  تند. یك نمونهداش

ر شااید متاذک   ،گوییاد باو را به سوی فرعون فرستادیم و گفتیم با زبان نرم با آن پادشااه ساخن   

خارو  از مصار    یهاز او بخواهد که بنی اسرائیل را از یوغ بندگی رها کند و اجااز گفتیم  .شود

كَأبِابيَةٍأمِّنأرَّبِّكَأوَأبمْأقادْأجِئْناهُفاأْتِيَبهُأفاقُو ابأإِزَّبأرَسُو ابأرَبِّكَأفاأارْسِلْأمَعَنابأبَنىِأإِسْراءِيلاأوَأ ابأتُعَذِّبْ» :دهد

باه موسای و   [ 1؛يتاوَ َّمَنأكاذٌََّأوَأأإِزَّبأقادْأَُوحِىَأإِ ايْنابأَانَّأا ْعَذااٌَأعَلىَأ*أمَنِأاتَّبَعَأا هُْدَىأمُأعَلىَبا سَّلا

پروردگاار تاوایم. پاس     یهارون گفتیم:[ پیش او بروید و بگویید به درستی که ما دو فرساتاده 

راساتى ماا باراى تاو از جاناب پروردگاارت       باه  .بفرست و عذاب اان نکان  با ما اسرائیل را بنی
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به سوى ما وحى  درود باد. در حقیقت ،ایم، و بر هرکس که از هدایت پیروى کنداى آوردهمعجزه

 .  «تکذیب کرد و روی گرداندآمده که عذاب بر کسى است که 

Â                

را در جهات رساالتش تکاذیب و     وی ،اش مانع تمکین از رساول باود  فرعون که پادشاهی

فرعون گفت پیغمباری کاه باه    »مخالفت کرد و در عوض وی را به باد تهمت و استهزا گرفت: 

 .او مخالفت کردبا با این گونه مواضع و  1.«دیوانه است ،سوی شما آمده است

را  تمام قدرت و توانش را به کار گرفت تا موسی و هارون ،فرعون در موضع پادشاهی خود

از من معبودی اگر غیر »خواند و با تکیه بر غرور پادشاهی گفت: بتکذیب کند و خود را تنها اله و مطاع 

را دید و فهمید که وی رسول  او وقتی آیات و معجزات موسی 2.«کنمتو را زندانی می ،بگیری

و وقتی  3.«؟ای تا ما را با سحر خود از سرزمینمان بیرون کنیآیا آمده»او را ساحر نامید:  ،پروردگار است

افترای دیگری بسته  ،ایمان آوردندپی بردند و  انیت و رسالت موسیبه حقموسی با در مقابله ساحران 

 4.«او استاد بزرگ شما در ساحری است و شما شاگردان مکتب او هستید» :گفت نو به آنا

در نتیجاه عاذاب الهای     ،که رسول ما بود مخالفات کارد   و با وجود دالیل کافی با موسیا

 جریان گرفت و فرعون و سپاهیانش را نابود ساخت.  

 غرور»فرماید: انگیز فرعون اشاره کرده و میبه عاقبت عبرت ،آیه یهادام درخداوند 

در نتیجه ما او را به  ،نافرمانی کرد مانع پذیرش تقاضای رسول ما شد و اوفرعون پادشاهی 

با  او و ل کریانش در دریا هكک شدند و ،که خواهد آمدو چنان عذاب سنگین گرفتار کردیم

 « یدند.طعم نابودی را چ ،عذابی سخت و جانکاه

 
 «. امَجْنُونأأقابلاأإِنَّأرَسُو اكُمُأا َّذِىأَُرْسِلاأإِ ايْكمُ: »27. شعرا / 1
 «.اتخَّاذْتَأإِ اهًبأغايرِْىأ اأاجْعَلانَّكَأمِناأا ْمَسْجُوزِينأأقابلاأ ائنِ: »29. شعرا / 2
 «.مُوسىبأرِكَأيَقابلاأَاأجِئْتانابأ ِتُخْرِجَنابأمِنْأَارْضِنابأبِسِحْ: »57. طه / 3
أ«.قابلاأَاجِئْتانابأ ِتُخْرِجَنابأمِنْأَارْضِنابأبِسِحْرِكَأيَبأمُوسَى» :أ75أ/أطه.أ4
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                   *          

     

بدانید که  است شما یهدرس عبرتی برای هم ،جریان فرعون و مخالفتی که با رسول ما کرد

نعمت که کمار   خواهد داشت. ای گروه صاحب تکذیب رسول و رسالتش چه عواقبی به دنبال

ت ماا در  ، و سان قابل قیاس با قادرت فرعاون نیسات   قدرت شما  ،ایدبه تکذیب رسول ما بسته

حمایت از رسوالنمان تغییری نکرده است. پس از مخالفت و عصیان او دست بک ید و خود را 

 به بكی مثل فرعون مبتك نسازید.

مفساّران   ؟های مکذب را کاافر نامیاد  عربچرا قرآن  کهاینسؤالی که در اینجا مطرح است 

ساپس آیاه را چناین معناا     ، نه آغااز کفار   باشد بقای بر کفر «مْإِن کَفَرْتُ»مراد از  انداحتمال داده

آورد و کفر ا با انکار رسول و آیاتی که میام ،فرض کنیم در دنیا شما را مؤاخذه نکنیم» کنند:می

کند، خود کودک را پیر میو  چنان سخت و سنگین است ،که طبیعتشچگونه از روزی  ،به وی

   .«؟داریدرا نگه می

به عبارت  تکذیب و رسیدن به مرز کفر باشد. یهگذشتن از مرحل ،اما ممکن است مراد

تکذیب رسول است  هاآن یهاز جمل ؛مقدماتی الزم است ،کفر یهتر، تا رسیدن به مرحلروشن

 ست.اانکار  یهو رو آوردن به مرحلی روشن هاها و ن انهرش حجتعدم پذی ،و پس از آن

عناا کاه ایان    اشاره به عذاب دنیوی فرعون باشد. باه ایان م  « مإِن کَفَرْتُ»ممکن است عبارت 

فرعاون باه دلیال مخالفات باا       اناد عیهساتند و ماد  فاقی منکر چنین ات ،نعمت صاحب بانِمکذ

شاود کاه اگار شاما     نابراین معنای آیاه چناین مای   ب ؛م مول عذاب الهی نگ ته است ،موسی

منکر عذاب فرعون در دنیا باشید و به این جریان که خدا فرعون مصار   ،نعمت بان صاحبمکذ

و چگوناه خاود را از    ؟کنیاد پس با عذاب آخرت چه مای  ،را در دنیا عذاب کرده ایمان نیاورید

دارید؟ ایان احتماال نیاز وجاود     نگه می ،اطفال است یهروزی که طبیعت آن سخت و پیرکنند
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گرفتااری   یعنی عصیان نسبت به محماّد  باشد. کفر به رسالت حضرت محمّد ،دارد که مراد

 قیامت را به دنبال دارد. 

هایی اندام کودک را تحلیل برده و کند؟ چه ف ارها و سختیچه چیزی کودک را پیر می

آن روز  ،وامل را در یك روز جمع کنیمک اند؟ اگر تمام آن عتدریج به پیری و کهولت میبه

 کند.خصوصیات روز قیامت را پیدا می

أبِهِ»: سازدشدن آسمان نمایان میآیه در ادامه سختی آن روز را با شکافته أمُنفاطِرٌ ، «ا سَّمَبء

 ،خدا در مورد عذاب در دنیا و آخرت یهوعد ؛«بناأوَعْدُهُأمَفْعُوالًكا»فرماید: سپس برای تأکید می

 قطعی است. 

نمایید، رسول ما است و کنید و نافرمانی او را میکه تکذیبش می دمحم کهآنخكصه 

های هرچند ت ما دفاع از رسوالنمان است و قدرتاست و سن مخالفت با ما ،مخالفت با او

 .از زیر فرمان عذاب ما در دنیا یا آخرت خكصی ندارند ،بزرگ

                   

خواهد که این از همه میخداوند ، داردت، اقتضای فرصت و مهلت را چون اتمام حج

راهی به سوی پروردگار خود اتّخاذ کنند و  ،ری به شمار آورند و تا فرصت هستتهدید را تذک

 راهه دست بردارند.از کج

اعم از داللت و عكمت است و در م ارالیه  ،شودمی ر داده، تذکآن یوسیلههچیزی که ب

محتویات سوره  ،اختكف شده است. گروهی نماز شب و گروهی قرآن و گروهی دیگر« هذه»

برخی ه دارها و انذارهای  م ارالیه را و برخی مفسّران نیزاند دانسته« هذه»را م ار الیه 

بی تری داشته و با ظاهر اسم اشاره و سیاق ت این قول قو رسدبه نظر میکه اند برشمردهگذشته 

 تواف  و هماهنگی دارد.  ،آیات
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 هاتهنک

از سوی پروردگار و تبدیل خطاب از غیبت باه  و کفار نعمت  صاحب بانِخطاب به مکذ .1

برای برخورد با ایان جریاان    حضور، به دلیل نق ی است که خدای متعال در وکالت از پیامبر

نعمات را   بان صااحب فرمایاد: باین مان و مکاذ    جا که به آن حضرت میپذیرفته است و در این

بان سخن را باه طاور مساتقیم باه مکاذ     ست که ا صحی  آن ،را بر من واگذار نبگذار و امر آناخالی 

 .بیان نماید

های الزم تدریج برهانا بهام ،بحث قیامت هر چند هنوز به طور مستقیم مطرح ن ده .2

 ،طرح موضوع قیامت ،قلم گذشت یهگونه که در سورردد، همانگبرای توضی  آن مطرح می

گردد و در این آغاز می ،هافرجام مالکیتیعنی آن  ،پروردگار و لوازم طبیعی یمسألهمرتبط با 

چهارده  یههای بسیار شدیدی که در آیلرزه؛ زمینیابدبا بیان حوادث پایان دنیا ادامه میسوره 

شدن آسمان در کودکان است و نیز شکافته یههایی که پیرکنندسختی به آن اشاره شد و ف ار و

 . باشنددنیا میپایان  عكئمکه  ،سه عكمت مهم و قابل اثبات است ،این روز

هرچند در  ،ندیدن راه بازگ ت برای انسان طاغی و مکذّب و سعی در اصكح آنانبسته .3

ا را متوجه آیات الهی و رسوالن پروردگار هها و نسبتموضع پادشاهی هستند و بدترین تهمت

 ،پروردگار عالمپس  .کنند، عكمت دیگری از سبقت رحمت بر غضب پروردگار استمی

بازگ ت را گذارد و راه باز می ،ن ود حکمت خكفافراد تا آنجا برای فرصت بازگ ت را 

 . داردنگه میی برای این دسته باز حت

اختیاار انساان در پاذیرش مسایر الهای و       یهمساأل  «رَبَِّهِأسََبِيالًأأأىإِ َاأأذاخاشابءَأاتَّأفامَنْ»ازأ .4

 .  شودروشن میبودن پذیرش ح  غیرجبری

ای یعنای موعظاه   ،انتقاام  یهر است و نه وسیلعامل تذک ،عذاب در دنیا و آخرت یهوعد .5

 یهت در آیناد ای جز ابتكی به م اکك نتیجه ،ها بدانند که برخورد با جریان ح است تا انسان

 نزدیك یا دور ندارد. 
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)                                   

                                   

                                

                                      

                              

                         (   خدا به حال تو آگاه است که

، و کنیدنزدیك دو ثلث یا نصف یا ثلث شب را قیام می ،تو و جمعی از کسانی که با تو هستند

توانید برای داند که هرگز تمام شب را نمیکند. خدا میر میخدا گردش روز و شب را مقد

ر شود، بخوانید. یسآنچه از قرآن م بنابراین ؛پس به سوی شما بازگ ت ،عبادت شمارش کنید

خواهید کرد بعضی دیگر سفر در زمین  ،بعضی از شما بیمار خواهید شد کهاینخداوند دانست 

، و گروهی دیگر در راه خدا کارزار خواهید نمود. پس بخوانید آنچه از بجویید تا فضل خدا را

خدا قرض دهید نیکو به  و نماز را برپای دارید و زکات را بدهید و وامیمیسر شود آن )قرآن( 

که آن پاداشی  ،یابیدنزد خدا آن را می ،فرستیدو آنچه از خیر و خوبی برای خودتان از پیش می

  مهربان است. یهتر است و از خداوند آمرزش طلبید که خدا آمرزندبهتر و عظیم

 هاکلمه

 .است به معنای به آخررساندن شمارش و احاطه بر آن« احصاء»از  :« وهُصُحْتُ»

 .استو آسانی و آسان گرفتن  مقابل عسر و به معنای تسهیل در «یسر»از  :« راسَّيَتا»

پوشی از ده گناه بندگان و چ مپوشاننبسیار به معنای  و مبالغه در مغفرت :« ورفُغا»

 .است خطاهای آنان
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 جايگاه آيه

 یهز جملآخر سوره ا یهآیباید گفت همگامی این تفسیر با ترتیب نزول وحی، ه به با توج

زمان مورد البته در  ؛به سوره ملح  شده است ی است که به دستور پیامبر اکرمیآیات استثنا

ی اند و حتماه تا یك یا ده سال را برای آن شمرده ه تاز  و اختكف است ،الحاق آن نزول و

ین ا حکمت الحاق اند.کرده بر هر احتمال ذکرهم گروهی آن را مدنی دانسته و شواهد صدقی 

نماز شب و  یمسألهبا موضوع آغاز سوره یعنی این آیه که است ارتباطی مزمل  یهسورآیه به 

 بیداری شبانه دارد.

ده از استفاباید گفت ا ؛ امانددانستهآیه بودن جهاد و زکات را شاهد بر مدنیمفسران ذکر 

دی بر اصل ت ریع و همچنین وجود شواهای نزدیك دارد ن ان از آیندهکه « سیکون»در « سین»

اتی است مؤیده وجود داشته است، زکات بر انفاقات مستحبی که در مکه یا حمل کزکات در م

 اند. شمردهبربودن آیه یکه بر مک

  تفسير

تعدادی از مؤمنان شد.  یهتدریج عمل مورد عكقبه ،نماز شب و بیداری شبانه یهبرنام

د جُّهَف یا دو ثلث و یا یك ثلث شب را برای تَاین بود که نصاصحاب ای ان و  تكش پیامبر

ه به با توج ،شدهاعكم یها استمرار بر این عمل و رعایت حد و اندازام ،و عبادت قیام کنند

های مختلف مردم و نیز ضرورت بیداری منظم و دقی  پس از تغییرات فصول سال و مزا 

کرد و کار را بر عموم سخت می ،خوابی که بتوان رعایت دو ثلث یا نصف شب را نمودبی

 .ساختاحاطه بر این زمان و شمارش دقی  لحظات و ساعات را با م کل مواجه می

های روحی بود که نیازمند ریاضت ،ل محتوای سنگین قرآن و فهم عمی  آنتحماز طرفی 

م کكت ناشی از  آمد.م حاصل میی شبانه و قرائت قرآن به شکل منظهای بیداردر برنامه

ای به جهت خوف از باعث شده بود تا عده ،ن از زمان شب برای بیداریعیین مقدار معیت
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سخت آنان ها، تمام ساعات را بیدار بمانند و این کار بر دادن زمان مذکور در برخی شبدست

 برای تأمین این هدف بیان شده است.  جایگزینی یهبرنام آیات ذیل،در  که نمودمی

                

دو ثلث، نصف یا به اقدام به بیداری نزدیك  ،داند که تو و گروهیمی پروردگارتیعنی 

ده از باب تخفیف ذکرش عبارت فوق استفاده می شود که از .نماییدیك ثلث از شب را می

و گروهی  بیداری پیامبراز ن ان  ،در آیه« ادنی» یهکلم؛ بلکه همراهانش نیستو  پیامبر تنقی 

أاست.از همراهان وی 

                   أ

یی حفاظ  تواناا  ،داناد کاه بنادگان   مای  ،ها و روزهاستاندازه شب یهکنندخدایی که تعیین

   .را ندارنداز عبادت میزان این مستمر و دائمی 

                   

د و کار بازگ ات  باه ساوی شاما    خداوناد  پس  بود،این اندازه ممکن ندائمی چون رعایت 

اجازه فرمود تاا   بیداری نصف یا قدری بی تر و یا کمتر را برداشت و به رحمت خود ضرورت

  .ت شبانه بنماییدئقرا ،ستا ممکنبرایتان به هر مقداری که 

 رحمت بر بندگان است ،پروردگار در اینجا یهمعلوم شد که مراد از توب، لحاظ این معنا با

  کرد. آنتری جایگزین آسان یهبرنام ،اولیه و رفع قیود آن یهبرنامبا تغییر در  که

ی و ضاعف کوتااهی  لطف نیست که بازگ ت به رحمت، گاه به دلیل  ر این نکته خالی ازتذک

آنچه در حکم عدم مباشارت  نظیر  ،دهندلیه از خود ن ان میاست که بندگان در اجرای حکم او

عَلِمَأاهللأَازَّكَُمْأأ»: دادحکم را تغییر  ،ی عفوکنندهو خدا نازل شدبا همسران در ماه مبارک رمضان 

دانسات کاه شاما باا خودتاان ناراساتی       خدا می؛ 1سَكُمْأفاتابٌَأعَلايْكُمْأوَعَفابأعَنكُمْكُنتُمْأتاخْتبزُوناأَازفُ

  «.کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشتمی

 
 .187بقره / . 1
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لیه حکم او رعایت ن ده و در نتیجه ،که بایدچنان ه و مرزهای حکمحدودم ،این مورددر 

أَازْفُسَكُمْ»که عبارات ، چنانگسترش گناه فراهم ن ود یهبرداشته شد تا زمین أعَفبأ»، «تاخْتبزُونا وَ

أرَبَّكَأ»مزمّل جمكتی همچون  یهمورد بحث از سور یها در آی؛ امبه آن اشاره دارد« عَنْكُمْ إِنَّ

أَادْزىَ أتاقُومُ أَازَّكَ أتُ» و «...مِنأيَعْلامُ أ َّن أَان و گروهی از  بیانگر آن است که پیامبر «صُوهُحْعَلِمَ

ا به خریدند، امو م قّت اجرای آن را به جان میورزیدند اهتمام میمؤمنان در انجام این دستور 

 تغییر یافت.  قبل ، حکمِبودمقصود  یهکنندبدیل که تأمین یهبرنامدلیل وجود 

ل همین سوره او یههمچون آی ،وارد شده یهنیز که در این آی« قرآن» یهدر مورد واژ

 ،ها در عبادات شبانه استمطل  خواندنی ،ترین احتمالدارد که صحی احتماالتی وجود 

ی تكوت آیات کكم یا اذکار، مناجات و حتهای نماز یا خار  از نماز و قرائت کهآناعم از 

 اهلل مجید باشد. 

                                

                

مانع از بیداری در ران ارجمند ا به تعبیر مفس آیه به سه نمونه از م کكتی که ا یهادام

. این سه بیماری، سفر تجاری و جهاد در راه خدا :نمایدر در شب است، اشاره میمقرّ زمان

او را سازند، وارد میقوای انسان بر و تحلیلی که دارند  که به همراه یبه دلیل م قات مانع

 یهشده در برنامتعیینزمان  کنند و در نتیجه رعایتِنیازمند استراحت ناخواسته و بی تر می

 1د.نکنبیداری شبانه را با م کل مواجه می

نیز  این احتمالکه ذکر این سه مورد از باب مثال است.  اندران تصری  کردهبرخی از مفس

 که بر انسان دارند.است اتی باال با توجه به م ق یهگانوجود دارد که تصری  آیه به موارد سه

 
 . مضمون روایتی از امام رضا. 1
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ر م امکان مراعات همی گی میزان مقاد عد ،پس دالیل تخفیف و تغییر میزان بیداری در شب

ا ضارورت گساترش   اما  ؛شاود و نیز وجود م قّاتی است که مانع مراعات وقات مضابوط مای   

ای جای خود بااقی اسات و بایاد باه گوناه      رظرفیت روحی برای پذیرش کكم سنگین الهی، ب

الزم  ،ه جاا آورناد  باید به قدر توان نماز شب و قرائت ب کهآنلذا مؤمنان عكوه بر  ؛تدارک شود

هاا  های گسترش روحی و روانی خود را فراهم نمایند. آن برنامهاست با انجام چند عمل، زمینه

 ند از: اعبارت

 .انجام نمازهای واجب در طول روز .1

 .اگر سوره مدنی باشدا یا واجب  دادن زکات مستحب .2

گردد، و خدا محسوب میآنچنان ارزش دارد که قرض به این عمل  .الحسنهدادن قرض .3

 الهی باشد. یهباید با انگیزپرداخت آن  هالبت

اگار بنادگان بار صادق      .اسات  عبادتی تأثیرگذارو  ها با خداها و پیماننماز یادآوری میثاق

در زنادگی اسات.    نصحت رفتاار و مانش آناا    ، موجببندند، ثابت باشندمی با خدا پیمانی که

تر روشن ،با عنایت به خصوصیات و اسرار این عبادت بزرگ ،نقش تربیتی نماز در تربیت روح

 است که نیازی به توضی  داشته باشد.  از آن 

ماال و   ریاضتی دیگر بارای نفاس اسات؛ گذشاتن از     ،زکات چه واجب و چه مستحب آن

ر است. خداوناد در  طهارت روح و تزکیه جان بسیار مؤثخدا، در برای کندن از آن دارایی و دل

اكَّى»فرماید: میاران پرهیزکمدح  شدن جان اان  اموال خود را برای پاک نآنا .1«ا َّذِيأيُؤْتِيأمَب اهُأيَتَا

وام قلماداد   یهالحسنه همین بس که خدای مهرباان خاود را گیرناد   قرضدر ارزش دهند و می

 کرده است.  
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 برایرا  انسانقلب دارند و  یهدر وزانت روح و سکین هر کدام از اعمال مذکور سهمی

 سازند. لطیف و متین قرآن آماده می معانیدریافت  تحمل و

                 

این  دارد کهتأکید خداوند . کندمیبیان را ی انجام عبادات و اعمال خیر کل یهفلسف ،در ادامه

 فرماید:گردد. سپس در ادامه میمیبندگان ود هایی است که سود آن نصیب خفرستادهپیش ،اعمال

           

از نظر بینید کنید، میمی اشاید، وقتی م اهدهکه از پیش فرستادهرا مراد آن است که خیری 

ت پاداش، بی تر از مقدار عملی است که یز نوع کار خیر شماست و از نظر کمکیفیت بهتر ا

 »مورد اشاره در  ضمیر فصل است و به خیرِ «هو» یهکلم ید.اداده مانجا          » 

انجام داده بهتر و از بنده از اصل خیری که  استنزد خدا که  یخیرکیفیت یعنی  ؛گرددبرمی

 نظر پاداش باالتر است.

        

مبالغه در مغفرت اسات و   «غفور»است. غفران طلب  و مؤمنان در دستور به پیامبراین آیه 

گفتاه  غفاور  باه او   ،پوشاندچون گناهان عبد را می وندخدا .باشدمغفرت به معنای پوشاندن می

ه توفیقات ای که مانع توجپوشی از خطا و پوشاندن نواق  است به گونهچ م ،. غفرانشودمی

بنادگان در   باه  عنایات الهای  یهالهی در ادام نقش غفرانسیر به سوی کماالت نباشد.  یهو ادام

 اسكمی وارد شده است. دستورات

فرماود:  حضارت  کاه  اسات  نقال کارده    علی از امیرمؤمنان خصالشیخ صدوق در کتاب 

ساتغفار  بسایار ا ؛ داًغاَ  وهدددجِتَ رِیْالخَ لِمَن عَم مِتُعْطَتَا اسْوا مَمددِّو قَ قَزْوا الرِّبدلِجْغفار تَا االستِرودثِکْأ»

 1«.را بیابیدعمل خیر انجام دهید تا فردا آن ،کنید تا رزق را جلب کرده باشید. امروز
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بودن استغفار مطمون ساازد و  مؤمنان را از ثمربخش کهاینبرای آیه  یهخدای متعال در ادام

پوش و مهرباان اسات و باه    طاا خدای متعال خ فرماید:می ،این تقاضا اجابت خواهد شد کهاین

 .سازدهموار میراه شما را به آینده خود  با رحمت خاصخود نواق  را جبران و  لطف خاص

 هانکته

های برنامه برخینسخ جزئی یا کلی  یهزمینشود که استفاده میچنین آخر سوره  یهاز آی .1

جدیدی در آینده احکام  کهآنبه دلیل پذیر است؛ امکان هاآنیا تغییر در حدود و قیود  دینی

  .دنباشفعلی می یهبرخی از اهداف یا تمام مصال  برنام یهشود که تأمین کنندت ریع می

 یهل خواهندکرد که برنامی سنگین آیات قرآن را، قلوبی تحمحقیقت علم به محتوا .2

 آخر را به کمال رسانده باشند: یهدر آیمذکور 

باا ترتیال در قرائات     نماز شب و ساایر عباادات   یهاقام ،نهاهل بیداری شبا ،حد مقدورتا ا 

 باشند.   اذکار و مناجات

 اقامه نمایند.   ،ستا هاآنگونه که شأن ا نمازهای واجب را آن

 را با طیب خاطر انجام دهند.  هاآنهای مستحب و واجب داشته باشند و ا انفاق

 الهی انجام دهند.  یهالحسنه را با انگیرا قرض

را نازد   هاا آنهایی هستند که بهتار و بی اتر از   فرستادهعمال خیر را با این انگیزه که پیشا ا

 انجام دهند. ،خدا خواهند یافت

 ا از خداوند تقاضای پوشاندن نواق  خود را داشته باشند.  

 ،سازدرا از سودهای این جهانی جدا می هاآنهای الهی که یکی از خصوصیات نعمت .3

ست و انسان در معامله با خدا چیزی را تحصیل ا هاآنت و کیفیت بی تر و بهتر یکمّ یمسأله

 تر است. شده برتر و بیشخواهد کرد که به مراتب از اعمال انجام
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 شناختيهای روشنکته

ل مطالاب سانگین قارآن ناازل شاد و      برای تحما  سازی پیامبراین سوره با هدف آماده .1

غاان الزم  دهد کاه بار مبل  ن حضرت بود. این اصل تربیتی ن ان میی تربیتی الزمی برای آبرنامه

بر  و توکل و دل بریدن از دیگران ظرفیت روحی خود را باال برده ،ی م روعهااست با ریاضت

 را در خود تقویت نمایند. شکیبایی خدا و

یان  در ا ، اماا قلم حضرت را بر شکیبایی در امر تبلیغ توصیه کرد یهدر سور خداهرچند  .2

توان نتیجه گرفت کاه تکارار   ها را توصیه کرد؛ میزبان به وی صبر در برابر زخم مجدداً ،سوره

 باشد.، مطلوب میهاآنمقتضی ه به استمرار ها با توجبرخی توصیه

در برخی این است، با وجود  دی قلم و مزّمّل خطاب به حضرت محمهاچند سوره هر .3

خداوناد خطااب   تهدید کرده است،  پرداخته و دشمنان وی را برموارد که قرآن به دفاع از پیام

 یهساور  43تاا   36ند از آیات ااین موارد عبارت است؛ نمودهدشمنان ه را به طور مستقیم متوج

غاان ایجااب   دهد که اگر حمایت از مبلاین روش ن ان می .مزّمّل یسوره 19تا  16قلم و آیات 

هاا  عمل شود، نبایاد او را در ایان صاحنه    یمستقیم وارد صحنهبه طور  ،او یهکنندکرد تا اعزام

 به دوش گیرد. ،مبلّغ خار  است یهای را که از عهدو باید برخی از وظیفهگذارد تنها 

هاای  جملاه روش  زا ای که در دستور تغییر قرار دارد،جامعهاز هایی بیرون ایجاد محرک. 4

شخصایتی کاه باا     یهدر چهار  اسات و  سول اهللدر این سوره، ر مؤثر در تغییر است. محمد

 نماینادگی آن را باه عهاده گرفتاه،     زده تماس دارد وشرک اجتماعی بیرون از محیط فرهنگی و

های معرفتای  متعال برای ارسال پیام یخدااز سوی  سازیظرفیت ،کند. این رسالتنقش ایفا می

  و دستوری از بیرون محیط فرهنگی به درون آن است.
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در مقدماه آماد،    رکاه د  ترتیاب نازول  ، غیر مسند و ترکیبای  های مسنداین سوره در جدول

تنهاا در جادول منساوب باه امیار      و  اسات مزمّل قرار گرفتاه   یهپس از سور و چهارم یهمرتب

 یهدر مقدما توضای  آن  که  ه استمزمل آمد یهمقدم بر سوراست که این سوره  علی مؤمنان

   .قرار گرفتبررسی  ل آمد و مورده مزمسور

عباداهلل  ت باه نقال از ابوسالمه از جاابر بان     های روایی اهال سان  در برخی از نقل همچنین

عاا باا محتاوا و    دانسته شده است. بایاد گفات ایان اد   ی مک یهلین سوراوسوره مدّثر  ،انصاری

ولیاد و م ارکان در    یهطوا که به تونیز که با شأن نزول سوره چنان ،مضامین سوره منافات دارد

  تناسب ندارد. ،مورد آیات قرآن اشاره دارد

باه   اخاد  یهوی و وعاد  یهولید و دلداری آن حضرت بار توطوا   جریانبیان  کهآنتوضی  

اشاعار دارد کاه حضارت قبال از نازول       چناین  ،در مورد برخورد با او و گروه کاافران  پیامبر

ولید و همفکارانش را   ،این آیات یهكوت فرموده و جاذبآیاتی را در منظر آنان ت ،مدّثر یهسور

بلکاه عادم    ،مادّثّر  یهسوربا جریان شاهد بر عدم آغاز نزول قرآن  این. استبه توطوه واداشته 

 یهو نیاز واژ  «فِيأقُلُوبِهِمْأمَراض »که اشاره به گروه باشد. چنانآغاز دعوت علنی به این سوره می
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هاای گونااگون در برابار    گیاری و اطكع افراد و موضع دعوت پیامبر بودند علنیمؤی «کافران»

 باشد.  جریان نوظهور اسكم می

اند ساوره در آغااز دعاوت علنای آن     ران برای توجیه این روایات احتمال دادهبرخی از مفس

 کاه ایان  دارد. ایبررسی این احتمال نیاز به تحقی  گساترده باید گفت ؛ حضرت نازل شده باشد

ل محلّ تأما  ،مدّثر باشد یهآن هم با سور ،، آغاز دعوت رسمید از دعوت علنی پیامبر اکرممرا

و  1«َازَذِرْأعَشَِيراتاكَأا َْأاقْرابِيناأأأ»عیان چنین احتمالی به آیاتی همچاون  است؛ به خصوص که مد

اناد؛ در  دّثر شامرده ما  یهنزول سور یهمرا مقد هاآناند و استناد کرده 2«فابصْدَْْأبِمَبأتُؤْمَرُ» یهآی

عاا نکارده   مدّثر نازل ن ده و کسی نیز اد یههای شعرا و حجر قطعاً قبل از سورحالی که سوره

ی )مکا  هاای شاعرا  مدّثر نازل و سپس به سوره یهاز سورشده قبل که حداقل آیات اشارهاست 

اشااره باه   « بِمَبأتُؤْمَرْأفابصْدَْْ» یهبه عكوه بعید نیست آی ؛باشندمنتقل شده  (54ی )مکو حجر  (47

وَأ»فرمایاد:  آیاه کاه مای    یهکاه دنبالا  چناان  ؛از م رکان باشد جداساختن کامل صف و گروه مؤمنان

 کند.  این احتمال را تقویت می« ااعْرِضْأعَنِأا ْمُشْرِكِينا

که شأن نزول چنان ؛م انذار نزدیکان بر دعوت عمومی و علنی نیز دلیل مسلّمی نداردتقد

رساند که رسول گرامی می ،استعل   یهقلم و ترتیب نزول آن که پس از سور یهسور

 ؛در همان آغاز با مخالفت صاحبان ثروت و قدرت و گروه کافران مواجه شده بود اسكم

یان در کنار دعوت عمومی همه مکممکن است بنابراین دعوت گروهی و رسمی ع یره 

 صورت گرفته باشد. 

حمد  یهمزّمل و قبل از سور یهی پس از سورثر چهارمین سوره مکسوره مدّ ،به هر حال

عل  و یا آغاز دعوت علنی اسكم با نزول این سوره  یهباشد و دلیلی بر تقدم آن بر سورمی

 باشد. می پیامبر اکرما خواهد آمد ا توضیحش اندازی  این سوره آغاز دعوت ؛بله .وجود ندارد

 
 .214شعراء / . 1
 .94حجر / . 2



  263 ی مدّثّرسوره

 قیامت یهپس از سوره مزمّل و قبل از سور ،74 یهمرتب این سوره در ترتیب مصحفی در

 آیه دارد.  56قرآن قرار گرفته و  29 جزء در

 مقصود و محتوای سوره

در الزم  راهکارهای یهارائو  اکرم پیامبر یهواسط مردم بهعمومی  انذار ،مقصود از سوره

 این سوره م تمل بر مطالب ذیل است:  باشد.این خصوص به وی می

آداب  ،دهد تا مردم را انذار کند و در کناار آن دستور می به رسول اکرمابتدا در . خداوند 1

 را رعایت نماید.  یه دار یاین وظیفه شرایط مناسبو 

مغیره که حضرت را ساحر ولید بن یهتوطو از ،به شکیبایی امر پیامبردر ضمن خداوند  .2

و کناد  مای او را به عذاب جهنم تهدید  ،رده برداشتهمعرفی کرد، پ ات قرآن را کكمی ب ریو آی

 دهد.  را توضی  می هاآنپردازد و حکمت بیان تعداد به بیان تعداد موکكن جهنم می

و به  شودبیان میفرجام بد مجرمان و فرجام خوش اصحاب یمین  ،سوره یهدر ادام .3

شدن مجرمان توضی  میعلت جهن شده وشود، اشاره میان آنان واقع می مذاکراتی که در قیامت

 . شودداده می

 یهدر بخش پایانی سوره به فرار م رکان از پند و اندرزهای قرآن اشاره و انگیاز . خداوند 4

ماندن بر غفلت دانساته،  رشدن یا باقیند و سپس انسان را مختار در متذککر را تحلیل میاین تنف

 دارد. ان میخدا را بی یهانسان با اراد یهاراد یهرابط

 ارتباط سوره

مور بوده تا به کمك أم تغییر و تحول مردم است. پیامبر اکرم یهگذشت که قرآن دستورنام

ریازی کناد. در   تحول ماردم را پایاه   یهیابد، برنامتدریج نزول میآیات این کتاب مقدس که به

یار  یدر هم کوبیده شود و تغ بود،آنان ها و فرهنگی که پ تیبان ، بدعتهارفتار باید باورها، آغاز
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های عل ، قلام و  پروردگار متعال در سوره دینی فراهم آید. یهگیری جامعشکل یهیابد تا زمین

اختیااری واحاد و   پروردگاار و صااحب   .1 مزمل دو عامل تغییر را در زندگی مردم وارد کارد: 

هاا  خواسات  یهه زبان ارائرسول و پیامبری از سوی او ک .2 ؛امور استهمه  یهنظیر که سررشتبی

   های او در میان مردم باشد.و اراده

در ایان گاام    شاود. تخریب نظام م رکانه و تغییار باورهاا برداشاته مای     در اینجا اولین گامِ

مردم را برای بازبینی باورهاا و   ،خطرهای پیش روینسبت به با ایجاد دغدغه و ه دار خداوند 

عناوان رساول و زباان اعاكم     باه  این میان نقش پیامبر اکرمسازد. در وارسی رفتارها آماده می

هاایی کاه در   های گذشته و آمادگیاو باید افزون بر داشته های پروردگار قابل توجه است.اراده

سخت از تبلیغ نیز راهنماایی شاود و    یهسوره مزمل به آن اشاره شد، برای گذراندن این مرحل

ز و پیش آمادهای احتماالی و موضاعی کاه بایاد بگیارد،       توجیهات الزم را نسبت به آداب انذا

در ایان   نازل شد. با توجه باه نقاش محاوری پیاامبر     بدین منظورمدّثر  یهسور دریافت کند.

   شده است.ای ان جریان، خطاب اصلی سوره متوجه 

 لتحوگام 

ردم باه ما   آفرین قرآن، یعنی اعكم خطر و ه ادار لهای تحودر این سوره یکی دیگر از گام

هاای  بسیاری از سوره جزو موضوعات محوری دارد کهمطرح شده است. ه دار چنان اهمیتی 

دهنده دهنده و هم بیمهم ب ارت که پیامبر اکرمو علیرغم آناست  این سوره نازل شده پس از

های آغاز نزول، از او فقط به عناوان مناذر و ه اداردهنده یااد شاده      است، اما در غالب سوره

 2ی قمر، انبیا را تنها با صفت ه داردهنده نام برده است.تی خداوند در سورهح 1است.

 

 
 .51و  7، 1و فرقان /  184، اعراف / 65و  7، 4ص /  ،2ر.ک: ق /  .1
 .41، 37، 33، 30، 23، 21، 18، 16، 5قمر /  .2



  265 7تا  1آیات 

 7تا  1آیات 

           

)          (   ایپوشیدهرسمی ای کسی که خود را با لباس. 

أ(      (  برخیز و بترسان. 

)        (  و پروردگار خود را بزرگ دار. 

أ(      (  و لباس خوی تن را پاک کن. 

أ(       (  و از پلیدى دور شو 

 أ(      (  و منّت مگذار و فزونى مَطَلب. 

أ(       (  بایى کنو براى پروردگارت شکی. 

 ها  کلمه

به کسی که  شده است.و در آن ادغام  هتاء به دال تبدیل شد ه،بود «رثِّدَتَمد»در اصل  :« رثِّدَّمُ»

پوشند، به تن کرده باشد و نیز به کسی که همین لباس را در ها میلباسی را که روی لباس

 شود. کِ َد، گفته میخواب بر روی خویش می

 به عبارت دیگر، ابكغی که همراه با ترساندن باشد.  است؛ ز انذار به معنی ترساندنامر افعل  :« رذِاازْ»

برای  بزرگ مطلقی که رو باست امر از باب تفعیل به معنای تعظیم و بزرگداشت فعل : « ربِّكا»

  .شودای وجود ندارد، و در وجودش اثری از ضعف و کوچکی نیست، اطكق میبزرگی او اندازه

در اصل به معنی اضطراب و لرزش است و به معنای گناه و عذاب نیز استعمال  :« َجْرُ»

 های موجب عذاب است. شده است. در اینجا مراد خباثت و پلیدی

ک یدن نعمت را از آن جهت رخنهادن و بهتمن .در اصل به معنی قطع است :« نّمَ»
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نعمت داده ی که به او شخصت کر را از  یهگویند که باعث کدورت شده و وظیفت میمن

 کند. شده، قطع می

  تفسير

 یههایی آمادل حضرت را با اعكم برنامهمزم یهخدای متعال در سور کهآنپس از 

 در این سوره او را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ،پذیراشدن گفتاری سنگین نمود

        أأ

         

کااررفتن ایان   هت بمفسران در توضی  عل«. ای!پوشانده رسمیای کسی که خود را با لباس »

اناد: برخای آن را بار معناای     احتمااالت گونااگونی داده   به پیامبر اکرم تعبیر در هنگام خطاب

در حالی بود که آن حضارت خاود را    اند نزول سوره بر پیامبر اکرمحقیقی حمل کرده و گفته

ناراحتی از گفتار م رکان بود که باه   ،ت آنیا در آن لباس آرمیده بودند و علپیچیده و  در لباس

و از آراماش  اسات کاه   آن حضارت  به ه دادن به معنی توجوی نسبت ساحری داده بودند و یا 

 دعوت علنی اقدام کند.  یهبه حضور در صحنخار  شده، فراغت 

ل حضرت را که در گلیم پیچیاده و  مزم یهاین احتمال بعید نیست که خدای متعال در سور

ای و ماأمور عباادت شابانه کارد تاا مهیا       در خواب بود، از بستر خواب و آرامش بیارون آورد 

)مادثر(، وی را کاه    های پروردگار به مردم شود و در این ساوره پذیرش مأموریت ابكغ ه دار

م شاده، ماأمور باه انجاام     مارد « اناذار »ای ابكغ و لباس این رسالت خاص را به تن کرده و مهی

 ای انجاام حضرت را مهیل مزم یهدر سورخداوند نماید. به عبارت دیگر، عملی این دستور می

 . دستور به انجام آن داد، این مأموریت کرد و در این سوره

بر  ،«دثار»زیرا ؛ مل قابل برداشت استهای مدثر با مزاین ابكغ و آمادگی از تفاوت واژه

به معنی لباس رویین و اصطكحاً لباس رسمی است و  ،لباس زیرین است که« شعار»خكف 
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الت و اند که لباس رسرا به معنی کسی گرفته« یا ایها المدّثّر»شاید گفتار مفسّرانی که عبارت 

 ت به تن کرده، نزدیك به همین برداشت باشد. نبو

    

 م به امر ه دار مردم بپرداز!  یت تمابرخیز و ابكغ خطر کن. با عزم جزم و جدّ

هرچند پیامبر  مردم است. پیش روی یهآیند ،آیات بعد و ه دارها یهبه قرین« انذار»  متعل

اماا   ،«وَأمَبأَارْسََلْنبكَأإِالَّأمُبَشَِّراًأوَأزَاذيراًأأأأ»با دو بال ب ارت و اعكم خطر مبعاوث شاد:    اکرم

ناد و باا غفلات ناه     ادر خاواب غفلات  ومااً  عمزیارا ماردم    ؛رسالت را با اعكم خطر آغاز کارد 

وَ اقادْأذارََْزَابأ ِجَهََنَّمَأكاثِيَرًاأأأأ»ر است: شود و نه عاقبت خوش متصوهای انسانی شکوفا میاستعداد

أيَسَْمَعُوناأبِهََبأأأمِّناأا ْجِنِّأوَاإلِزسِأ اهُمْأقُلُوٌ أالَّأيَفْقاهُوناأبِهَبأوَ اهُمْأَاعْيُنٌأالَّأيُبْصِرُوناأبِهََبأوَ اهَُمْأآذاانٌأالَّأأ

هاا  و در حقیقت، بسیاری از جنیان و انسان ؛1أَُوْ اَئِكَأكابألازْعَبمِأبَلْأهُمْأَاضالُّأَُوْ اَئِكَأهُمُأا ْغابفِلُونا

کنناد، و  هاایی دارناد کاه باا آن ]حقاای  را[ درک نمای      ایم. ]چرا که[ دلرا برای دوزخ آفریده

شانوند. آناان همانناد    هاا نمای  هایی دارند که با آن، و گوشبینندها نمیچ مانی دارند که با آن

تارین  بناابراین اولاین و مهام    ؛ «ها هساتند. ها همان غافلترند. ]آری،[ آنچهارپایان بلکه گمراه

عازم و   یهبیاداری اسات و بیاداری مقدما     یهمقدما  ،ه دار است. این ه دار ،پیامبر یهوظیف

 حرکت به سمت تغییر است.

       

باید بین اعكم خطر و  حضرت رسولاین است که ، و مقصود برای عطف است« واو»

 تکبیر پروردگار جمع کند و هر دو را به مردم ابكغ فرماید. 

ایی و یعنای تنهاا او را باه کبریا     ؛دلیل اختصاص اسات  ،بر فعل و فاعل كَب رَتقدیم مفعول 

قاعده سلب عظمت و کبریایی بنما. همین  ،تیاریاخصاحبعیان عظمت نسبت ده و از دیگر مد
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وجود دارد. در تفاوت تکبیر و تسبی  نیز  «وَأا رُّجَْاأفابهْجُرأوَأثِيَببَكَأفاطاهِّرْ»بعد یعنی  یهدر دو آی

ه داشتن خدا از هر صفت عدمی چاون مارگ و عجاز و جهال و     منز ،اهللسبحان»نیز گفته شده: 

ر که ما برایش ذک]است[ دانستن خدای تعالی از هر وصفی همنز ،براکا اهللام ،ها استدیگر نق 

هار صافتی کاه     کهاینبرای  ؛بودنش از این تنزیه ماهکنیم، چه وجودی و چه عدمی و حتی منز

ماثكً   ؛شاود برای خدا ذکر کنیم، محدود در چارچوب خودش است و شامل مفاهیم دیگر نمای 

چاون باه هایچ     ؛خدای تعالی ایان چناین نیسات   ولی  ،شودقدرت شامل جمال یا حکمت نمی

 «. گرددی محدود نمیحد

شاود: ای کسای کاه    بنابراین معنی آیه چنین می ؛رساندنیز معنی شرط را می« ربِّکَفَ»در « فا»

برخیاز و باا    ،توانی آن را به مردم ابكغ کنای دریافت گفتار سنگین شده و هم اکنون می یهآماد

هماراه باا آن باه طاور اختصاصای       کهآنبه شرط  ،م را ه دار دهمرد ،یت تمامعزم جزم و جد

 پروردگارت را به عظمت و کبریایی یاد کنی. 

مبایّن ایان باشاد کاه     انذار مردم و تکبیر اختصاصای پروردگاار   کنار هم قراردادن ت شاید عل

بلکه از جانب پروردگار ایان مهام    ،دهده دار نمی جانب خودشاز مردم را  دحضرت محم

شود که جز خدای تعاالی  ها شامل عالم قیامت میاین ه دار کهآنکند، به خصوص ابكغ میرا 

تا پروردگار در چ م ماردم بازرگ ن اود و ماردم او را باه بزرگای        و كع نداردکسی بر آن اط

 مطلوب را ندارد.   یهفاید ،غیرقابل وصف ن ناسند، ه دار و اعكم خطر

       

او بایاد مراقاب   ناازل شاد:    پیامبرنیز بر دستور دیگر  چند ،ا مأموریت اعكم خطرهمراه ب

ای باه  زیرا به طور طبیعی، مردم عكقه ؛باشد استانذار  یهدر مرحلت موفقی یهرفتاری که الزم

و هاا  عدم پاذیرش اناذار   یهها زمینترین بهانهو گاه کوچكهای دیگران ندارند پذیرش ه دار

آراستگی ظاهر و  نکردنرعایت هاآنشود. از جمله میبرابر تغییرهای خواسته شده مقاومت در 
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باه   ؛ه اداردهنده اسات   های اخكقی و رفتااریِ عدم رعایت آداب زندگی اجتماعی و آلودگی

سازد تا چند ادب و خصلت را به طور همزماان و  ف میرا مکل خداوند حضرتهمین جهت 

خواهد از آن حضرت می است. خدای متعال کردن لباسپاکیزه از آن جملهمستمر مراعات کند. 

یعنای   ،فهماناد انحصار را مای  ،م مفعول بیان شد، با تقدکه لباسش را پاکیزه کند و چون عبارت

باید پاکیزگی و طهارت باشد. حتی طبا  برخای    ویژگی دائمی و اختصاصی لباس پیامبر اکرم

باه زماین ک ایده ن اود و     ای باشد که لباسش به گونهاز روایات باید بهداشت را رعایت کند و 

   های زمین را به خود نگیرد تا لباس نظیف او کثیف نگردد.غبار و آلودگی

       

ند و یا پروردگاار  ااموری که از نظر آداب اجتماعی در نظر مردم پلید و خبیث ،به طور قطع

د و از دیگار ساوی باا    نشوریز مردم از ه داردهنده میگموجب  ،شمردرا قبی  می هاآنمتعال 

گونه امور باید اجتناب کرد و آلوده به از این ،. پسنیستندروح پیام الهی و محتوای دین سازگار 

گوناه اماور اجتنااب    از ایان  ه پیاامبر اکارم  ؛ البتکاسته ن ود ه دارهاتأثیر  از نگ ت، تا هاآن

 ست.  ا هاآنندادن د بر انجاملکن این امر از باب تأکی ،کردمی

به این معنی که  ،در اینجا اضطراب باشد «ردجز»این احتمال نیز داده شده که مراد از 

  ت اقدام کند و تردید و اضطراب را کنار بگذارد.یبكغ پیام الهی با عزم جزم و جدّحضرت در ا

       

گاذاری موجاب کادورت    تمنا  .مطلاب ر و فزونای مگاذا تفرماید: منا میادامه در خداوند 

اما اگار ایان حا  و     ،دارد نکند، ح  بزرگی بر گردن آناشخصی که مردم را بیدار می .شودمی

كم ساازد و در مأموریات اعا   از نظرافتادن او را فاراهم مای   یهنعمت را به ردخ آنان بک د، زمین

آمدن خدمتی است ی در اثر به چ مگذارتگردد. این منه دار میمخاطبان ر خطر، موجب تنف

گاذاری  تبینی، باعث منبنابراین روح استکثار و زیاده ؛به انجام رسانده است، که شخ ِ مأمور
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دیادن و  منظاور آیاه سانگین    ،طلبای باشاد  اساتکثار باه معنای زیااده     یهه اگار واژ شود. البتمی

از ماردم یاا   زیااد  و پااداش   آن، انتظار مزد یهنتیجو شده شمردن خدمتی است که انجام بزرگ

 را باه امیاد بی اتر از آن،    هیچ وقت چیزی»: است الجارود آمده. در روایت ابیخواهد بودخدا 

  «عطا مکن.

       

به صبر و  ،رسالت انذار استرا که مأمور به  پیامبر اکرمآیه در این پروردگار متعال 

ای دارد و مواضع مخالف ه داردادن به مردم بازتاب گستردهکند. به طور قطع شکیبایی امر می

ها های شکیبا قادرند در برابر این مو های شدیدی را به همراه دارد و تنها انسانو لجا  و عناد

 خود عمل نمایند. یاستقامت کنند و به وظیفه

متعاال از  خادای   ،گیارد چون شکیبایی در فضای امید به آینده و تحصیل نتیجه، سامان مای 

و برای حفظ جانب او گذارد میصبرش را به حساب خدا  کهآنخواهد که عكوه بر می پیامبر

امیادوار   ،آورناد وجود میهب ی فتنه راهاسازد، به انتقام الهی از کسانی که مو میشکیبایی پی ه 

 شود.  در آیات بعد بیان میم روح آن که چنان ؛باشد
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أ(          (  پس چون در صور دمیده شود. 

أ(    ´      (  [ روز ناگوارى استآن روز ]چه. 

أ(           (  بر کافران آسان نیست. 

أأ(             (  را[ تنها آفریدم واگذار که ]اومرا با آن.  

أ(          (  و دارایى بسیار به او بخ یدم.  

أ(      (  [و پسرانى آماده ]به خدمت، دادم  

أ(         (  م[ آماده کردو برایش ]عیش خوش. 

أ(        (  [ طمع دارد که بیفزایمباز ]هم. 

  أ(           (  زیرا او دشمنِ آیات ما بود هرگز، چنین نیست؛. 

أ(        (  کنم[ وادار مىبه زودى او را به باال رفتن از گردنه ]عذاب. 

أ(         (  ِد[ اندی ید و سنجیح ّ آرى، ]آن دشمن. 

أ(          (   ،چگونه سنجید؟ ]او[کُ ته بادا 

أ(           (   ،؟؟چگونه سنجید ]او[]آرى،[ ک ته بادا  

أ(     (  آن گاه نظر انداخت..  

أ(     (  و ترش نمود و چهره در هم ک یدسپس ر. 

أ(           (  آن گاه پ ت گردانید و تکبّر ورزید. 
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أ(                 (   :اند[ جز سحرى که آموختهاین ]قرآن»و گفت، 

 .«نیست

 أ(          (  ن غیر از سخن ب ر نیستای.  

 )        (  که او را به سَقَر در آورم ستا زود. 

أ(  1      (  ؟و تو چه دانى که آن سَقَر چیست 

 أ(        (  دکنگذارد و نه رها مىنه باقى مى.  

أ(     (  گرداندوستها را سیاه مىپ. 

أ(       (  [ است[، نوزده ]نگهبان]و[ بر آن ]دوزخ. 

أ(           ´                      

                            

                                      

                                    

        (  را  هاآن یهو ما موکّكن آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم، و شمار

ند یقین به هم ااند قرار ندادیم، تا آنان که اهل کتابجز آزمای ى براى کسانى که کافر شده

ن داده شده و اند افزون گردد، و آنان که کتاب به ای ارسانند، و ایمان کسانى که ایمان آورده

خدا »های ان بیمارى است و کافران بگویند: یفتند، و تا کسانى که در دلن ]نیز[ مؤمنان به شك

راه این گونه، خدا هر که را بخواهد بی« کردن، چه چیزى را اراده کرده است؟از این وصف

داند، [ سپاهیان پروردگارت را جز او نمىو ]شمارهکند، گذارد و هر که را بخواهد هدایت مىمى

 .ذکارى براى ب ر نیست[ جز تو این ]آیات



  273 31تا  8آیات 

 ها  کلمه

ای است که در آن وسیله «ناقور»کردن شود و کوبیدنی که منتهی به سوراخ« نَقْر» :« راقِزُ»

از  ،کردن اشیا استکوبیدن و سوراخ یهکوبند و منقار پرندگان را که وسیلبرای ایجاد صدا می

 اند. این جهت منقار نامیده

به معنی و وصف  «عسیر» است.« یسر»نقیض  و ی دشواریبه معن «عسر»از  :« يرسِعَ»

 . است صعب و دشوار

 .  است به معنی ک یدن و گسترش «مدّ»از  :« وداًدُمْمَ»

 عناد و تکبّر از قبول ح .  :« يدنِعَ»

 .  است از ارهاق به معنی عاجزکردن به زور و احاطه با زور :« هقُهِرْبُسَ»

 ت باشد.  از آن دشوار و همراه با م ق رفتنای که باالگردنه :« ودعُصَ»

گاه ت و کردن همراه با تدبر و تأمل و دقل به چیزی با چ م، گاه نگاهنگاه و تأم :« رظازا»

 ل است.بعد از تأم شده مراد معرفت حاصل

 .  است ک یدناز عبوس به معنی قیافه درهم .ی کردیروترش :« سَبَعَ»

ردن به کراهتی که در چهره ظاهر شود. و اصلش به معنای  به معنی آغازک «بسور»از : « راسَبَ»

 سرعت است.  

 حقیقت و همراه با انحراف چ م. كت بیها و تخیشعبده و حیله ،جادو :« رحْسِ»

از اثر به معنی ن انه و باقیمانده از چیزی یا کسی، و به معنی بعد و پ ت سار نیاز   : « رؤثايُ»

 اند.  معنی کرده

 اند یکی از درکات سخت آن است.  باشد و برخی گفتهم میهای جهنز نامنامی ا: « رقاسَ»

 .  است به معنی تغییر رن  به سیاهی یا سرخی «تلوی »از  :أ«ةاحَوَّ ا»

 .  است به معنی ظاهر پوست بدن «ره ْبد»جمع  :« رشابَ»
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  تفسير

و هد داشت خواهایی را در پی به مردم، مقاومت پیامبر اکرم هایه دارروشن بود که 

 ایتوطوهبه  ،هاحتی این مقابلهو  آورندمیرو اهانت، تکذیب و آزار آن حضرت  به گروهی

 . خواهد شدمنجر قرآن  خواندن و سحر و ب ری حضرتعلیه آن 

گران و کافران نظر از تکذیبا این به معنی صرف؛ اممأمور به شکیبایی بود حضرت محمّد

، دهددلداری می ،انتقام و تنبیه کافرانبا وعده را  ، پیامبراین آیات نبود. خدای متعال در

 فرماید: نخست می

        

همان نفخ در صور و برخاستن صیحه « نقر در ناقور»شود. هنگامی که در صور دمیده می

زمان سختی ن ایگوید: ای پیامبر! بر میآیه است، گویا برای سببیت در این آیه « فاء»است. 

 شکیبا باش تا عاقبت دشمنانت را در قیامت ببینی. 

ای است که دهندهالعاده ده تناک و تکاننفخه و صور در این آیه، اشاره به صدای فوق

 گردد. موجب بیداری و حیات سراسر جهان و برپاشدن رستاخیز می

   ´      

یعنی روز کوبیدن در  ،ظرف آن است «یوموذ» و ر در ناقور دارداشاره به زمان نق «فذلك»

که  ،باشد. تمام روز رستاخیز برای بخ ی از آنن آن، روز سختی میدناقور و به صدا درآور

 نیناه آهم ؛این روز، روزگاری سخت برکافران است است. ظرف شده روز نقر در ناقور است

 . اندکه امروز، روزگار را بر تو سخت کرده

          

 ؛بر همه سهمگین و ده تناک است ،طبیعت روز رستاخیز و به خصوص زمان نقر در ناقور

شود وح ت و سختی آن روز از دوش گروهی برداشته می ،تدریج و با ظهور داوری الهیاما به

 شود. و تنها کافران هستند که سختی آن روز برای ان آسان نمی
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 شأن نزول

مغیاره باود؛ وی   ، ولیاد بان  دما گران علیه حضارت مح معاندان و توطوه یهاز جمل

شاناختند و در  یان او را به عقال و درایات مای   شخصیت معروف و سرشناسی بود، و مک

 ودادند. از نظار ادبای و شعرشناسای جاز    طرف م ورت خود قرار می ، او رامسائل مهم

 ،ةدارالندو ،که قریش در مرکز م ورتی خوداست شناسان بود. نقل شده ترین سخنبزرگ

 و ن کارده خاذ کنند. ولیاد رو باه آناا   تصمیمی ات اجتماع کردند تا نسبت به پیامبر اکرم

 یهگفت: شما مردمی دارای نسب و عقل و خرد واال هستید و عرب بارای زیاارت خانا   

آید، صكح در آن اسات کاه موضاع و ساخن خاود را      میخدا و دیگر مسائل سراغ شما 

گویید؟ گفتناد:  این مرد چه می یهد یکی کنید. سپس ادامه داد: شما دربارمحم یهدربار

ا سخن ایم، امگوییم شاعر است! ولید چهره درهم ک ید و گفت: ما شعر بسیار شنیدهمی

رویاد  که نزد او میهنگامی گفت: .یم کاهن استیگوگفتند: می .او شباهتی به شعر ندارد

گوییم گفتند: می .یابیدگویند، در او نمیسخنانی را که کاهنان ا به شکل اخبار غیبی ا می

گفتناد:   ؛روید اثری از جنون در او نخواهید یافات دیوانه است؛ گفت: وقتی سراغ او می

دشامنی   گوییم ساحر است؛ گفت: ساحر به چه معنی؟ گفتند: کسی که میان دوستان،می

خاار    یهدوالنا کناد. ساپس از دار  او ساحر است و چنین می ،کند؛ گفت: بلیایجاد می

گفات: ای  مای  و کارد را مكقاات مای   پیغمبر اکارم از آنان در حالی که هر کدام  ،شدند

گران آمد؛ خداوناد آیاات ماورد بحاث را ناازل       ساحر، ای ساحر! این مطلب بر پیامبر

 ی داد. فرمود و پیامبرش را دلدار

 است: ای دیگر نیز نقل شده این شأن نزول به گونه

ابوجهال باا    داد.تحت تاأثیر قارار   را او  ،و برخی از آیات قرآنمكقات کرد  ولید با پیامبر
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ای را چیازی بگویاد و او توطواه    مكقات و او را ت جیع کرد تا علیه قرآن و پیامبر اکارم ولید 

 د بحث آمده است.  تدارک دید که جریانش در آیات مور

 ؛اما مطلب آسان است ،ها اشکاالتی وجود داردنزولهر چند در خصوصیات هر یك از شأن

 ولید به طور صری  در این آیات آمده است. یهدروغین و خبیثان ینق ه زیرا اصل

أذارْزَىِأوَأمََنْأأ»فرماید: ، به پیامبر خطاب کرده مییازدهم این سوره یهپروردگار متعال در آی

أأأأأأ«!واگذارام تنها آفریده]او را[ مرا با کسی که  ؛خالاقْتُأوَحِيدًا
دو احتمال وجود دارد. بنا بر احتمال اول  ،بیان حال خدا یا ولید است« وحیداً»کلمه  کهاین

و بنا  ،مرا تنها گذار با کسی که او را بدون م ارکت دیگری آفریدم چنین است: معنای عبارت

 و یگانه ،با کسی که او را وحید و فریدتنهاگذار مرا  چنین خواهد بود: بر احتمال دوم معنی

 کنم.من برای انتقام از او کفایت می آفریدم و

د معنی دوم باشد. خدا او را مال و مؤی ،قبل از نزول آیه بودن ولید به وحیدبشاید ملق

اما  ،شدحید شمرده میای که فرید و وبه گونه ،فرزندان زیاد و موقعیت اجتماعی باالیی داد

 ها را ندانست.قدر این نعمت

          

با لطف پروردگار اموالی را  ،مال و فرزند و موقعیتی نداشت ،شدناین مخلوقی که هنگام آفریده

صفت مال است و اشاره به کثرت و گستردگی اموال « ممدود»به چن  آورد که بسیار گسترده بود. 

 اند. ای برای او شمردهزراعات، باغات و تجارت گسترده ،تاریخکتب در  .مغیره داردلید بنو

      

های ا نامبتن آنان ولید ده فرزند داشت که هفت شدهاین عبارت عطف بر مال است. گفته 

ه ام  ،خالد ،که از این میانبودند  عاص، قیس و عبدشمسعماره، ه ام،  ،ولید، خالدولید بن

 و عماره مسلمان شدند. 
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: مرا با این مخلوقی که وحید آفریدم و برایش مال چنین خواهد بودپس معنای عبارت 

پدر حضور داشتند و هر کدام گسترده و فرزندانی قرار دادم که در محافل و مجامع در کنار 

گرفتن از او ای انتقامآمد، تنها بگذار؛ زیرا من برت و شخصیتی داشتند که به چ م میموقعی

 کنم. کفایت می

       

مال و  عكوه بر آن، بساط ریاست و مکنت اجتماعی او را فراهم ساختم ودر نتیجه نعمت

وجوه عرب و بزرگان قرار  وت اجتماعی را به او دادم و او را جزفرزندان و جایگاه و موقعی

 شد. نامیده می« وحید»و « ریحانه عرب»دادم که 

        

ها را دارد. باز هم سیر ن ده و طمع زیادشدن این نعمت ،عنایاتهمه بعد از این اما ولید 

خداوند اشاره دارد، و فعل  یههای گذشتدر اینجا به طمع و حرص ولید بعد از عطا« ثُم »

یعنی بعد از این همه تمهیدات و عنایات باز  ؛باشدمی« تددْه مَ»و « تدلْعَجَ»نیز عطف بر « عدمَطْیَ»

 ها دارد. هم طمع در زیادترشدن نعمت

             

دهم، و او باید از طمع و خواست خود دست به چنین طمعی پاسخ نمی :فرمایدخداوند می

ازی گذاشت. دشمنی با آیات روشن الهی های ما سر عناد و لجببا آیات و ن انهچرا که  ؛بردارد

 بودن ان واقف بود، عكمت کفران و قدر ناشناسی اوخوبی بر صحت و الهیکه ولید خود به

با آن مخالفت  ،یاست که با وجود آگاهی به مطلب حقبه معنی کسی « عنود»از « عنید»ست. ا

اتی که بر زبان رسول آی ،دانستشناسی بود، خود میعرب در سخن یهکند. ولید که داهی

پروردگار متعال  یهبلکه آیه و ن ان ،سحر و جادو نیست شوند، کكم ب ری یاجاری می اکرم

استفاده کرد و کكم الهی را سحری ب ری و ت خود سوءاما زیر بار نرفت و از موقعی ؛است

 دارای سابقه خواند. 
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از باك و ساختی   پوشیده بلکه او را  ،کنمهای او را اضافه نمیمتنه تنها نع :فرمایدو باز می

باه کیفیات   « ودعدصَ»و است شدن و گسترش انواع عذاب پوشیدهمعنی به « اقهَرْاِ»خواهم نمود. 

فرماید: او را به طور گساترده و پیوساته در انباوهی از    میخداوند عذاب ولید اشاره دارد. گویا 

باه طاوری    ،کارد زندگی مبتك خواهم هایگردنهداخت و دائماً در ات خواهم انها و م قسختی

بین رفتاه  از  ،آن همواری و سهولت گذشته که به تمهید الهی بود ،که به هر کاری که اقدام کند

 ت جایگزین شود. و به جای آن سختی و م ق

های نهای کوه و مکاکه باالرفتن از گردنه« ودعدصَ»قرآن این حقیقت را با تصویری از 

گردد که که بر سر فعل مضارع آمده معلوم می« سین»مرتفع باشد، ن ان داده است. از حرف 

یعنی اگر تاکنون  ؛افتدفاق میزودی اتهمغیره مخزومی ب این نحوه معامله پروردگار با ولید بن

برگ ته زودی ورق به ،با آیات الهی عناد و دشمنی کرد کهآنبعد از  ،اوضاع بر وف  مرادش بود

یید شده است أکه در شرح زندگی ولید همین معنی تچنان شد؛و روزگار بر او سخت خواهد 

 که وی تا آخر زندگی روزگار خوشی نداشت. 

اماا احتماال    ؛نیز بعید نیسات  ،داردآخرت عذاب ه این برداشت که عذاب ولید اشاره به البت

یعنای ماراد آیاه     ،االت ممکن اسات جمع احتم ،بهتر و عكمت کمال قدرت الهی است. بله لاو

 های آخرت باشد.  م کكت زندگی دنیا و عذاب یهگرفتارآمدن ولید در چنبر

هایی بود که موضع ولید از تنبیه به ولید، سختی و دشواری اصه این نوع ختوج شاید علت

یاان و بلکاه عارب و نقاش وی در     جااد کارد. جایگااه ولیاد در میاان مک     ای برای پیامبر اکرم

های ادبی شااعران  ها و قطعهای بود که در محافل ادبی عرب، داور سرودهشناسی به گونهخنس

جااری   باودن آیااتی کاه بار زباان پیاامبر      شد. در صورت تأیید الهیو اهل بكغت شمرده می

گ ت؛ اما موضع منفی او ماانع و  ا میبسیار مهی ش اسكم و دعوت پیامبرشد، شرایط گسترمی
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ایجاد کارد. وی باا انتخااب     پیامبر اکرم های گوناگونی را بر روند تبلیغات دینیبلکه دشواری

 دشاوار را بر پیامبر و دعوت دینی او که متناسب با این رفتار رقم خورده باود،  اوضاع  ،راه دوم

 نمود. 

         *           *         

مغیره  .پردازدمغیره مخزومی میدر این آیات به توضی  توطوه و نیرن  ولید بنخداوند 

جاری  آیات الهی که بر زبان مبارک حضرت محمّد یهالعادفوق یهجاذب کردنبرای کم

شد، اندی ه کرد و مطلب را در ذهن خود آماده کرد و پاسخی برای این جاذبه آماده می

داً نمود، خداوند مجدطرناک بود و اوضاع را بسیار پیچیده میساخت. چون این نیرن  بسیار خ

فرماید: مرگ بر او! چه نق ه و طرحی ریخت، سپس مرگ بر او! چگونه مطلب را طراحی و می

  ریزی کرد.نق ه

     

  و پژوه گر به خود شده، صورت یك محققبلی و پاسخ از پیش تعیین یهاو با نق 

و عمی  گوش رانه کرد با نگاهی به ظاهر متفکتكوت می اتی را که پیامبرجلو آمد، آی ،گرفت

 احی نق ه و توطوه نکنند. کرد تا مردم او را متهم به طر

     

 اش نمایان کرد. میلی سریع و کراهت در چهرهرو ترش کرد و چهره در هم ک ید و بی ،پس از آن

        

بازی شبرانه به خود گرفت. این روش در واقع خیمهای متکبرو برگرداند و قیافه سپس از پیامبر

کند که با کمال دقت و  القا ای قصد داشت به آنانولید برای تأثیرگذاری بر مردم بود. وی با چنین نق ه

 ه است. بودن آن را ک ف کردل کلمات قرآن را مورد بررسی قرار داده و دروغینتأم
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            *           

بلکه این  ،بودنش نیستالهیسبب اعكم کرد که تأثیر این گفتار به ولید بر این اساس 

عا تأثیر و با این اد !دا که ساحری بیش نیستنه رسول خ ب ری است و محمّد ،جاذبه

 کردند، سحر نامید. کكم نورانی قرآن را که تمام شنوندگان قرآن احساس می ذاتی یهجذب

شمردن این عای دیگر، یعنی ب رینامیدن آن، ادداوری در مورد جاذبه قرآن و سحر یهنتیج

اکتفاا باه    ،پراکناده نمایاد   کامكً مردم را ناامید کند و از گرد پیامبر کهآنولید برای گفتار بود. 

خواند، یعنی سحر بیانی که با نقال و تعلایم از   « سحر یؤثر»بلکه آن را  ،رآن نکردسحرشمردن ق

 رسیده است.   دها به محمگذشته

        *  1      *        

ز طبقاات  ای ام و یاا طبقاه  نام جهن« رقَسَ»شدن و فرورفتن در چیزی است و آویخته« صَلْی»

ها گرفتار شد و فرصت ازدیااد نعمات   ها و دشواریمغیره در دنیا به سختیم است. ولید بنجهن

م د و باا داوری خاود ماردم را باه تاوهّ     اما در برابر خطای بزرگی که انجاام دا  ،از او گرفته شد

م جاای  های جهان ترین مکانشدن دیگران گ ت، در یکی از هولناکمیانداخت و موجب جهن

م دانساته اسات و در   سقر را بااب پانجم جهان    ،در تفسیر خود سلیمانهد گرفت. مقاتل بنخوا

ادی متکباران اسات کاه از    کاه ساقر و  شده است نقل  روایتی از امام صادق کنزالدقائ تفسیر 

خادا اجاازه    .دنا خواهک یدن مای د و از او فرصت نفسنکنت حرارتش به خدا شکایت میشد

گیرد. این احتمال هم وجود دارد که ماراد از  م آتش میآنان جهنس د و با نفنک بدهد نفس می

هاای  م و عاذاب صافت مطلا  جهان    ،کاردن چرا که دگرگاون و ذوب  ؛مطل  جهنّم باشد ،سقر

 هولناک آن است.  

م گرفتاار کناد.   گر را به عاذاب جهان  دهد که این توطوهوعده می به پیامبر به هر حال خدا

وَأمَبأَادْرَئَكَأمََبأأأ» :فرمایدمی ،اب را به حبیب خود یادآور شودعظمت این عذ کهآنسپس برای 
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 یاز دایاره  قدری عذاب آن شادید اسات کاه   یعنی به ؛«دانی که سقر چیست؟و تو چه می ؛سَقارُ

ای از . به همین جهت پروردگار خود گوشهگنجدنمی و در گنجایش فکر ات بیرون استرتصو

گذارد و ناه رهاا   مینه چیزی را باقی  ؛لَا تُبْقِى وَ لَا تَذَرد» :کندمیم را بیان ده ت و هولناکی جهن

دهاد  مورد آزار خود قرار می ،م مکانی است که تمام کسانی را که در آن گرفتار شوندجهن«. سازدمی

هاای وجاود   یعنای تماام بخاش   « وَأ َابأتَاذارُأأ» .گذاردو هیچ یك از فروافتادگان در خود را باقی نمی

   .شوداستثنا نمی نسازد و هیچ بخ ی از آناان را گرفتار میشوندگعذاب

گذارد که گرفتاران را زنده گذارد و نه آنان م نه باقی میممکن است مراد این باشد که جهن

 ؛1أىثُمَّأالأيَمُوتُأفيهبأوَأالأيَحْيَ»: است اعلی آمده یهه در سورچنظیر آن ،میراند تا رها شوندرا می

  «.ماندمیرد و نه زنده میمیسپس در آن نه 

     

م گرم چنان محیط جهنآن ؛م استکردن پوست اهل جهنویژگی دیگر سقر سیاه و تاریك

ای که از به گونه ،سازدی دگرگون میرا به کل هاآنکند و رن  ها را بریان میاست که پوست

 گردد. تر میسیاه ،شب تاریك

       

م و ن مالك جهندهند. یکی از آنابر سقر نوزده نفر نگهبانی میدارد که این آیه بیان می

 پردازند. آالت عذاب می یهم به وسیلدادن اهل جهناند که به عذابهجده تن دیگر کسانی

            ´     ...          

 شأن نزول  

م را نوزده نفر شامرد، ابوجهال   این آیه نازل شد و تعداد موکكن جهن کهآنپس از اند: گفته

ه مادرتان به عزایتان بن یند! آیاا  رو به قریش کرد و گفت: ای اهل مک ،در مقام تمسخر این خبر
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ان دوزخ ناوزده نفرناد، در   دهد که پاسابان عبدالمطلب( خبر می یهکنیکب ه )شنوید پسر ابیمی

حالی که شما مردم بسیار دلیری هستید! آیا هر ده نفر از شاما عااجز و ناتوانسات کاه یکای از      

را کفایات   نپاسبانان و نگهبانان دوزخ را نابود کند؟! ابواالسود جحمی گفت: من هفده نفر آناا 

را  نشما همگی دو نفر از آناام و هفت نفر را بر شکم و کنم؛ ده نفر آنان را بر پ ت و گُردهمی

  1فوق نازل شد. یهنابود کنید. به دنبال این جریان آی

مغیره و ت ولید بننزول این آیه، بازکردن م  یهانگیزبه نظر، صحی  آن است که غرض و 

را  قانه و جستجوگرانه، قرآن را سحر و پیامبرای به ظاهر محقبا چهرهسران قریش است که 

 قرآن را کكمی ب ری نامیدند.  ،به دروغ ساحر خواندند و

که عدد پاسبانان جهنم را گونه بدین ،، نق ه ک یدنآنا یهپروردگار متعال در پاسخ توطو

  در برابر این خبر سکوت اختیار به طور طبیعی، اشخاص منصف و محق اعكم کرد.نفر  نوزده

سقم آن را به از اهل کتاب، صحت و  کرده و با پیگیری این خبر در دیگر منابع آسمانی یا سؤال

با شنیدن  ،و قرآن بودند مبرارساندند؛ اما به عکس، سران قریش که طراح نق ه علیه پیاثبات می

ادعای تحقی  و بررسی در مورد  و در نتیجه معلوم شد کهنمودند کردن این خبر، شروع به مسخره

 :گیریمرا پی میبا هم تفسیر این آیه  قرآن نیز صرف ادعا بوده است.

            ´     

ها نیستند تا باه  از جنس شما انسان ،ل عذاب هستندیاران و اصحاب آتش که در جهنم موک

ای مكئکاه  ؛را با یك هجمه از بین ببرید، بلکه آنان از جنس مكئکه هستند هاآنر خودتان تصو

 ر شاما کند و قدرت ان فوق تصاو نابودی شهری بلکه شهرهایی کفایت می که یکی از آنان برای

اماور عاالم   های جاهل آناان را فرزنادان خادا و صااحب تادبیر      ای که شما عربمكئکه ؛ستا

افتیاد. اگار باه راساتی     کنید و در برابرشان به خاک مای دانید و مجسمه و نماد آنان را پرستش میمی

 ل و به تمسخر، خود را برای مبارزه با آنان آماده کردید؟  تأمچرا بی ،اهل تأمل هستید
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اهال  آناان  تاا معلاوم شاود     ،آزمای ی برای کافران باشاد  کهآنیم مگر داین عدد را قرار ندا

 ند و نه اهل نظر و طالب حقیقت.  الجاجت و جهل

         

هاا در انتظاار   ت؛ کسی که مده شنیده بودندهایی از ظهور پیامبر جدید در مکاهل کتاب خبر

ی و ماّ هایی بود کاه از ظهاور پیاامبر اُ   خبر ه سبباو بودند و سکونت ان در مدینه و اطراف آن ب

كن جهانم ناوزده   ند که عدد موکر تورات خوانده بودمرکز حضورش مدینه شنیده بودند. آنان د

موکل جهنم به نقل از پیامبر نوظهاور، یقاین آناان باه      یهبا شنیدن خبر تعداد مكئک 1؛نفر است

 رفت.  باال می عایشو صحت ادّ پیامبر

             

به طور  ،شدخبر می ایننسبت به تصدیقی که از سوی اهل کتاب  یهو مؤمنان نیز به واسط

 رفت. بودن رسالت پیامبر و قرآن، باالتر میطبیعی ایمان ان به الهی

                  

توانسات م اکكت بسایار زیاادی بار سار راه اساكم ایجااد کناد. او در          ولید، می یهتوطو

فای  سابقه و گفتاری ب اری معر  او قرآن را سحری دارای عرب بود. وقتی یهشناسی داهیسخن

های پیامبر نوظهور را شنیده و بر اساس مستندات منتظر او بودناد و  خبر هم اهل کتابی که ،کند

 یهمسالمانانی کاه جاذبا   باشاد و هام تاازه   ی ماّ ادند شخ  نوظهور، همان پیامبر اُداحتمال می

عقل سلیم قرآن جان ان را سیراب کرده باود، باه    های مطاب  فطرت وو پیام شخصیت پیامبر

م، موجاب شاد دسات ایان     کردن تعداد موکكن جهنا خدای متعال با مطرحام ؛افتادندتردید می

 مرتفع گردد.آمده، های پیششود و شك و تردید گران قری ی روتوطوه
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یعنی تا در نهایت گروهی که در جان ان بیماری  ؛عاقبت است« الم» ،در این عبارت« الم»

 با این مثال چه اراده کرده است؟  گویند: خدا ،است و اهل کفرند

دادن قرآن از عدد خبر  .از فواید این آزمایش تفکیك صفوف و ت ابه مواضع افراد بود

آزمایش کافران، به یقین رسیدن اهل کتاب، تأثیرات مهمی داشت: از جمله م، ان جهنپاسبان

این بخش دیگر  .های احتمالی مؤمنان و اهل کتابرفع نگرانی و زیادتر شدن ایمان مؤمنان

در برابر این خبر  ،مربوط به مواضع گفتاری کافران و گروهی بیماردل بود که در آن ،تأثیرات

با این خبر چه  گفتند: خداو  کاری گرفتند و هدف ان تحقیر و تمسخر بودموضع استفهام ان

 چیزی را اراده نموده است؟! 

ی از گروهای بیمااردل   مکا  یهخدای متعال در چهارمین سور کهآنه جالب توج یهنکت ،بله

در وه اند. این گردر جمع مسلمانان وارد شده های خاصیهزکند که بنا به دالیلی و با انگییاد می

 کاه ایان نه به دلیل  ،بودند ه به صف مسلمانان پیوستند و از همان آغاز رسالت همراه پیامبرمک

باا انقاكب    ،وجودشاان باود  طمعی کاه در   دلیلبلکه شاید به  ،به راه آن حضرت اعتقاد داشتند

 هاا و جایگااه طبقاات قبایال در ایان     دانستند که اوضااع ریاسات  آنان می همراه شدند. پیامبر

پیامبر را چند اعتقادات  دیدند، هرهم خواهد خورد و لذا مصلحت را در همراهی میه انقكب ب

و اعتقاادات اساكمی و    شان مرض قلبی، عدم ایمان به پیامبرت همراهیباور نداشتند. پس عل

 به همین جهت مواضع ان همچون کافران بود.   ؛این حرکت بسته بودند یهآیندطمعی بود که به 

اناد،  منافقاان حضاور داشاته   نیاز  ه باید پذیرفت که در مکا  ،این طبقه را مناف  ب ماریم اگر

از وجود منافقان  ،ی استای مکعنکبوت که سوره یهسور یازدهو ده  در آیاتخداوند که چنان

ه نفااق در مکا   یهه انگیزالبت «.وَأ ايَعْلامَنَّأا لَّهُأا َّذيناأآمَنُواأوَأ ايَعْلامَنَّأا ْمُنبفِقينا»دهد: ه خبر میمک در

 باشد.  ا انگیزه نفاق در مدینه اعم از طمع یا ترس می، امبه طور غالب باید طمع باشد
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أمَّراض )اگر این تعبیر اما  أقُلُوبِهِم بلکه شامل تمام کسانی  ،را مخصوص منافقان ندانیم( فِي

دلیل بر  1،لبی به ح  دارندو شك و عدم باور قطعی و ق ،لجا  و دشمنی ،بدانیم که حالت عناد

گونه در صف یاران ا شاهد وجود بیماردالنی اینبر نیست، اماز همان آغاز رسالت پیامظهور نفاق 

 باشد. می پیامبر

                

راده کند، راهنمایی ها هرکسی را بخواهد گمراه و هرکس را اها و نمونهبا این مثال خدا

ها و تردید ،گذاریمبا شواهدی که در اختیارشان می ،های پاک دارندافرادی که دلنماید. می

های مریض، لجو  و در حالی که دل ،شودهای ان مرتفع شده و بر ایمان ان افزوده میشبهه

به این حقای ، به و توهین  هاآنگیرند و با تمسخر عنود، از همین آیات طنابی برای سقوط می

 نمایند. ها سقوط میظلمات و تاریکی

              

باشند که خداوند بارای اجارای اوامار خاود آفریاده      های ف رده و متراکمی میگروه ،جنود

 ،و ماأموران اوامار او   فرمایاد: تعاداد ساپاهیان خادا    است. پروردگار متعال در انتهاای آیاه مای   

تنها از راه خبرهاای الهای و غیبای     ،هاآنیت و درک تعداد و کم موضوعی است مربوط به علم خدا

به جاای   ،است که بیمار دلآنا کافر و ام ؛قابل شناخت است ،های آسمانی منعکس شودکه در کتاب

ایان  کناد.  میمسخره را  هاآنبلکه  ،جستجو در کتب الهی یا سکوت، به تکذیب این خبرها پرداخته

 ک ف حقیقت در این افراد است.   یخود شاهد عدم وجود انصاف و فقدان روحیه

           

خااذ  هاای مختلاف ات  هدر خبری که داده شد و چال ی که به وجود آمد و مواضعی که گارو 

ه است تاا  پندی نهفت گر قریش گرفتند ا برای ب رکردند ا به خصوص موضعی که سران توطوه
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ه بار اسااس   نا  ،های به ظاهر علمی با کكم نورانی قرآن و حضرت محمّدمعلوم کند، مخالفت

 کی بر توطوه و لجاجت بود. منط  و پژوهش، بلکه مت

ران هست. برخی نوزده پاسابان، برخای   هایی میان مفسدر آیه، گفتگو« هی»در مرجع ضمیر 

رساد قاول   اما به نظر می ؛اندمرجع ضمیر دانسته را ... تعداد جنود، برخی قرآن، برخی سوره و

م رکان و آزمایش الهی از آنان باشد کاه درس عبرتای بارای ساایرین      یهتر، جریان توطوقوی

با قرآن نه از روی دانش و پاژوهش، بلکاه در    هامخالفت سازد کهو این حادثه آشکار میاست 

 اثر لجاجت و توطوه بوده است.  
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 أ(      (  پندارند![ سوگند به ماهنه چنین است ]که مى. 

أ(         (  و سوگند به شامگاه چون پ ت کند. 

أ(         (  چون روشن کندو سوگند به بامداد. 

أ(         (   هاى بزرگ استهاز پدید آنکه. 

أ(      (  استها انسان یهه داری برای هم. 

أ(                   (   از شما کاه بخواهاد پی اى     کسهر برای

 .ایستد جوید یا باز

   هاکلمه

 ن.برداشتن و آشکار کردبه معنی پرده «سفر»از  :« رافاسْاا»

در مقابل صغیر است که به معنای بزرگ و یل برای مؤنّث ضتف افعل ،جمع کبری :« ربَا كُ»

  رود.به کار می و صغری

 تفسير 

       *         *          

ایجادشده  یهبهشبه ولید و اشراف قریش را برمك ساخت،  یهقرآن، توطو کهآنپس از 

کند و چون در اینجا بحث اقناعی سحربودن قرآن را منتفی اعكم می پردازد وتوسط آنان می

 سازد. است، آن را با سوگند همراه می

ر یاا موضاع   شمردن یاك تصاو  و مردود« ردع»که به معنی « کلّا» یهدر آغاز از کلمخداوند 

بعد از آن ، و قرآن را سحر نامیدند، مردود استآنچه گفته شد  ،استفاده کرد تا معلوم کند ،است
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خورد: به ماه و به شب چون برود و به صبحگاه هنگامی که رو نمایاد و  به چند پدیده قسم می

گوناه کاه مااه در شاب     گونه بیان کارد: هماان  روشن شود. شاید تناسب سوگندها را بتوان این

رود و روز روشان و ساپیده   مای تادریج پ ات کارده و    بخ د و شب نیز بهتاریك روشنی می

جهالت اسات. دوره جهالات باه سار      زند، حقیقت قرآن نیز همچون ماه در شبِصادق سر می

 طلوع خواهد کرد.  ،بخشرسد و صب  صادق حقیقت و روشنیمی

        

گ الهی اسات  فرماید: قرآن )آیات قرآن( یکی از آیات بزرها میدنبال این سوگندبهخداوند 

ت ظلمات  سازد و شدبخ د و تاریکی را مرتفع میچون ماه در شب دیجور، روشنی میکه هم

جا را فراگیرد و جاایی بارای انکاار    حقیقت همه کهآنکند تا و باطلی را که رفتنی است، کم می

 ح  وجود نداشته باشد.  

سقر یکی از  کهاینو باشد  «سقر»ت بیان وضعی ،احتمال داده شده که مراد از این آیات

أسَقارا» یهه آیاست. در این صورت آیات مذکور تتمعوامل اعكم خطر ب ر  است و « سَأُصْلِيهِ

 یهم غلبدانستن توه نیز به معنی مردود« اکلّ»باشد. به معنی انذار و ه دار می« نذیر» یهکلم

 م است. م رکان بر پاسبانان جهن

برخی روایات تطبیقی از اهل ورود به خصوص با  ،تر استقوی)قرآن( قول اول  امنته

و روشن است  1. و در روایت دیگری فرمود: فاطمهي فرمود: ای الوال إِزَّهَبأالحْدَىأا ْكُبَرِ بیت

 تناسب دارد. عنوان مرجع ضمیر به قرآن  آیات با که تطبی  والیت و فاطمه

      *                 

قدم  همچون متقیان و مسلمانان مختارند. گروهی افراد کند و البتهقرآن اعكم خطر میآیات 

خرند و بر طبا  آن  های آن را به جان میگیرند و ه دارگذارند و از این مائده بهره میجلو می
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ف کارده و قادم   نیز تخل او همچون ولید وهمن ینان افتند و گروهیدر جستجوی راه نجات می

هاای  چیزی از ارزشغفلت آنان به هر حال  .مانندمیباقی ک ند و در نتیجه در غفلت واپس می

یاز  یصافت قارآن و تم  « ناذیر »دهندگی قرآن را زیار ساؤال نمای بارد.     و بیمکند نمیقرآن کم 

هاا را ه ادار   انسان یهقرآن یکی از آیات بزرگ الهی است که هم کهآنیعنی  ؛است «ٰ  احدی»

خواهناد باه ساوی خیارات و اطاعات      که می ندهد و مخصوص گروه معیّنی نیست، چه آنامی

   1ند از این قافله عقب بمانند.اکه مایل نفرمان خدا پیش روند و چه آنا

 

 

 
چنین روایت کرده است: هرکس به سوی والیت ما بیاید از ساقر   از امام کاظم اصول کافیبه نقل از  کنز الدقائ تفسیر . 1
شود. در نتیجه تقدم و یا تأخر از قرآن بار والیات تطبیا  شاده     شود و هرکس از ما عقب بماند، به جهنم نزدیك میر میدو

 پرتویی از تابش نور قرآن است. است؛ زیرا والیت اهل بیت
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 48تا  38آیات 

أ(           (  هر کسى در گروِ دستاورد خویش است. 

 أ(      (  جز یاران دست راستهب. 

))         أ(  دپرسنها مىدر میان باغ. 

 أ(     (  از مجرمان. 

)    6       (  «چه چیز شما را در آتش ]سَقَر[ درآورد؟» 

 أ(         (   :از نمازگزاران نبودیم»گویند.» 

أ(           (  دادیمو بینوایان را غذا نمى. 

أ(      (  کردیمدرایى مىدرایان هرزهبا هرزه. 

أ(          (  شمردیمو روز جزا را دروغ مى. 

أ(  9       (  تا مرگ ما در رسید. 

أ(           (  ندارد یسودبرای آنان گران و شفاعت شفاعت. 

 هاکلمه

است انسان ه معنای و ب، گویند  از جهت ذات را میاصل هر شیء و فرد مت خ :« سفْزا»

   معنوی، روحی، بدنی و ظاهری یا آنچه قوام انسان به اوست مثل خون. از حیث ت خ

گارو و   درباه آنچاه   و به همین مناسبت  ثبات و لزوم است ،در لغت «رهن»اصل  :أ«ةيناهِرَ»

 بارای  در اینجاا « هااء »و )مفعول( به معنی مرهون مصدر رهین  .شودمیاست، رهن گفته وثیقه 

 .  بالغه استم
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 شؤم به معنی ضعف و فرورفتن در شار در مقابل  ،قوّت در خیر ،این کلمه یهری  :« ينمِيَ»

ود. معانی دیگری نیاز گفتاه   شاستعمال مینیز نعمت  یگاه در مطل  خیر و برکت و زیاد ،است

 .  باالست یامناسب با آیه معنا ظاهراً، معنی شده ام

 در ،شدن در آب و رفتن در آن است و به طور استعارهخلاز خوض به معنی دا :« وضُخُزا»

و در اکثر موارد به ورود در جاهایی کاه ماذموم   است استعمال شده  «شدن در امور وارد»معنی 

 شود. اطكق می ،است

باه  اسات،  واضا  و مطااب  واقاع     ،علام ثابات  آن و  ،به معنی زوال شك «یقن»: از « ينقِيَ»

را باالتر از معرفت و درایات و نظاایر   راغب آنی در آن راه نیابد. د و شکیاب جان آرامشای که گونه

 داند.آن دو می

گناهان، مورد چیزی به چیزی است. شفاعت در کردن به معنی منضم «شفع»از  :« شفبعت»

بر عفو، مبنی تقاضای مجرم به عبارت دیگر،  ؛م دیگرییتقاضای گذشت از گناهان و جرایعنی 

 ی ضمیمه شود. تقاضای دیگربه 

 تفسير 

  و سلوک اهل جهنممسير 

انذار و پس از پردازد. خدای متعال م میاهل جهنسیر  جریان و آیات این بخش از سوره به

در آغاز به گرفتاری جان افراد در مقابل یا به  ،فرمودجاری  ه داری که بر زبان حبیبش

 فرماید: پردازد و میکنند، میسبب آنچه کسب می

           

باشد یعنی هر نفسی در گرو آنچه کسب کرده می ؛در اینجا به معنی مقابله است «باء»حرف 

گرفتارِ  ،تدریج نفس انساناثری بر جان او دارد و به ،و گرفتار اعمال خود است. هر عملِ انسان

استعمال دخانیات بار انادام و جسام     نظیر تأثیری که ؛شودها، رفتار و صفات خود میآثار باور
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د. نا گذاردیگران و نظایر آن نیز، بار جاان اثار مای     یتکذیب ح  و استهزا ،دارد، غیبت، تهمت

 هایی انسان دارد. کسب، اشعار به اختیار انسان و تأثیر صفات مکتسبه بر گرفتاری یا ر یهواژ

       

شوند. ایان گاروه گرفتاار    ند، استثنا میادر خیرات و برکات از این گروه، اشخاصی که غرق

 ، یاا آن را با کارهای نیکاو  کهآناند و یا موجب گرفتاری انجام نداده چون کسبِ ؛کسب خود نیستند

 اند.  و یا شفاعت و رحمت الهی جبران کرده و از رهن وگرو آزاد نموده ،توبه و استغفار

         *        *  6      

م را ، از همادیگر ساراغ اهال جهان    ک ااف ند. طب  نظر زمخ اری در  ااین گروه در به ت

 شدن شما چه بود؟ میجهنت کردیم که عل سؤالن دهند که از آناپاسخ میو  گیرندمی

توانند از کنند و میمی قرارم ارتباط براهل به ت با اهل جهناین احتمال وجود دارد که 

م آن است که چه چیزی های اهل به ت از اهل جهنال کنند. یکی از سؤالؤس رمانجخود م

شاید یکی از آثار این  شوید. م ک یدها در سقر جای گیرید و به سوی جهنباعث شد که شم

ی به ت هااز نعمتاهل به ت عذاب اهل سقر باشد تا سرور و خرسندی  یهم اهد ،ارتباط

 م بیفزاید.های به ت، بر غم و اندوه اهل جهننعمت یهکه م اهد؛ چنانباالتر رود

           

پیوناد  ما جمع نمازگزاران نبودیم.  در گویند: ما از گروه بندگان خدا ون در پاسخ میامجرم

خود با پروردگاار را   یهزگزاران که رابطبر خكف نما ،خود را با پروردگارمان قطع کرده بودیم

ا دور و در صفات کماال و جماال   هو از نق کردند میاو را به عظمت یاد  ،بودند برقرار کرده

 .  ندشدد و میثاق و عهد بندگی خود با پروردگار را یادآور میدنشمرمی ،ه از توصیفمنز

دارند که دیگران ندارند و ری رفتا ،هانمازگزاران بر اساس این پیوندروشن است که 

 . نمایدرا از جمعی مجرم و اهل گناه دور می ندارند که آنا در برابر خدا داتیتعه
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ا گفته شاده کاه   ام ؛اندبرخی از مفسّران، آیه را دلیل تکلیف کافران به فروع دین دانسته

ن اظهاری را اند، چنیآنچه در جمع خود ندارند و در میان اهل یمین دیده یهآنان از م اهد

نمایند و شاید معنی آیه این باشد که ما از گروهای کاه باه عناوان نماازگزاران شامرده       می

است و به عمال نمااز   « خائضین»در برابر « مصلین»نبودیم. به عبارت دیگر واژه  ،شدندمی

 هی ندارد. توج

د و ماراد از  هساتن  ی، پیروان ائمه اطهارآمده است که مراد از مصلبرخی از روایات نیز در 

   1است. در ارتباط با پروردگار بودن آنان بر دیگرانخواندن اهل بیت، ساب یمصل

          

را اطعام ما مساکین  کهآن ،دیگری که ما را گرفتار کردگویند کوتاهی اهل جهنم می

ک اقتصادی ندارند، حداقل رت تحرهای بیچاره و فقیر که قدنغذا به انسا . رساندنکردیمنمی

تش کور و آن را در درون انسانی یهاست. کسی که این حداقل را ترک کند، چ مانسانی  یهوظیف

 کند. خود حبس می

       

ای که از گونهگویند: سرگرمی عملی و زبانی در باطل و فرورفتن در آن به آنان در ادامه می

ای بر های ما بود. هر صدایی از هر گوشه، یکی دیگر از جرمشدیمباطل غافل  ه به غیروجت

آمد، آنان را همراهی شد و هر جمعی که برای ترویج باطل گرد هم میح  بلند میخكف 

 گ تیم. رن  آنان میکردیم و هممی

          

بیاان قیامات، ارزش و   ت تاأخیر  شااید علا  روز جزا باود.   تکذیب ،صفت چهارم این گروه

باه  نسابت  اما با اصكح بااور   ،انجام دهد ییخطانوع انسان ممکن است همه  ت آن باشد.اهمی
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گویند ما آن اشتباهات را داشتیم و روز جازا را  از راه خطا برگردد. اینان می ،اصل جزا و پاداش

   در نتیجه جهنمی شدیم. نیز باور نداشتیم،

  9       

ماتش سراغ ما آمد. این تکذیب جزا تا وقتی ادامه مرگ و مقد کهآناین تکذیب ادامه داشت تا 

آن، تمام آمدن زیرا با  ؛شودگفته مییقین  ،گرفت. به مرگدر بررا  نآناباور قطعی،  و یقینیافت که 

ماند. برخی و جایی برای تردید و شك باقی نمیشود های مربوط به آن جهان، دیده میخبرها و گفته

شود و چ م انسان به حوادث برزخ باز دانند که عكیم مرگ آشکار مینیز مراد از یقین را هنگامی می

یابد که مرگ را م اهده شود. به هر حال تکذیب مجرمان از پاداش و مجازات تا آنجا ادامه میمی

 . ببینندبا چ م  های مربوط به آن جهان راو کتابکنند و یا حقیقت حیات آخرت و حساب 

           

قیامت و عامل رفع موانع و  یهترین عوامل تقویت مؤمنان در هنگامشفاعت، یکی از مهم

اند به ارتقای مقامات آنان است. شفاعت به اعمال مؤمنان ضمیمه شده و راهی را که پیموده

ا ؛ امگیرد که نهال وجودش به طور کلی نمرده باشدرساند. کسی از شفاعت بهره میل میکما

کاری برای قیامت نکرده تا با  مرده دارد و روحی ،که قیامت و روز جزا را تکذیب کند مجرمی

هر چند بنابراین ؛ عملش بخ ی از آن راه را بپیماید و مابقی آن را به انتظار شفاعت بن یند

 ند. اا این گروه از آن محرومند، امقیامت وجود دارروز در  نیاشافع و شفاعت

، بریدن آناننکردن با اهل نماز و بریدن از جمع همراهی ،م، سلوک اهل جهنکهآنخكصه 

های انسانی و عاطفی از مسکینان و همراهی با اهل باطل و در نهایت عضویت در حداقل پیوند

 . را م اهده کنندمرگ  کهاینتا  است و پاداش روز جزا منکر و گروه اهل باطل

ا در ، امف به ابكغ آن نمودرا موظ در آغاز سوره، پیامبر ه داری است که خدااین همان 

شدن ب، علل و عوامل گرفتاری نفس و معذمجرمانزبان  ازو الب پرسش و پاسخ اینجا در ق

 آن را به سرنوشت شوم، بیان نمود. 
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 56تا  49آیات 

أ(            (  پس چرا از این تذکار رو گردانند. 

أ(          (   هستند کرده رمهمانند خرهای. 

أ(      (  اندکه از پیش شیرى گریزان. 

أ(                A       (     بلکااه هاار مااردى از ای ااان

 .هایى سرگ اده دریافت کندخواهد که نامه

  أ(        (  ترسندکه از آخرت نمىبل! چنین نیستا ام. 

 أ(       (  اندرزى اسچنین نیست )ت! در حقیقت این )سخن. 

أ(        (  تا هر که خواهد، از آن پند گیرد. 

أ(                           (  [ تا خادا  و ]لى

 .[ پند نگیرند. اوست سزاوار ترس و سزاوار آمرزشنخواهد ]از آن

   هاکلمه

 یادآوری  :أ«رةتذك»

   .استخر قسوره در اینجا مراد گور یهنبه قری .هااالغ :« رمُحُ»

   .استکردن و دوری و فرار ه معنی رمب« نفر»از  :أ«ةرافِنْتاسْمُ»

 . نیز به کار رفته است اد تیراندازاست این کلمه به معنی صیقسور آن شیر. جمع  :أ«ةرَوَسْقا»

صورت انسان یا چیزی که  یهمثل صحیف ،چیز گستردهجمع صحیفه به معنی  :« فحُصُ»

 شود. اطكق می ،مصحف به چیزی که جامع مکتوبات است .نویسنددر آن می

 .  استو منقبض  بسته کهآنشدن چیزی بعد از به معنی گستردن و گسترده «ن ر»از  :أ«ةراشَّنامُ»
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 تفسير 

روز رستاخیز و علل و عوامال   یهاره دارهای پروردگار درب در آیات گذشته، کهآنپس از 

 .پاردازد گیاری مای  در بخش پایانی ساوره باه نتیجاه    ، خداوندگرفتارآمدن نفس، تذکر داده شد

 فرماید:  نخست می

            

ظیم ای عپندی بزرگ و موعظه ،کنند؟! این کكمروگردانی می ،دهدآنچه پند میچرا اینان از 

شوم رها کنند و جان خود را از  یهتوانند خود را از آیندبا کمك این اندرزها می آنان. است

  ؟گردانندمیبراز آن روی اما چه شده که گرو و گرفتاری درآورند، 

           *      

شایران درناده و شاکارچیان ک انده      خران از چنگالبه فرار گوره ،ت رویگردانی ای انشد

ب فراوان دارد که انسان با عامل نجات خود، همچون دشمن غادّار و درناده   جای تعجماند! می

ر اماوری کاه باا فطارت و     ؛ تاذک ردهناده اسات  تذکقارآن  جز این است کاه  برخورد کند. مگر 

ضااد باا حقیقات،    های مخالف کرامت و مترا از حرکتو او  ،درون انسان هماهن  است یهمایجان

هاا،  کناد. فارار از ایان انادرز    های بندگی میان انسان و پروردگارش دعوت میدارد و به پیمانباز می

 باشد.  های آن میم و عذابجهن یهشدن در چنبرفرار از خود و سعادت خود و گرفتار

              A      

ها به طور مستقیم یاا  ه دار کهاینمهم در پند و اندرز، محتوا و مضمون آن است.  یمسأله

که در برخی روایات شاأن نازول نیاز    ا چنان؛ امد، دخالتی در نتیجه نداردنغیر مستقیم ابكغ شو

پذیریم که برای هار  ها را تنها در صورتی میداشتند که این پیامه، ابراز میاشراف مک ،وارد شده

ای از آسمان بیاید و ماا را موعظاه نمایاد و راه نجاات را بیاان کناد. یعنای در        از ما نوشته یك

 پند شوند.و تك تك انتظار داشتند که به طور مستقیم  ،عكوه بر اصل پند ،موعظه
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زیرا پند و اندرز  ؛یم دادبه چنین انتظاری، پاسخ مثبت نخواه فرمایددر این آیه میپروردگار 

در خانه اگر کس است، یك »با مضمون و محتوا کار دارد و نه با انتقال مستقیم یا غیرمستقیم و 

دارد و بیاان  مای هاایی بر رییا گاز حقیقات چناین بهاناه    پارده خداوند سپس «. س استبحرف 

ه چون محتوای این گرو .ترسنددارد: این گروه از آخرت و خطرات و م کكت آن روز نمیمی

رو هاا  گیاری شمرند و دغدغه آخارت را ندارناد، باه چناین بهاناه     ه دار را جدی نمی و انذار

آخرت است و ناه  در جانب عدم ترس از  ،در حقیقت ،رشدی استو اند. پس اگر ترقی آورده

زبان عرب بارای   در« بل»که داشت ه باید توج. اطمینان به موعظه و پند ی در جهت حصولترق

 موضوع است.  یك و باالبردن  یترق

موعظه و پند را باال  یهشود که گویا م رکان شیوقبل استفاده می یهاز مجموع این آیه و آی

 جهت ا پروردگار به حقیقتِبرسد، امباید به طور مستقیم به ما موعظه  :گفتندو میبردند می

 دارید. نترس از روز آخرت  ،ی اشاره کرده و فرمودند: شما در حقیقتترق

        *      

باه هار یاك از آناان      کاه اینانتظار  ،یان از آخرت، باطل استدم ترس مککه این عهمچنان

ثیر آن بار مخاطاب   أباشد. قرآن پندی است کاه تا  کتابی بازشده و آسمانی داده شود، مردود می

ثیر آن قارار  أتحات تا   ف اار از روی اکاراه   باه زور و دارد. کسی  اوبستگی به خواست و اراده 

شاده بار زباان    ریپندی فرودآمده از آسامان و جاا   ؛افتدنمی فاقات و جادویی گیرد و سحرنمی

 گیرد. بخواهد از آن پند می است، هرکس دمحم

              

کناد و  ند قرآن، سلب اختیار از خدای متعال نمیگیری از پالبته این خواست و اراده در بهره

م، ارت دیگار، قارآن، جهان   به عبا  .گیردچیز، از جمله قرآن پند نمینخواهد، ب ر از هیچ تا خدا
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ها و بسیاری دیگر از اموری که در جای خود، موعظاه و پنددهناده هساتند،    گذشتاموات، سر

و تقاوای   ر را نگه ندارد و از او نترساد اگر انسان جانب حضرت پروردگا .ثیر مستقلی ندارندأت

ساال  کن و غگیرد، گورمفسر قرآن هم که باشد، از این قرآن پند نمی الهی نداشته باشد، قاری و

الزم  تعلا  ،پس قرآن، سقر و سرگذشت دیگاران  .پذیردها و مردن، اندرز نمیهم باشد از مرده

 هاا آناز  ،رت حا  نگاه داشاته ن اود    و تا جانب حض ندباشامه آن نمیت تعلاما  ،تذکر هستند

   کاری ساخته نیست.

        

و  گیردها بهره میدار امور است و با خواست او انسان از پندرشتهحال که خدای متعال سر

که انسان است  پس سزاوار آن ،ای ندارددر غیر این صورت هیچ پندی هر چند قرآن، فایده

  ود. نسلب توفی  ای رفتار کند که از او و به گونه اهل تقوا باشدد، کنرا رعایت جانب او 

عنی ی ؛باشدمی« يقاتَّيُأنْااألُهْااأوَهُ»به معنی « يوَقْا تَّألُهْااأوَهُ»ه که وارد شدشیعه در روایات 

 . داردنگه را و جانب او  ،بترسداز خدا بنده است که سزاوار آن  کهاین

       

م ختم اسیر در دست اعمال، راهش به جهن بر اساس آنچه گذشت، انسانِ گرفتار و نفسِ

ز اگر او ببخ د، راهی برای رهایی ا انسان م مول مغفرت الهی شود. و کهآنمگر  ،شودمی

و ورزید ر رحمت او طمع بگونه که باید از او ترسید، باید م وجود دارد. پس همانعذاب جهن

 های موجب گرفتاری طلب نجات و مغفرت کرد. بکسبرای از او 

  روش شناختي هاینکته

واقاب  بهن آنان نسابت باه ع  دادن آنان نسبت ه داردادن و بیم گام اصكح افراد با لین. او1

 شود.آغاز می هاشانهی به رفتار و باورتوجغفلت و بی
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مبلاّغ  در ابتدا  ،غ پیام اوست، تنها مبلّاست و انذاردهنده ز جانب پروردگارها اه دار اگر .2

تاا   ،ب ناساند و سپس عظمت، بزرگای و کبریاایی او را بیاان دارد    مخاطبرا به پروردگار باید 

 د.  نر واقع شوها مؤثه دار

مخاطباان ه ادار    لیاه به طور غالب، مخالف باا طبیعات او   چون ه داردادن به دیگران، .3

ای میاان خاود و   رزا و مساائل حاشایه  تنفا  بایاد عوامال   ه دار یهاست، ه داردهنده یا واسط

حداقل رساند. در غیر این صورت، همین امور به ظاهر کوچك، به توفیا  نداشاتن وی   را به مخاطبان 

 شود.  منجر می

کننده امید به آینده که سفارش داردالزم را  یهدیگران به شکیبایی فاید هنگامی سفارشِ .4

خ ِ تحت ف ار یا حداقل رسوایی و تنبیه جریان های شتكش یهنتیج را با ن ان دادن

 شود. میآشکار  سوره مدّثّر ه ت تاسه آیات  یه. این نکته از مكحظایجاد کندمخالف 

ها و نداشتن تدبیر برای مقابله با در امر دعوت دینی و اصكح جامعه، غفلت از توطوه. 5

آمده را شناسایی و د شبهات پیششود. بایها میشدن تكشهای احتمالی، موجب عقیمنق ه

نوزده »ه با طرح مککه در سوره مدّثّر، توطوه ولید و اشراف چنان ،اقدام کرد هاآننسبت به رفع 

 خنثی شد.  «مپاسبان جهن

که در است  شومی یهآینددادن او به توجه گوی ترساندن انسان غافل و مجرم،بهترین ال .6

  .است ن سرنوشتل ایو بیان علل و عوام ،انتظار اوست

از  یبیانبا اشخاص گرفتار و  یههای ه دار، باز کردن پرونداز جمله کارآمدترین راه .7

زبان خود مجرمان به تحلیل علل و عوامل  ان است. در این سوره خدای متعال از یزبان ا

رمان به از زبان مج کهآن پس از آن اضافه کرد. یعنیسقوط ان پرداخت و مكحظات خود را بر 

 «. فامَبأتانفاعُهُمْأشافابعَةُأا شَّبفِعِينا»ادامه داد:  ،شدن ان اشاره کردهمیچهار علت جهن

های مخالف، یکی از نکات مهام در فرایناد مقابلاه باا     های مخالفت جریانتحلیل انگیزه .8

و ع صارف وقات و انارژی در شابهات     های واقعای آناان، ماان   زیرا اطكع بر انگیزه ؛آنان است
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کرد خاود بایاد باه طاور     عا میاد پیامبرمخالف  یهمثكً جبه ؛واهد شدهای کاذب آنان خعااد

 یهانگیاز  ،عاا قرآن بدون پاسخ ت ریحی باه ایان اد  ا ای آسمانی م اهده کند، اممستقیم صحیفه

   داند.میعدم ترس از روز قیامت  یهآنان را از طرح این دعوا مطرح کرده و آن را نتیج

را آناان  گران و اشخاص لجو  ن ان داده شد. کار برخورد با توطوه یهاین سوره نحودر . 9

هاا  توطوهرا پاسخ داد و حقیقت آنان مکر  ،شکیبا بود انشباید به خدا واگذاشت، در برابر توطوه

 آوریم، آشکار سازیم.پیش می انهایی که برای را با چالش

 



 

 

 

 

 

 حمد یسوره

 
تنهاا در   حمد به میان نیاماده اسات.   یهسور یهاز مرتبذکری  ،یب نزولِ مسنددر غالب جداولِ ترت

ساوره   یهرتبا  ،آن یاد شده است. به نظر این دو یو رتبه یهزید و یعقوبی از این سور بن جدول جابر

ا دارد هام  کاه م اکل ساندی    ا  علای  مسایب از امیرمومناان   سعید بن در روایت پنجم است.حمد 

و در آغااز   87 یهدر رتبا در ساند زهاری ایان ساوره      حمد اول دانساته شاده اسات.    یسوره یهرتب

ساوره   یههای ترکیبی باه رتبا  کسانی که در جدول متماگفتنی است  های مدنی قرار گرفته است.سوره

چاون  ایان ساوره را هام    یهمرتب معرفتاهلل ي و آمصحف االزهر  ،خازن، زرک یمثل  .اندتوجه کرده

بارده  حماد   یهدر جداول ترتیب نزول که نامی از سور اًاند. ظاهرپنجم ذکر کرده یهدر رتب زیدجابر بن

اماا ارزش و اعتباار    ،که این سوره هر چند از سوی خدا نازل شاده است باور بر این بوده ظاهراً ن ده، 

را بایاد  بلکاه ایان ساوره     ،عادی با آن برخاورد کارد   یهچون یك سورآن چنان باال است که نباید هم

 حجار اسات:   یهساور  87 یهچنین برداشتی آیا  شاهد .دیگر دانست یهسور 113معادل تمام قرآن و 

. «هر آینه به تو هفت آیه از مثانی و قارآن بازرگ را دادیام    ؛وَ اقادْأآتايْنابكَأسَبْعًبأمِّناأا ْمَثابزِيأوَا ْقُرْآناأا ْعَظِيمَ»

از کاه  شاده  حماد باعاث    یهفضیلت ساور  آیه قرآن است، اما ها( در اینهرچند مراد از مثانی )دوگانه

حماد از   یههماین امار باعاث حاذف ناام ساور      به طور اختصاصی ناام بارده شاود و    حمد  یهسور

 ها شده است.  ترتیب سوره یهمجموع
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پاس   ،ترتیب نزول آندر مورد باشد که های قرآن میحمد یکی از سوره یهبه هر حال سور

ایان نظار باا     در مدیناه ناازل شاده اسات.     کاه آنقول وجود دارد. قول اول سه  ،از آن سکوت

بلکاه در  ؛ گار نیستزسامکی مضامین آن در سوره های  یهمحتوای سوره و تقدیم و تکرار هم

استعانت و طلب هدایت به راه مستقیم ساخن گفتاه   در بندگی و توحید در توحید این سوره از 

 ماهن  است.که با فضای آغاز نزول قرآن هشده 

نیز شواهدی قائكن این قول  .باشدنازل شده می یهلین سورحمد او یهسور کهآنقول دوم 

 :اندبر این ادعا آورده

أبِ َّاِأوةالابصَ ا»فرمودند:  الکتاب، نماز نیست. پیامبر اکرمهیچ نمازی جز با فاتحه .1 أةِحَبتِفاب

 یهبنابراین سور ؛خواندندن ایام رسالت نماز میاز نخستی و معلوم است که پیامبر« بٌِتاكِا ْ

 عل  نازل شده باشد. یهقبل از سور یحتها، باید قبل از دیگر سورهحمد 

  تحو مراد از فا ه استیده شدالکتاب نام  تحفا ،از پیامبر اکرم یاین سوره در روایات .2

 .استاین سوره  اآغاز وحی قرآن و کتاب آسمانی ب ،الکتاب

که به طور کامل نازل شد. قبل از این زمان هرچند چهار بود ای سوره لیناون سوره ای .3

 مرتبه نازل نگ ت.کدام بطور کامل و یا یكسوره نازل شد ولیکن هیچ

زیرا  ؛حمد در ترتیب نزول نیست یهبودن سوررسد این شواهد دلیل بر نخستینبه نظر می

بأإ اأوةالابصَ ا»شود: نظیر آن است که گفته می ،نیستاز نمالکتاب   تحهیچ نمازی بدون فا کهاین

دانیم ت ریع وضو و غسل در میاز طرفی نداریم.  ا غسل یا وضوا نماز بدون طهارت،  «ورٍهُطابِ

مسلمانان تا آن زمان  اًصورت گرفت و ظاهر ،های مدنیآخرین سورهجزو  ،مائده یهسور

غسل و وضو برای نماز، پس  ،ت حمدشرطی ،راد روایتبنابراین م ؛اندتکلیف به طهارت نداشته

 باشد.و نه قبل از آن زمان، می هاآناز ت ریع 

هاای منتهای باه    ت و سالقبل از رسالت و در دوران نبو به عكوه به طور حتم پیامبر اکرم

نهای   ،هاا کاه بار اسااس یکای از برداشات     اند، چنانرسالت، به نماز و راز و نیاز اشتغال داشته
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ساجده   یهباشد و کلم، شاهد آن میگذشتعل   یهط ابوجهل که در سوراز نماز توس پیامبر

ظااهراً ویژگای   اسات کاه    ران حمل بر نماز شدهدر تفسیر برخی مفس ،سورهاین آخر  یهدر آی

و ساوت  به خكف نماز م رکان که ویژگی اصالی آن   ه است؛آن بود یهدر سجد نماز پیامبر

و  ؛1أوَتاصَْدِيَةًأأوَمَبأكابناأصَالاتُهُمْأعِندَأا ْبَيْتِأإِالَّأمُكَابءًأ» یدن به دور کعبه بود:زدن هنگام چرخکف

 .«زدن نبودک یدن و کفنمازشان در خانه ]خدا[ جز سوت

؟ ه اسات الکتاب بود  تحاند، آیا همراه با فاخواندهقبل از رسالت نماز می اگر حضرتپس 

زیرا نزول قرآن پاس   ؛به عنوان قرآن نبود ،بر ای ان نازل شده بودالکتاب   تحاگر در آن زمان فا

ماند تا ایان ساوره باه عناوان     در زمان دیگری منتظر میحضرت باید لذا  و ،باشدرسالت میاز آغاز 

 قرآن نازل شود.

قارآن مکتاوب باا    الکتاب، آغاز   تحاحتمال دارد منظور از فا .ل استشاهد دوم نیز قابل تأم

ها در قرآن رسامی، باه دساتور    که برخی بر این اعتقادند که چینش سورهچنان ؛اشدباین سوره 

در مصاحف رسامی را    هاا و چیانش ساوره  نپذیریم اگر این نظر را اما بوده است.  پیامبر اکرم

آوری قارآن رسامی و واحاد مسالمانان در زماان عثماان بادانیم،        تواف  صحابه در هنگام جمع

 ؛حمد باشاد  یهالکتاب، آغاز تکالیف و دستورات الهی به سور تح فا احتمال دارد مراد از کلمه

 و 2«كُتَِبَأعَلَايْكُمُأا ْقِتَابلُأأأ» :ساابقه داشات  در آن زمان زیرا استعمال کتاب در فریضه و تکلیف، 

حماد نیاز پاس از     یهشده اسات. ساور  اطكق  «کتاب» ،تکلیفاصل  رکه ب 3«كُتِبَأعَلايْكُمُأا صِّيَبمُ»

اند، اساس تکلیاف پاذیری را باا ماردم در     راد غافل که با ه دارهای سوره مدّثّر بیدار شدهبیداری اف

 گذارد تا راه نجات و سعادت را بیابند.میان می

پانجم   یهایان ساوره در رتبا   نازول  حمد شاهد دیگری بر  یهاز طرف دیگر محتوای سور

 
 . 35انفال / . 1
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بایاد پروردگاار را    ،شاود مای  حمد را از زبان آناان بیاان   یهسور که مطالباشخاصی  .باشدمی

ند. چنین شخصی باید از نحمد، بندگی، استعانت را منحصر در خدا بدا ،شناخته و بر اساس آن

تا راه هدایت را طلب کند و مسایر نجاات و ساعادت را     ،فرجام بد شده باشدغفلت بیدار و نگران 

توجاه داشاته    گذشات. ( 4 )مکیهای قبل به خصوص عل  و مدّثّر در سوره جویا باشد. این حقای 

جاا  که تمام آیاتش یكدانند میای حمد را اولین سوره یهکسانی که سورشده با نظر گفته باشید رتبه

   نازل شده است ، قابل جمع است.

لین سوره و قبال  ، اودر ترتیب مصحفاین سوره هفت آیه است.  ،فاق، به اتآیات این سوره

 بقره قرار دارد. یهاز سور

 سوره محتوای مقصود و

ترین محورهای روابط میان انساان و  این سوره از زبان بندگان نازل شده است و به بیان مهم

کند. بخش دیگار  پردازد. بخش اول سوره به انحصار حمد به خدا و دالیل آن اشاره میمیخدا 

ت. اختصااص یافتاه اسا    خدا و توحید اساتعانت انساان از او   هسوره به اعكم انحصار بندگی ب

شناخت و حرکات در راه مساتقیم و   برای به طلب هدایت انسان از خدا نیز بخش پایانی سوره 

 پردازد.های آن راه، میبیان ویژگی

 ارتباط سوره

در دستور کار قرآن قرار داشت. در  ،عصر نزول یهگذشت که تغییر شرایط نامطلوب جامع

بر جایگاه و  علیاس نیاز به او جلّ و های پروردگار به منظور ایجاد احسااین راستا بر نقش

مورد حمایت پروردگار تأکید شد و سعی شد تا از طری  ه دار  به عنوان رسولِ پیامبر اکرم

 تغییر آماده شوند.  و انذار نسبت به آینده، مردم برای پذیرشِ
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از شرایط نامطلوب باه سامت مطلاوب را    حرکت  یها چه کسانی جریان تغییرات و برنامام

پاساخ   ساؤال حماد باه ایان     یهساور  هایی دارند؟بال خواهند کرد؟ و این گروه چه ویژگیدن

ل و پاذیرش تکاالیف و دساتورات    تحاو  یهکلیاد ورود باه دساتورنام   ، دهد. به عبارت بهترمی

بیان موضع و نگاه ما به اوست. خادای متعاال در ایان ساوره و از زباان ماا،        ،پروردگار متعال

 نمایان کرده است. ،حضرت پروردگار داشته باشیمنگاهی را که باید به 

 لگام تحو

 توحیاد  ،توحیاد افعاالی  در سه عنوان  ،جامع اصول روابط انسان با خدا بیاندر این سوره با 

، استعانت و به دنبال آن طلب هدایت به راه سعادت و دوری از مسیر شاقاوت توحید بندگی و 

 آشکار شده است. گام تحول

 فضیلت سوره 

باه سابب دادن   بازرگ   یخادا »: کناد چنین نقل می از پیامبر امیرمؤمنان علی ،دیثیدر ح

حمد با  یهای نهاده و آن را در برابر قرآن عظیم قرار داده و سورت ویژهحمد بر من من یهسور

 1.«ستا های عرش خداترین ذخائر گنجارزش

 أأ:استآمده  در حدیث دیگری از پیامبر اکرم

أمُّاُأيَب،أهَِأهَُألُثْمِأآنِرْيأا قَُأبأفَِأ َاأأوَأورِبَُأيأا ََّبأفَِأ َاأأ،أوَاةِرَوْيأا تَّفِأاهللُألاَازْبأاامَأهِدِيَيأبِسِفْيأزاذِا َّأوَ»

ه در انجیل و ناه در  خداوند نه در تورات و ن ،ستا دست اوهقسم به کسی که جانم ب ؛2بٌِتاكِا ْ

 .«؛ این سوره اساس قرآن استی در قرآن مثل این سوره را نازل نکرده استزبور و نه حت

از  یدر روایات ،که به حکمت آن اشاره خواهیم کرداین سوره عظمت  همچنین در مورد

 
 .26، ص 1،   البرهان فی تفسیر القرآنهاشم بحرانی،  . سید1
 ، آغاز سوره حمد.نورالثقلینو عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی،  مجمع البیان. ر.ک به: طبرسی، 2
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ش او به پادا ،حمد را بخواند یههر مسلمانی که سور»: چنین اشاره شده است پیامبر اکرم

 1.«...م قرآن را خوانده است اندازه کسی است که دو سو

أ اقادْأ»فرماید: میخداوند آنجا که  ،ضیلت این سوره در قرآن استبیان ف ،باالتر از همه وَ

 .«را دادیمو قرآن عظیم  (سوره حمد)ما به تو هفت آیه  ؛2وَأا ْقُرْآناأا ْعَظيمأآتايْنبكَأسَبْعبًأمِناأا ْمَثبزي

ر سوره حمد وجود دارد. به این عظمت به دلیل معارف بلندی است که د کهآنحقیقت 

باا  انساان  برای انسان چهار رابطه شناخته شده است؛ رابطه انسان با خدا، رابطاه   یطور کل

باه  ت و جایگاه این رواباط  با طبیعت. اهمیانسان ا دیگران و رابطه بانسان رابطه  ،خوی تن

رنا    هاا آنی باه   دیگر تأثیر گذاشته و حتبر روابطِ هاآنبلکه برخی از  ،نیست اندازهیك 

ه انسان با خدا از این قبیل است. اگر این رابطه به خوبی سامان یاباد و  دهند؛ رابطویژه می

رواباط   ،پایبناد باشاد   هاآنب ر در ارتباط با پروردگار متعال وظائف خود را ب ناسد و به 

أصِبْغاةاأاهللأوَمَنْأَاحْسَنُأمِناأاهللأصِبْغاةًأوَزاحْنُأ اهُ»یابد: دیگر او نیز در پرتو این رابطه سامان می

ََِدونا ایاان اساات نگااارگری الهاای و کیساات خااوش نگااارتر از خاادا؟ و مااا او را    ؛3أعَبب

الهی در همه ابعاادِ  دستورات اطاعت از پروردگار و بندگی او، یعنی پذیرش  «.پرستندگانیم

کماالت  یهاجتماعی یا طبیعت است. منحصردانستن هم ،اعم از شخصی ،مربوط به حیات

ها و اشخاص شده و بر تعامل انسان با دیگر پدیده استقكلِ موجب نفی ،ها در خداو خوبی

 گذارد.غیر خدا تأثیر می

انسان با خدای متعال و تنظیم اصاول ایان رابطاه     یهحمد، بیان رابط یهموضوع اصلی سور

زیرا قرآن هدایت تفصیلی ب ر در  ؛قرآن است یهحمد اساس و شالود یهاست. در نتیجه، سور

باا   نآناا  یههدایتی از جانب پروردگار برای کسانی که رابطا  ؛ن حیات استهای گوناگوعرصه

 
 . ر.ک به: امین االسكم طبرسی، همان، آغاز سوره حمد.1
 .87. حجر / 2
 .138. بقره / 3
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دانند و باا او پیوناد بنادگی و    ت میحکم شده و جهان را پرتویی از تجلی ذات احدیخداوند م

 حمد ذکر شده است. یدر سوره ،نمایند و این اساساستعانت بسته و از او راه مستقیم را طلب می

ساامان  ابعادی که اگر به خاوبی   ؛دهدباط انسان با خدا را توضی  میحمد ابعاد ارت یسوره

با قارآن و  دانستن سوره حمد  برابر ،بنابراین ؛یابددیگر روابط نیز در پرتوی آن سامان می ،یابد 

 باشد.ه میج وَثواب فراوان قرائت آن، مد
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 تا آخر  آیات اول

أ(         (  

أ(          (   که پروردگار جهانیاناست خدا مخصوص ستایش 

 .است

أ(       (  ن]خداوند[ رحمتگر مهربا. 

أ(      (  [[ روز جزا ]استمالك ]و پادشاه 

 .جوییممی یاری تنها از تووپرستیم تو را مىها تن     ( أ(

أ(            (  به راه راست ما را راهبر باش. 

أ(                           (  ى نراه آنا

 .گمراهنداند و نه اى، همانان که نه درخور خ مهکه برخوردارشان کرد

  هاکلمه

را در خود به اختیار  كکه صفت یا صفاتی نیاست ثنا و ستایش از کسی حمدْ،  :« مدحَ»

زیرا در مدح شخ  یا چیزی  ؛کندحمد را از مدح جدا می یهجمع کرده باشد. قید اختیار واژ

شود. این واژه با شکر و سپاس نیز تفاوت ستایش می اختیاریبر امری اعم از اختیاری یا غیر 

به را لطفی  یانعمتی  ،شود که دیگری با میل و ارادهزیرا شکر در مواردی استعمال می ؛دارد

بنابراین حمد  ؛ای وجود نداردا در حمد چنین مكحظهام ،شخ  سپاسگزار رسانده باشد

 باشد.تر و اعم از شکر میا گستردهام ،محدودتر و به اصطكح اخ ّ از مدح است

و دائماً مكزم چیزی باشد تا آن را به  باشدچیزی  یهکننداصكح مالك وکسی که  :« ٌّرَ»

 کمال و رشد الیقش برساند.
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اش دیگاری  کاه باه وسایله   شاود  گفته مای چیزی است. همچنین به جمع عالَم  :« مينب اعَ»

 ،ی، ن انه و عكمت شناخت خدا هساتند شود. از این جهت که موجودات عالم هستشناخته می

 شود.عالَمین اطكق می هاآنبر 

ت گرفتاه  . مالك از ماده مدلْك به معنی شدت و قوصاحب مال و سرپرست است :« كب ِمَ»

دیگاری  قوی است و دخالات  مال زیرا دستش در آن  ،اندرا مالك گفتهاست. صاحب مال  شده

 وی جائز نیست. یهدر آن بدون اجاز

 یهبه قریندین  یهکلمجا و اطاعت؛ در این ،مجموعه قوانین آسمانی، جزا و پاداش :« يندِ»

 جزا و پاداش است. ، به معنییوم یهکلم

باا اطاعات   هماراه   ،تواضع و فروتنی کسی در برابر دیگری یهنهایت درج ،: عبادت« دُبُعْزا»

 .وااز محض 

 به معنی یاری و نصرت گرفته شده است. «عون»از  لمه. این کخواستناستعانت: یاری: « ينُعِتاسْزا»

مخالف ضكلت و  «هدایت». گرفته شده استهاء به ضم و فت   «هدی»از  :« اهدزب»

 راهنمایی و ارشاد از روی لطف و خیرخواهی است. ،به معنی داللت ،گمراهی

 خوانده شده است. نیز« سراط»راه و مسیر. این کلمه با سین  :« صراط»

 باشد. استوارصاف و  راهی که راست و بر خط :« يمقِتاسْا مُ»

هر چیز دلچسب و خوب را نعمت گویند و به و گرفته شده است از نعمت  :« ازعمت»

 .های خدا به خاطر دلچسب بودنش نعمت گویندداده

انتقام و عذاب خدا مراد، در اینجا ، به معنی خ م، گرفته شده است. از غضب :« وٌغضُمَ»

 اران در دنیا و آخرت است.بر بدک

مقابل هدایت در و گرفته شده از ضكلت و ضكل به معنی انحراف از ح   :« ينب ِّضا»

 شده است.گمراه ، منحرف و از ح شود که به کسی گفته می «ضال»است. 
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 تفسير

 رابطه انسان با خدا 

ارتباط با خود، ارتباط ارتباط با خدا،  :با چهار پدیده ارتباط دارد ندر مقدمه گذشت که انسا

را بیان  حمد ابعاد ارتباط انسان با خدا یهخدای متعال در سور با جامعه و ارتباط با طبیعت.

 دهد. آید ابعاد این رابطه را توضی  میکند و به ترتیبی که میمی

           

کمااالت و صافات نیاك را در     یههمی که با نام خدای ی دیگر،هاسوره چونهماین سوره 

صاف او به رحمات رحماانی و رحمات رحیمای شااهد آن      و ات شودآغاز می ،خود جمع کرده

در ساوره   ،محتویات دین از سرچ مه رحمت الهی بر ب ر نازل شده است. بله یهاست که هم

آغاز گفتار برائت که اعكم انزجار و خ م از م رکان و کافران لجو  و عنود است، جایی برای 

 به رحمت و لطف نیست.

          

باه معنای عمومیات و    « الحماد »در « ال» .کناد را بیان میاین آیه توحید افعالی خدای متعال 

هاا و  انحصار و اختصاص تمام حمد ،دلیل اختصاص است. پس مراد آیه« هلل»در « الم»شمول و 

خدای متعال است. به عبارت دیگر هرگونه ستای ی بار کمااالت    ها بر کماالت اختیاریستایش

هاای نیاك   صافات و ناام   یهگویای هم به خدای متعال که نام مبارکش اهلل ،اختیاری و مستقل

پرتاویی از فایض    ،شودکه در موجودات عالم م اهده می یزیرا کماالت ؛ست، اختصاص داردوا

   کس هیچ چیزی از خود ندارد.هیچو الهی است 

 ؛کندت انحصار را بیان میعل آیه یهادام

پارورش و شاکوفایی    ،اصاكح اسات کاه   اختیاارداری  خادای متعاال    یعنی «ینمِالَعَالْ بِّرَ»

اختیاار کاه بار    . این صااحب در دست دارد وجود دارد راکماالتی که در موجودات عالم هستی 
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استعداد و  ،های الزمو ظرفیتموجودات عالم و از جمله انسان را آفرید  ،طب  آیات سوره عل 

رسایدن  نمود و شرایط مناساب  این کماالت را شکوفا نمیاگر  ،کماالت هر یك را به او بخ ید

همچاون   هاا آنموجاودات و کمااالت اختیااری     یههما  ،کارد ا نمای مهیاّ  هاا آندر کمال را به 

گااه باه   هایچ کاه   ندشاد های جاندارانی مای درختان و نطفه ،استعدادهای نهفته در دانه حبوبات

کدام جز در پرتو رحمت و لطف پروردگار، کمااالت  . پس هیچندرسیدت و شکوفایی نمیفعلی

 سازند و به طور مستقل مالك آن نیستند. اختیاری خود را شکوفا نمی

شاود کاه   چنان برجسته می، آنی متعالشود، نقش خدادر این آیه که از زبان انسان بیان می

 ،حتی کماالت اختیااری انساان  در جای دیگری از قرآن  .ماندری باقی نمیبرای دیگ نق یهیچ 

رٌَُّأوَمََبأتاشَابؤُوناأإِالأَانأيَشَابءأاهللأأأأ»: شاود مای حضرت حا  قلماداد    یهمعلول خواست و اراد

 .«خواست شما تابعی از خواست و اراده خدایی است که پروردگار جهانیان است ؛1ا ْعَب امِينا

 ،با همه کماالت و آثاار و نمودهاای آن  را ت توحید فاعلی است که جهان این مطلب، حقیق

خداوند نسابت باه   ربوبیت بیند. فعل خدای متعال شمرده و استقكل و نق ی برای دیگران نمی

ت این حقیقات توحیادی   یات قرآن تکرار شده، ارزش و اهمیمورد از آ 926عالم هستی که در 

 سازد.را نمایان می

     

کند. اگر ه رحمت الهی و دوام و استمرار آن را بیان میکثرت و احاط ،این آیه گسترش

ستایش مخصوص خدایی و  ،ی اهلل صفت یا بدل از آن باشندبرای کلمه« الرحیم»و « الرحمن»

 رحمت گسترده و مداوم دارد. ،است که عكوه بر پروردگاری جهانیان

بِسَْمِأاهللأأ)ل در ضمن آیه او« ا رَّحْمَنِأا رَّحِيمِ»ه به ذکر ه با توجشود کمطرح  سؤالشاید این 

این تکرار اند که ران پاسخ داده؟ غالب مفسچه نیازی به تکرار آن در اینجا بود (ا رَّحْمَانِأا رَّحِيمِ
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افتتاح سوره به رحمت عام و مداوم  ،اول هدف یهرسد در آیبه نظر می ؛ امااز باب تأکید است

ت انحصاار  است کاه علا  رحمت رحمانی و رحیمی فی اهلل به ، معرجا منظور آیهدر اینو  ستا

 دهد.حمد به پروردگار متعال را توضی  می

أا رَّحِيمِ»ران نیز برخی از مفس أا ْعَب امِينا»وصف  ،مرا در آیه سو «ا رَّحْمَنِ به  ؛انددانسته «رٌَِّ

ایش مخصوص خداست که همه موجودات عالم را این معنی که در آیه دوم فرمود: حمد و ست

برسند. بعد  گری الی  خودو اصكح دهد تا به کمالدر نظام ربوبی خود تحت پرورش قرار می

ت که اعم از تکوینی و فرماید: این ربوبیرا بیان کرده، می «رَبِّ الْعَالَمِینَ»صفات همین  ،از آن

گردد. پروردگار متعال با می هاتربیت شوندههای ها و استعدادشامل تمام ظرفیت ،ت ریعی است

و م ترک تمام موجودات را شکوفا رحمت رحمانی و گسترده خود، استعدادهای عمومی 

کماالت جمادی، نباتی و  ،انسان است کهایندر مورد انسان صرف نظر از  مثكً ،سازدمی

اسباب تکامل و  ،خود یهژت خاص و رحمت ویبا ربوبیا ام ،سازدجانداری او را شکوفا می

در ربوبیت  سازد.ه عقكنی و قدرت سنجش و ت خی  را در او شکوفا میشکوفایی قو

های ها را با ارسال رسوالن و فرودآوردن کتابهمه انسان ،با رحمت گستردهت ریعی، خداوند 

بیرونی بهره ا گروهی را که از رسوالن درونی و ام ،دهدآسمانی در راه تکامل اختیاری یاری می

نظر از عقیده و مرام، ها را صرفهمه انسان سازد.به رحمت ویژه و مستمر مفتخر می ،گیرند

کند، زمین و آسمان و بسیاری از سر سفره ارزاق خود دعوت و نیازهای آنان را تأمین می

دهد و به تبع را در خدمت تأمین نیازهای انسان قرار می هاآنموجودات ساکن در 

کنند، سر سفره رحمت ویژه خود ن انده و هایی که در این مرحله تحصیل میصكحیت

 نماید.های به تی و جاودانه و گسترده مرحمت مینعمت

های عام و خاص موجاودات  هنگامی کامل است که ظرفیت اختیاری و اصكح صاحبپس 

 ،اسات ستایش مخصوص خدا یعنی اگر حمد و  «يمِحِا رَّأمنِحْ رَّاا»ی قرار گیرد و مورد توجه مرب

 باشد.های عمومی و ویژه جهانیان میت او عام و گسترده و شامل ظرفیتبه دلیل آن است که ربوبی
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می نیاز دارد و آن مالکیات و قادرت نفاوذ او در جهاان      یال ساو  اختصاص حمد به خدا دل

، قیامات اسات کاه در آن روز    ،اداشمراد از روز جازا و پا   آخرت یا روز کیفر و پاداش است.

باشد و مالکیت و ظهور قدرت الهای در کیفار و   تابع نوع پاداش و کیفر افراد می ،ت حیاتکیفی

ت در آیه شاامل جازا و کیفار در هماین     نیست که مالکی ه بعیدالبت یابد.ای ویژه میپاداش جلوه

خذالن و توفی  و یا لطف  ،صال جهان باشد که افراد و اقوام را بر عمل زشت و زیبا و طال  و 

 نماید.و عقاب می

توصیفی یا بادلی   ،«نا دّيِأمِوْيَأكِب ِمَ»ت پروردگار باشد و گر این آیه در ادامه توصیف ربوبیا

دهناده بایاد بتواناد    و پارورش  اختیاار صاحب دارد کهپس سوره بیان می ،از رب العالمین باشد

بعاد آناان را    یهعالم را به کمال برساند و در مرحل های عمومی موجوداتها و استعدادظرفیت

های طور که باید بر تنبیه موجوداتی که از فرصتهمان ؛به نتایج و ثمرات این شکوفایی برساند

 ، قادر باشد.گیرندشده بهره نمیهای آمادهآمده و زمینهپیش

        

 باشاد مای ای ومین رابطهحید بندگی و استعانت است که دومین و سآیه در صدد بیان تواین 

جود صاحب کماالی جاز در   . وقتی هیچ کمالی در هیچ موگرددبرقرار می که میان انسان با خدا

انسانی که طالب کمال اسات، تنهاا راه تحصایل آن را در    پس آید، ت الهی پدید نمیپرتو ربوبی

در برابر صاحب کمال حقیقی که مالاك پارورش اساتعدادها    و تواضع و فروتنی کامل پرتو اطاعت 

نمایاد  باه او خطااب مای    ،یابد و لذا رو به جانب او کردهست، میهاآناست و مالك به ثمر رساندن 

 .«پرستیمتنها تو را می»که 

ای است و شامل هار ناوع خضاوع و تواضاع و یاا اظهاار آن       پرستش عرصه بسیار گسترده

فااق  ، نظیار آنچاه در نمااز و حاج ات    آن هم پرستش به معنای نماادینِ آیه  اینبنابراین  ؛شودمی
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ت امر از طارف پروردگاار   شود که قابلیهایی را شامل میعرصه یهافتد و هم اطاعت در هممی

 وجود دارد. هاآنو اطاعت از سوی ب ر در 

ها اظهار ام انساناز زبان تمقرآن الغیر استفاده شد و م معنجا از ضمیر جمع و متکلچرا در ای

ی که به نقش و تاثیر زیرا تمام بندگان :در پاسخ باید گفت؟ «ايّبكأزعبد»بندگی کرد و فرمود: 

نمایند و این امر بر موضع بندگی پاف اری می ،داشته باشندمعرفت بر زندگی خود  خدا

یر از گری غو چنین نیست که کسانی مالك و اصكح تصاص به فردی غیر از دیگری ندارداخ

هایی که رابطه حمد را از زبان انسان یهبه عبارت دیگر، خدای متعال سور خدا داشته باشند.

بیان نموده است.  را درک کرده باشند، همه عالمشناخته و فقر وجودی  همه جهانیانخدا را با 

ام بلکه تم، ی آیه در صدد بیان رابطه هر فرد از افراد انسان با خدا نیستیعنی به طور کل

های بندگینیز آیات از قرآن برخی از در  ،بله شمرد.عالمیان را در برابر حقیقت معبود، بنده می

أاهلل»مثك:  ؛ه قرار گرفته استفردی مورد توج أدُونِ أمِن أتادْعُونا أا َّذِينا أَاعْبُدَ أَانْ أزُهِيتُ أإِزِّي  ؛1قُلْ

أإِنأأ،«انید بپرستمخورا که شما غیر از خدا مى کسانی ام کهمن نهى شده بگو: أيَبأَايُّهَبأا نَّبسُ قُلْ

مْأوََُمِرْتُأكُنتُمْأفِيأشاكٍّأمِّنأدِينِيأفاالاأَاعْبُدُأا َّذِيناأتاعْبُدُوناأمِنأدُونِأاهللأوَ اَكِنْأَاعْبُدُأاهللأا َّذِيأيَتاوَفَّبكُ

[ کسانى رید، پس ]بدانید که منبگو: اى مردم، اگر در دین من تردید دا ؛2َانْأَاكُوناأمِناأا ْمُؤْمِنِينا

ستاند، و پرستم که جان شما را مىپرستم، بلکه خدایى را مىپرستید نمىرا که به جاى خدا مى

أبِهِ»أ،«ام که از مؤمنان باشمدستور یافته أَُشْرِكَ أوَال أاهلل أَاعْبُدَ أَانْ أَُمِرْتُ أإِزَّمَب بگو: جز این  ؛3قُلْ

و ؛ 4وَاعْبُدْأرَبَّكَأحَتَّىأيَأْتِيَكَأا ْيَقِينُ» و «ستم و به او شرک نورزمرا بپردا خنیست که من مأمورم 

  .«فرا رسد مرگ تو کهاینپروردگارت را پرستش کن تا 
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 یهبناابراین گفتا   ؛کناد حمد اقتضای بیان بندگی جمعی جهانیاان را مای   یهاما ویژگی سور

اناد، جاای   ش عبادت جمعی برگرداندهآمدن فاعل در آیه را به ارزبرخی مفسران که علت جمع

 تأمل دارد.

أزعبد»م مفعول بر فعل و فاعل در تقد در اینجا  دلیل انحصار بندگی به خدا است. «ايّبك

هایی که از اگر بندگی شامل اطاعت و فرمانبری باشد، آیا اطاعت شود کهمطرح می سؤال

 شود، شرک نیست؟دیگران می

شخص اان و بادون    دهندگان دیگر به اعتباار از فرمان اطاعت ؛روشن است سؤالپاسخ این 

هارکس  »فرمایاد:  مای  از سوی خدا، شرک اسات. اماام بااقر    هاآناجازه و م روعیت اطاعت 

 ،. اگار نااط ، از طارف حا  ساخن گویاد      اسات  کردهرا بندگی او  ،گوش به سخن کسی دهد

در  .«کارده اسات  را بنادگی شایطان    ،ا اگر از طرف شیطان بگویاد ، امشخ  اطاعت خدا کرده

باَرَد، در   هر کاس از پیاامبر فرماان   ؛ 1مَّنْأيُطِعِأا رَّسُولاأفاقادْأَاطابَْأاهلل»فرماید: میخداوند قرآن نیز 

اطاعات از   در امتاداد خاط  بنابراین با اطاعت از دیگران کاه  « است خدا فرمان بردهاز حقیقت، 

 منافاتی ندارد. ،خدا باشد

    

اعاكم  بناده  استعانت اسات. یعنای    یهکند، رابطای که انسان با خدا برقرار میمین رابطهوس

 نمایم. دارد که یاری و طلب نصرت را فقط از تو میمی

دلیل این انحصار در آغاز سوره گذشت و معرفت به انحصار حمد، موجاب اعاكم بنادگی    

شود. انحصار اساتعانت باه   ه از خدا میدانخواستن موحخالصانه یعنی توحید عبادی و نیز یاری

دانیم و تأثیر هر سابب دیگار   ر حقیقی عالم را او میمتعال از آن جهت است که تنها مؤثخدای 

بریدن از کای خالصانه به خدا و ات ،این عقیده یهکنیم. ثمررا در پرتو اذن و فرمان او قلمداد می
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وسایل هم، تنها در پرتو اذن و فرمان او صاورت   گیری از اسباب ودیگران و پیوستن به اوست. بهره

 کند.را از چتر استمداد از خدای متعال خار  نمیبنده  هاآنگیرد؛ پس استفاده از می

ست که ا در آیه آن «ایاک»فایده تکرار کلمه  ،در ذیل آیه عكمه طباطباییبنابر سخن 

فرمود: زیرا اگر می ؛اف ذکر شودفما از خداوند به طور تفصیلی و شانحصار بندگی و استعانت 

أزاعْبُدُ» مخصوص آمد که جمع بندگی و استعانت با هم این احتمال پدید می «زاسْتاعِينُأوأإِيَّبكَ

 گروهی را فقط پرستش کرد و گروهی را فقط به یاری طلبید.توان و می خداوند است

 ورخواست از خدا است مه دشود که بندگی مقدم عبادت بر استعانت نیز معلوم میاز تقد

توحید استعانت  یهوارد مرحل ،ت و توحید عبادی نرسیده باشدتا به حقیقت عبودیانسان 

 نخواهد شد.

 ترين نياز بشرهدايت مهم

          

دا ها از خترین درخواست انسانمهم یهای که در آیات گذشته آمد، زمینگانهتمام روابط سه

کند. معرفت به مقام ربوبی پروردگار و تأثیراتی که بر زندگی ب ار و عاالم هساتی    را فراهم می

توحیاد  رسیدن باه  حقیقت حمد را به خدای متعال منحصر کرد. این معرفت معبری برای  ،دارد

. «ايَّبكأزعبَدأأ» :بندگی شد و انسان با اختیار خود زیر چتر ربوبی پرودگار رفت و اعكم داشات 

ر در برابار  ی را ماؤث در هساتی هایچ عاامل   انساان  مه شد تا ، مقدن معرفت و توحید بندگیهمی

یااری طلاب کناد. کسای کاه      خداوناد  ی بر انجام حقیقت بندگی از نبیند و حتخطرها و موانع 

صافات موجاب حماد و ساتایش را باه او       یهخدا بداناد و هما  از سوی جهان را شکوفاشده 

پهناور حیات و تحیّری که  یهخال  برای او باشد، در عرصمنحصر کند و بندگی و استعانتش 

دست نیاز به سوی او دراز کرده و هدایت به  ،کندترین رفتار و عمل پیدا میدر انتخاب شایسته

 کند.راه مستقیم را از او طلب می
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هایی است که نگران سرنوشت خود بوده و باه جساتجوی راه راسات    این آیه از زبان انسان

 ؛طلبناد داللت و راهنمایی به راه مستقیم و بدون اعوجا  را از خادای متعاال مای    هاآن .هستند

هاا را از راه بادون   تواند انسانبینند که میزیرا او را تنها شایسته هدایت و راهنمایی دیگران می

هاای خاال    ته نجات از فرجام بد و وصول به لذترین مسیرها بانحراف و اعوجا  و نزدیك

 برساند.و سرمد 

ارتباطات انسان با خدا، خاود و طبیعات و دیگاران     ،ای از مراحل حیاتچون در هر مرحله

گیارد، تقاضاای   یابد و انسان در دوراهی استقامت یا انحراف و کژی قرار میموضوع جدید می

هر چند تاکنون در راه مستقیم و مسایر حا  قارار     ،صحی  است ،مستمر هدایت به راه مستقیم

 شد.داشته با

                         

گذشته است. در این آیه خدای متعال این راه را  یهصراط در این آیه بدل از صراط در آی

به مبتك  هایی راکه گروهچنانهم ؛نامید ،راهی که روندگان آن م مول نعمت الهی هستند

 .خواندگمراه یا غضب الهی و 

باا چهاره ساه     اناد، هر که پیش از سوره حمد نازل شاد های عل ، قلم، مزمل و مدثدر سوره

 ،ت او نمودناد از به پروردگار و آفارینش و ربوبیا  احساس نی گروهیگروه از افراد آشنا شدیم. 

ن گاروه م امول   هاا دادناد. ایا   روح بندگی در وجودشان شکوفا شد و تن به قوانین و ضاابطه 

نیاز   نو اماام و مصال  آناا    1«إِنَّأ ِلْمُتَّقِيناأعِندَأرَبِّهِمْأجَنََّبتِأا نَّعَِيمِأأ» :های الهی دانسته شدندنعمت

این گاروه در قیامات اصاحاب     2.«وَإِنَّأ اكَأالجْرًاأغايْراأمَمْنُونٍ»: قرار گرفتم مول نعمت و اجر 

هار کساى در گاروِ     ؛3إِالأَاصْحَبٌَأا ْيَمِينِ*أبِمَبأكاسَبَتْأرَهِيناةٌأكُلُّأزافْسٍأ» .ندایمینخیر و برکت و 
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هاای  ویژگای گروه باا   پس این «.دستاورد خویش است، بجز یاران دست راست: در میان باغها

 اند.یاله هایی تقوا و تسلیم در برابر دستورات پروردگار م مول نعمتکل

ا در نهایت به غضاب او گرفتاار   ام ،اندلهی بودهند که گرچه م مول نعمت ااآنان گروه دوم

عل  آیات  یهدر سورخداوند که چنان ،شونددهند و گرفتار عذاب میشده و نعمت از کف می

أ*فالْيََدُْْأزابدِيََهأأأ*أزابصِيَةٍأكابذِبَةٍأخابطِئاةٍأ*أكاالأ ائِنأ َّمْأيَنتاهِأ اناسْفاعًبأبِب نَّبصِيَةِأ»فرمود:  پانزده تا هجده

[ موىِ پی اانى  ]همان ،زنهار، اگر باز نایستد، موى پی انى ]او[ را سخت بگیریم ؛1سَنادُْْأا ََّبَبزِيَةا

و در  «زودى آت ابانان را فارا خاوانیم.   هپی ه را. ]بگو[ تا گروه خود را بخواند. بگناه گویدروغ

سَناسِمُهُأ*أ عَلايْهِأآيَبتُنابأقابلاأَاسَبطِيرُأا ْأاوَّ ِيناأإِذااأتُتْلاى*أَانأكابناأذااأمَبلٍأوَبَنِيناأ»سوره سوره قلم آورد: 

مالدار و پسردار است، چون آیاات ماا بار او خواناده شاود،       کهاینبه صرف ؛ 2...عَلاىأا ْخُرْطُومِ

و در  «.[اش داغ نهایم ]و رساوایش کنایم   که بر بیناى زودی بههاى پی ینیان است. گوید: افسانه

*أإِنَّأ َادَيْنابأَازكَابالًأوَجَحِيمًَبأأأأ*أوَذارْزِيأوَا ْمُكاذِّبِيناأَُو ِيأا نَّعْمَةِأوَمَهِّلْهُمْأقالَِيالًأأ»سوره مزمل فرمود: 

أإِزَّبأَارْسَلْناب*أيَوْمَأتارْجُفُأا ْأارْضُأوَا ْجِبَبلُأوَكابزاتِأا ْجِبَبلُأكاثِيبًبأمَّهِيالًأ*أوَطاعَبمًبأذااأغُصَّةٍأوَعَذاابًبأَا ِيمًبأ

فاعَصَىأفِرْعَوْنُأا رَّسَُولاأفاأاخَاذْزابهُأَاخَْذًاأأأأ*أإِ ايْكُمْأرَسُوالًأشابهِدًاأعَلايْكُمْأكامَبأَارْسَلْنابأإِ اىأفِرْعَوْناأرَسُوالًأ

اگاذار  کنندگانِ توانگر وو مرا با تکذیب؛ 3فاكايْفَأتاتَّقُوناأإِنأكافارْتُمْأيَوْمًبأيَجْعَلُأا ْوِ ْدَاناأشِيبًب*أوَبِيالًأ

و اندکى مهلت ان ده. در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ، و غاذایى گلاوگیر و عاذابى پاردرد     

گمان، ما به ها به سان ری  روان گردند. بىها به لرزه درآیند و کوهاست. روزى که زمین و کوه

اى باه ساوى   اى که گواه بر شماست روانه کردیم، همان گوناه کاه فرساتاده   سوى شما فرستاده

[ فرعون به آن فرستاده عصایان ورزیاد، پاس ماا او را باه ساختى فارو        ]ولى فرعون فرستادیم.

 «گرداند، پرهیز توانید کارد؟ گرفتیم. پس اگر کفر بورزید، چگونه از روزى که کودکان را پیر مى

 
 . 18ا  15عل  / . 1
  .16ا14قلم /  .2
  .11ا17سوره مزمل آیات  .3
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*أوَبَنَِيناأشَُهُودًاأأأ*أودًاأوَجَعَلْتُأ اهُأمَبالًأمَّمَْدُأ*أذارْزِيأوَمَنْأخالاقْتُأوَحِيدًاأ»ر فرمود: و در سوره مدث

إِزََّهُأفاكََّراأأأ*أسَأُرْهِقُهُأصَعُودًاأ*أكاالأإِزَّهُأكابناأ ِآيَبتِنابأعَنِيدًاأ*أثُمَّأيَطْمَعُأَانْأَازِيدَأ*أوَمَهَّدتُّأ اهُأتامْهِيدًاأ

*أثَُمَّأَادْبََراأوَاسَْتاكْبَراأأأأ * أعَبَسَأوَبَسَراثُمَّ*أثُمَّأزاظاراأ*أثُمَّأقُتِلاأكايْفَأقادَّرَأ*أفاقُتِلاأكايْفَأقادَّرَأ*أوَقادَّرَأ

الأ*أوَمََبأَادْرَاكَأمََبأسََقارُأأأأ*أسَأُصْلِيهِأسََقاراأأ*أإِنْأهَذااأإِالأقاوْلُأا ْبَشارِأ*أفاقابلاأإِنْأهَذااأإِالأسِحْرٌأيُؤْثارُأ

واگاذار. و دارایاى بسایار باه او      فریادم ]او را[ تنهاا آ  کهآنمرا با  ؛1 اوَّاحَةٌأ ِّلْبَشارِ*أتُبْقِيأوَالأتاذارُأ

[ طمع [ آماده کردم. باز ]هم[، و برایش ]عیش خوشبخ یدم، و پسرانى آماده ]به خدمت، دادم

که او را به سَقَر در آورم. و تاو  ی ودزبه. ... دارد که بیفزایم. ولى نه، زیرا او دشمنِ آیات ما بود

أ.«گرداند.ها را سیاه مىکند. پوستارد و نه رها مىگذچه دانى که آن سَقَر چیست؟ نه باقى مى

قاد برافراشاته و    د که در مقابل پیامبرندر تمام این آیات گروهی صاحب نعمت وجود دار

را که خ م و غضاب الهای را    نآنا اند. خدای قادربه مقابله و تکذیب و توطوه علیه او پرداخته

 نماید.ید میبه عذاب دنیا و آخرت تهد ،اندبر خود خریده

ا در مسیر هدایت نپرداخته بودند، ام له با پیامبرکسانی بودند که هر چند به مقاب مگروه سو

هاا دچاار   دلیال غفلات  هگر و مفسد همراهی کردند. این گروه گمراه، با نبودند و با گروه طغیان

فَِيأأ*أأَاصَْحَبٌَأا ْيَمَِينِأأأإاِل*أكُلُّأزافْسٍأبِمََبأكاسََبَتْأرَهِينَاةٌأأأأ» شوند:م و عذاب و خسران میجهن

وَ َامْأزَاكُأأأ*أقاب ُواأ امْأزاكُأمِناأا ْمُصََلِّيناأأ*أمَبأسَلاكاكُمْأفِيأسَقاراأ*أعَنِأا ْمُجْرِمِيناأ*أجَنَّبتٍأيَتاسَبء ُوناأ

فامََبأأ*أحَتَّىأَاتابزابأا ْيَقَِينُأأ*أوَكُنَّبأزُكاذٌُِّأبِيَوْمِأا دِّينِأ*أوَكُنَّبأزاخُوضُأمَعَأا ْخابئِضِيناأ*أزُطْعِمُأا ْمِسْكِيناأ

جز یاران دسات راسات: در   ههر کسى در گروِ دستاورد خویش است، ب؛ تانفاعُهُمْأشافابعَةُأا شَّبفِعِينا

گویناد: از   .: چه چیز شما را در آتش ]سَقَر[ درآورد؟پرسندمی ها. از یکدیگر درباره مجرمانمیان باغ

کاردیم، و روز جازا را   درایى ماى درایان هرزهدادیم، با هرزها غذا نمىنمازگزاران نبودیم، و بینوایان ر

 2.«را سود نبخ د! نگران آناشمردیم، تا مرگ ما در رسید. و شفاعت شفاعتدروغ مى
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آخر  یهاین آیات و نیز آی بر بنا یابد.تری میتبیین روشن ،با عنایت به آیات باال، راه مستقیم

ا گروهای باه   اما  ،مناد هساتند  های الهی در دنیا بهرهها از نعمتانسوره حمد، هرچند همه انس

روند. ایان برداشات باا جایگااه     غضب مبتك شده و گروهی نیز با وجود نعمت از راه به در می

در ترکیب آیه آخر سوره حمد که وصف اسات ناه اساتثنا، تناساب بهتاری دارد و      « غیر»کلمه 

ا دوام و بقاای آن  اما  ،رد که آغاز آن با نعمت اسات شعبه وجود داگویای آن است که راهی سه

   باشد.متفاوت می

اماا   ،هدایت به راه راست را از خدای متعال تقاضاا کارد   ،آیه ش م کهآنقابل توجه  یهنکت

اناد، تغییار داد و   آیه بعد، این راه را به افرادی که ثمرات و مناافع حرکات در ایان راه را دیاده    

تاا معلاوم شاود راه مساتقیم      ، تبدیل نمود،ر خكف این مسیرندبادی که انحراف از راه را به افر

تاوان در افاراد   هاست و انحراف از آن نیز نمونه دارد و انعکاس راه را میدارای الگوها و نمونه

راه مساتقیم بار    بیات منحرف از آن شناخت. به همین جهات در روایاات اهال   راه و یا در رونده 

هاای  گر اوصیا تطبی  شده است و یهود و نصااری دو تطبیا  بارای گاروه    دی و موالی متقیان علی

 شده هستند.مورد غضب و گمراه

 روش شناختي هاینکته

پذیرد. یعنی قبل تبیین روابط انسان با خدا در سایه بیان روابط خدا با انسان صورت می .1

های خدا در سرنوشت نقش بهمردم به وظایف خود در برابر خدا واقف شوند، باید  کهآناز 

خوبی به ر بههای عل ، قلم، مزمل، مدثشوند. به همین جهت در سورهآشنا ب ر و تمام هستی 

این روابط اشاره شد و در سوره فاتحه الکتاب، روابط پروردگار با انسان و هستی دلیل حمد و 

 سپس توحید بندگی و استعانت قرار گرفت.

های نزدیك بر نقش ،در تبیین روابط خدا با مردممدثر  های عل  تا قلم، مزمل ودر سوره .2

ری، ت و پروردگا؛ یعنی صفت ربوبیتاکید شده استتوسط مردم و قابل درک و تجربه خداوند 



  321 ی حمدسوره

ت بر پاداش و مجازات از اموری هستند که به اجمال، قابال  رحمت رحمانی و رحیمی و مالکی

 باشند.  درک و یا تجربه افراد می

اه باید به جای مردم و از زبان مردم و سویدای جان آنان ساخن گفات و باه    در تربیت گ .3

باه  گفاتن  گوناه ساخن  ه ایان و انتظارات ان را بیان کرد. البتا ای داشت خواستهنمایندگی از آنان 

 دارد. بستگی انسان، ظرفیت و نیازهایش کامل شناخت 

دو عامل ایجااد انگیازه تأکیاد    حمد بر  یهخواهد. در سوررفتن در راه مستقیم انگیزه می .4

ای کاه هایچ اعوجاا  و انحرافای در آن     به گونه ،این راه قوام و استواری داردل: اوشده است: 

وصول به مطلوب و نتیجه مورد عكقه در پیمودن این راه قطعی است. در تبلیاغ   دوم:نیست. و 

انجاماد  رها میها و تحیفها، ضعدینی نیز باید ن ان داد که پیمودن مسیر دین به رفع اضطراب

صِرااطاأا ََّذِيناأَازْعَمَْتَأأأأ*أاهْدِزابأا صِّرااطاأا ْمُسْتاقِيمَ»گردد: های خال  و مستمر ختم میو به نعمت

 این دو از جمله نیازهای وجدانی و فطری ب رند. .«عَلايْهِم

گااه   ت یاك راه، باه جاای طارح مباحاث نظاری و      . در بیان میزان موفقیت یا عدم موفقی5

ه کارد. اشااره باه افاراد موفا  و نااموف        باید به افراد و اشخاص موف  و ناموف  توج ،انتزاعی

کناد و هام بیاانگر    تار مای  کارآمدی یا ناکارآمدی یك راه، هم تبیین راه را روشنهای عنوان مدلبه

سانی کاه زیار   و نیز فرجام بد کاند فرجام نیك افرادی است که در پرتو هدایت پروردگار قرار گرفته

 اند.چتر هدایت الهی نرفته

راه و  ت یاك شود کاه میازان موفقیا   استفاده می «...أصِرااطاأا َّذِيناأَازْعَمْتَأعَلايْهِم»از عبارت  .6

شود میشده آن و یا مخالف و معاندش سنجیده با افراد تربیت ،ت آنموفقی عدممکتب و ایده و 

 ر است.، برای دیگران بسیار مؤثپیرویبرای د انگیزه هایی از هر گروه در ایجاو وجود نمونه
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، در ردیاف  اناد ها را بیان کارده های مختلفی که ترتیب نزول سورهجدول همه این سوره در

از  در جدول منقاول و  و قبل از سوره تکویر قرار گرفته است یا مدثر ، بعد از سوره حمدش م

در مصاحف رسامی در ردیاف    ایان ساوره    رده ن اده اسات.  ناام ایان ساوره با     امیرمؤمنان

فااق  قرار داده شده و به ات قرآن 30و در جزء  صدویازدهم پس از سوره نصر و قبل از اخكص

 باشد.دارای پنج آیه می

  مقصود و محتوای سوره

و اعكم عذاب قطعی دو تن از بستگان ای ان  پیامبر اکرم تسكیاین سوره در مقام 

دادند و رساالتش  ت قرار میمورد اهانت، تمسخر و آزار و اذی ست که وی رانازل شده ا

 کردند.را تکذیب می

 مند سخنی به میان نیامده است.ل نظامدر این سوره از اصول تحو

 ارتباط سوره

تقویت،  ،به پیامبر اکرممربوط ها عمده خطاب ،های آغازین قرآنگذشت که در اکثر سوره
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شاد،  حضارت مای  ه آن هایی که متوجا تضرت است؛ زیرا ف ارها و اذیآن حتربیت  و تسلیت

 دینی نیز هنوز شکل نگرفته بود. مستقل یهفراوان بود و جامع

هایی کاه در  کرد و هر یك از گاممیبه مردم اعكم  پیام جدیدی که پیامبر اکرمهر به دنبال 

آن مقابلاه باا   گروهای باه    و آماد مای چال ی به وجود داشت، جهت تغییر جامعه جاهلی بر می

عارب   دارداهیه) مغیرهولید بن ( وبزرگ قریش)ابوجهل . طاغیانی همچون پرداختندمیحضرت 

ه، در مقابال ایان دعاوت    مک بلکه اکثر صاحبان ثروت و قدرت و اشرافیت (،در شعر و بكغت

 خاطر ساختند.های مختلف، آن حضرت را رنجیدهجدید صف بستند و به شیوه

، ها و هجوها و آزارهای عملای عماوی پیاامبر   ز بدترین انواع اذیّت وآزار، مخالفتیکی ا

شرمانه به آزار و هجو آن حضرت این مرد وهمسرش بی .بود ابولهباش بود که کنیهعبدالعزی 

 شاورانیدند، می علیه پیامبررا  دیگران ،پرداختند و در مجامع عمومی یا خصوصی و فامیلیمی

یعنای   دستور داد تا دو پسرش، دو دختر پیاامبر  ،ابولهب برای آزار پیامبر :اندتهتا آنجا که گف

ای اان   یهبار در خانا  ، دهند و همسر او نیز عكوه بار هجاو حضارت   کلثوم را طكق رقیه و ام

 .دچار م کل سازدرا در رفت و آمد ای ان تا  ،ریختهای خاردار میهیزم

 .داردابولهب و همسر او اختصاص  ر انتظارعواقب وخیم و دبیان  این سوره به
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 آیات اول تا آخر

        أ  

أ(       1       (  باد دو دست ابولهب و مرگ بر او بادبریده. 

 أ(          (  ،درنک شنیازبی دارایى او و آنچه اندوخت. 

أ(         (  ِدارای شراره، خواهیم افکند قطعاً او را در آتش. 

أ(            (  (فروزاآتش)کش مزو زنش، آن هی 

 )           (  بر گردنش طنابى از لیف خرماست. 

 هاکلمه

 هكکت. زیان منجر به فساد، خسران مستمر و :« تابَّتْ»

هرچند به  ،اند نام او همین ابولهب بودهبعضی گفته است. پسر عبدالمطلب :«  اهَبأاابِي»

ت اند و علاش گرفتهابولهب را کنیه اند وشکل کنیه است و بعضی نامش را عبدالعزی دانسته

 این کنیه، خوش قیافه بودن او بود.

 کردن هم آمده است.به معنی دخول توأم با لزوم و دوام، و به معنی بریان« صلی»از  :« يَصْلاي»

 .هیزم :« حَطاب»

 .گردن :« جِيد»

 .ریسمانی تابیده شده از لیف خرما :« دسَمَ»

 تفسير

        أ  

     1        

مبنی  . ظاهراً این جمله خبر الهی،استاعكم هكکت وخسران دائمی ابولهب  طلیعه سوره با
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از  خداوناد  ا در آیاات بعاد،  ر؛ زیا اسات های او ها وتكشبر هكکت قطعی ابولهب و دستاورد

 بسیار کم است. ،در مقام دعا ونفرین باشد کهاینلذا احتمال  کند ومیعذاب قطعی او یاد 

بدان اشاره شده و در اینجا قابل ذکر است، انتخاب  ز الدقائ کنتفسیر مطلب دیگری که در 

سخن  ابولهبکنیه به جای اسم است. آیه از لهیب آتش وعذاب آت ین بر  یهو استفاد

 ،بكغت و بدیعبا توجه به عذاب او وجود دارد و  لذا با تناسبی که بین ابولهب و ،گویدمی

کند که با ای استفاده میاز صفت و کنیه ان عذاب اوخداوند برای بییعنی  ؛شداو انتخاب  یهکین

 1این نکته از لطایف بكغی قرآن کریم است. عذاب او مناسبت داشته باشد و

چنانچه مرحوم طبرسی  ،داردعملی ابولهب  و« یدی»اشاره به آزارهای  یااینجا  در« دستان»

افتاد و او را با سن  و راه می کند که ابولهب در بازار دنبال پیامبراز طارق محاربی نقل می

أمَبْسُوطاتابن»جمله چنانچه در  ،استو یا کنایه از قدرت  2دادکكم آزار می أيَدَاهُ  ،و نظایر آن «بَلْ

 قدرت است.به معنی 

انجام  هایی که با پیامبر اکرمفرماید: ابولهب به دلیل برخوردخدای متعال در این آیه می

تباه شد و هم  آوردهایش )یا قدرتش( نابود وشد، هم تكش و دست داد و اقداماتی که مرتکب

 خود را به هكکت مستمر افکند و نابود شد.

           

شهرت، اعتبار و وجاهتی که در طول  مراد آیه آن است که دارایی و ،نافیه باشد« ما»اگر 

باز به معنی  ،استفهامیه باشد« ام»ا اگر ام ی برای او نداشت.بود، هیچ نفع زمان به چن  آورده

 وجاهت او چه نفعی برای او داشت؟ مال و اعتبار و :یعنی ؛انکار است

ظاهراً اشاره به فرزنادان، وجاهات اجتمااعی، قادرت و شاهرت و       ،در کنار مال« مَا کَسَبَ»

 .داردنظایر آن 

 
 .493، ص 14، جکنز الدقائ . محمد م هدی، 1
 .852ص  ،10ج ،انالبیمجمعر. ك: . 2
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بلکاه   ،نادارد بر سر فعل مضارع همی اه اشااره باه آیناده     « سین»عتقد است که زمخ ری م

 ؛به معنای وقوع قطعای آن اسات  ، هرگاه بر سر فعلی که مورد عكقه یا کراهت است وارد شود

در غیار   .که قطعاً او را در آتش دارای شاراره، خاواهیم افکناد    :شودچنین میآیه بنابراین معنی 

 شود.یا بریان میور خواهد افتاد زودی در آت ی شعلهکه بهاین صورت مراد آن است 

 را برساند. آتش عظمت و هولناکی آنتا  نکره آوردبه صورت را  «نار»کلمه خداوند 

           

ت و چگونه در اذیه معاویه است. گذشت که عم جمیل خواهر ابوسفیان وام همسر ابولهب،

حَمَّب َاةاأأ»فرماید: وی در مورد او می خدا ، شریك جرم همسرش بود.انی و عملی پیامبرآزار زب

هاای  جمیال و هیازم  است؛ این عبارت به احتمال قاوی حکایات از عمال خاارجی ام     «ا ْحَطابِ

اناداخت. و شااید کنایاه از حمایات وی از     مای  خارداری است که سر راه خانه پیاامبر اکارم  

امی احتمال نیز داده شده که ماراد، نما  باشد. این  ت پیامبردر آزار و اذی بولهب و م ارکت اوا

باا  و  زیرا وی اطكعات و ساخنانی از زنادگی خاانوادگی پیاامبر     ؛استچینی این زن وسخن

 د، تا اعتقاد مردم به آن حضرت سست شود.کرمی نقلهدف توهین و تحقیر 

که چنین خواهد بود معنی آیه پس باشد، می« سَیَصْلَی»در آیه عطف بر فاعل  «واو»چون 

در حالی که هیزم بر پ ت  ،ورِ جهنم خواهد افتاددر آتشِ شعله« ابولهب»همچون « جمیلام»

 ست.ا کند و این همان باطن عمل او در دنیاحمل می

          

دنیاوی  عمال  اره باه  اشا باه احتماال قاوی     شده است،توصیف این آیه و حالتی که در آن 

 یهکرد و با طنابی که به دور گردنش بود، تاا در خانا  هایی دسته میهیزماو یعنی دارد؛ جمیل ام

 ک ید.می پیامبر
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قرآن در مورد دو انساان کاه مختارناد و امکاان توباه       بیاناین که  یمشور میدر پایان متذک

 است.ها به ایمان آوردن ه عدم توفی  آندرباریکی از اخبار غیبی قرآن و  آیندهبینی دارند، پیش

 روش شناختي هاینکته

کننادگان باه ساوی    غان و دعاوت یکان از جمله خطرهای پیش روی مبلآزار فامیل و نزد .1

قااطع پروردگاار    ا تهدیادهای صاری  و  ها باید تحمل شاود، اما  باشد. این آزارخدای متعال می

 دهد.ها را به وضوح ن ان میاین مخالفتدین در برابر  ترویج دهندگاناهمیت حمایت از 

دارد که قدرت و ثروت ابولهاب در مخالفات باا     هاشار« مَبأَاغْناىأعَنْهُأمَب ُهُأوَمَبأكاسَبَ» آیه .2

ر شادیم،  قلام متاذک   یهدر ساور  زیرا به همان جهتی که قبكً ؛تأثیر نبوده استبی آن حضرت

باشاد. بناابراین   بی تر از دیگاران مای   ،اصكحیر و تغیدر مخالفت با جریان ثروتمندان  یهانگیز

از ساوی  ی هاای ایان گاروه حتا    جان اسكمی باید خود را مهیای باروز مخالفات  مبلغان و مرو

 د.نبنمای ،نزدیکان

حرکت اصاكحی   جاهلی و یهتغییر جامع یهبرنام توان نتیجه گرفت کهاز این سوره می .3

ک ی در میان قبیلاه و فامیال   ی به صفی بوده است که حتاقبیلهفرا چنان فراقومی و آن پیامبر

ود نگرفات. حقاایقی کاه بار زباان      ئبه قوم و قبیله را به خا شاوی منجر شد و رن  حمایت بی

ی در باین  را حت جریان اصكحگردد، باید چنان باشد که مخالفان دین جاری می دهندگانترویج

ا بار  کاه دورتارین   را دور سازد. همچناان  ند و آناترین اقوام و فامیل به موضع وادار کننزدیك

 ،نمایدتبدیل حقای  دینی ترویج دهنده ترین افراد به طلب را به نزدیكح  مردمِحسب نسب ا 

 .«تِيْا بَألاهْبأاانَّمِأبنُمَلْسَ» :که وارد شده استچنان
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و باه   مکای  یههفتماین ساور   راره این سوهای ترکیبی تمام جداول دهگانه مسند و جدول

در ترتیاب  ایان ساوره    اند.دانسته اعلی یهمسد و قبل از سور یهها پس از سورفاق تمام نقلات

ام قرآن قارار  در جزء سی عبس و قبل از انفطار ه تاد و یکمین سوره است و پس از ،مصحف

 اند.نامیده «رتکوّ» گاه این سوره را .داردآیه  29 دارد و

 و محتوای سوره مقصود

 مقصود سوره، ترغیب مردم به قرآن از طری  بیان نقش قرآن در هدایت انسان به راه مستقیم است.

 زند:دور می وضوعحول دو مسوره مطالب 

ر این و تذک های قیامتو آغاز رستاخیز و ن انه جهاناین های عظیم پایان بیان دگرگونی .1

 شود.خود مواجه می هایعملدر فرجام حیات با او و  شودنکته که عمل انسان گم نمی

وحی نازل شد تا راه  یهفرشت یهقرآن از ناحیه خداوند و با سكمت کامل به واسط .2

 مستقیم را جلوی پای انسان بگذارد.

با ذکر تحوالت آغاز زندگی در و های پایان دنیا آغاز بخش اول سوره با بیان دگرگونی

 رسد.عمل دنیا با نتایج روز رستاخیز به پایان می یهرابطبیان ند و با کرستاخیز ادامه پیدا می
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و بیاان   شود و سپس با بیان انتساب قرآن باه جبرئیال  بخش دوم سوره با سوگند آغاز می

پردازد و در نهایات  و قرآن می ه پیامبررتوهمات غلط دربا به رد ،های آن فرشته گرامیویژگی

 کند.دایت مردم معرفی میعنوان من ور هقرآن را به

 ارتباط سوره

هاایی  مهیاکردن حرکت اصكحی در پرتو برداشتن گاام  جاهلی و یهگذشت که تغییر جامع

هاای پروردگاار و احسااس نیااز باه      توجاه باه نقاش   پاذیرد:  های ذیل صاورت مای  گام چون

و عادم مقاومات در برابار دعاوت او،      گار، پاذیرش رساالت محماد    اختیاری اصكحصاحب

بنادگی و  ا رابطه توحیدی با پروردگاار )توحیاد فااعلی     نسبت به آینده و تنظیم داشتنهغدغد

دادن راهکار خرو  از شارایط  هدایت، ن ان است.« هدایت» . اما شرط مهم این تغییر،استعانت(

ایان   شاوم و ناامطلوب اسات.    یهنامطلوب و حرکت به سمت کمال مطلوب و نجات از آیناد 

باشد. به عبارت بهتار افاراد بایاد    و اختیار انسان می ستو برآمده از خوات اجباری نیسهدایت 

 ،حمد از زبان این گاروه  یهضرورت تغییر را احساس کنند. در سورو  تغییر را بخواهند. ،خود

گیاری  تکاویر نقاش عمال در شاکل     یهخدای متعال در سور ،درخواست شد. پس از آن« هدایت»

گاه ضمن تأکید بر انتساب قرآن به خادای متعاال، ماردم    و آن داردیان میبهریك از افراد را  یهآیند

 نماید.میگیری از این کتاب در جهت نیل به راه استوار و راست ترغیب طلب را به بهرههدایت

 لگام تحو

باه نقاش اعماال    ه ، با توجعنوان من ور هدایت الهیگیری از قرآن بهضرورت بهره تأکید بر

 است. رستاخیزکیفیت حیات  در
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        أ 

أ(        (  هنگامى که خورشید در هم پیچیده شود. 

أ(          (  و هنگامى که ستارگان بى)فروغ شوند )و سقوط کنند 

أ(          (  ها روان شوندو هنگامى که کوه. 

أ(         (  و هنگامى که شتران باردار متروک شوند. 

أ(        (  و هنگامى که حیوانات وح ى جمع شوند. 

أ(         (  ر( شوندو هنگامى که دریاها برافروخته )و پد. 

أ(        (  و هنگامى که همه جانها جفت هم شوند. 

أ(          ´  (  و هنگامى که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود. 

أ(    /      (  ک ته شد؟ )به کدامین پیامد )گناه 

أ(         (  گ وده شودو هنگامى که نامه )های ) اعمال. 

أ(          (  و هنگامى که پرده از آسمان برداشته شود. 

أ(        (  اى فروزان شودو هنگامى که دوزخ شعله. 

أ(           (  و هنگامى که به ت نزدیك شود. 

أ(          (  داند آنچه را که حاضرکرده استهر شخ  مى. 

 هاکلمه

افکندن یا  بهکردن چیزى است، و گاه در اصل به معنى پیچیدن و جمع :« كُوِّرَتْ»

 د.وشمیگفته  چیزی شدنتاریك



 332 ی تکویرسوره
 

 آید.شدن نیز میبه معنی پراکنده .استپذیرش کدورت  ه معنیو ب از باب انفعال: « تْرَدَكازْاِ»

که ده ماه از  ایشتر مادهبه ا  : ع راء ا واحد ع ارنویسدمیاثیر ابن .هاحامله :« برشاعِ»

 .شده استای گفته سپس به هر شتر حامله ،شودگفته می حاملگی او گذشته باشد

 ندارد. یحیوانی که با انسان انس ؛ت اهلیدر مقابل حیوانا ،وح یحیوانات  :« وشٍحُوُ»

 شدن آتش و پرکردن است.افروختهمعنی سجر به  :« تراجِّسُ»

 .دختر زنده به گور شده: «ةموؤد» .زنده به گور کردن «وأد» :أ«ةدَؤُوْمَ»

 از روی چیزی. ، برداشتن پردهکندن پوست شتر «ک ط» :« تْطاشِكُ»

 .شدن آتشافروخته :« تْراعِّسُ»

 .شدنشدن و مقدمنزدیك «زلف» :« تْفا ِزَْ»

 تفسير

        أ 

       

هاا و برپاشادن   پایان دنیای فعلی ما انساان در الت عظیم خدای متعال در آغاز سوره به تحو

شادن  پیچیدهبه یه آن فرماید و در ایآخرت و عكئم مربوط به این رخداد عظیم اشاره میجهان 

با توجه به دو معناایی کاه بارای واژه     پردازد.می شدن حجم آنشدن و جمعخورشید، و تاریك

 ترتیاب بادین  و  ،ند تا این دو معنا را در آیه جمع کنناد اران تكش کردهمفس ،تکویر وجود دارد

 .1 :شاود ویر میمات آن به دو صورت تصودی خورشید گرفتند که مقدرا به معنای ناب «کوّرت»

 .رفتن نور .2شدن خورشید در خود پیچیده

اسات،   آورده شاده که گرچه فعل به صورت ماضی ینا لطیف در این آیه و آیات بعد یهنکت

ماضی برای آینده استفاده عرب زمانی از فعل باید متذکر شد که و  کندبیان میآینده را زمان ا ام

 بیند.و گویی آن را واقع شده    پیدا کند تحقحتماًآن فعل کند که می
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 :خواهد بود ذیل دو مورداین ، مراد آیه یکی از رت گفته شدبا توجه به دو معنایی که برای کَُّوِ

 کنند.و سقوط میکنند با هم برخورد میستارگان  ،یعنی پس از به هم خوردن نظام عالم ؛سقوط .1

اگار ماراد از   چاه   با سیاق آیاات ساازگارتر باشاد؛   ممکن است این معنا  ؛نتیره و تارشد .2

هام کاه نورشاان را از     هاا آنباا رفاتن ناور خورشاید      ،شمسی باشد یهسیارات منظوم ،نجوم

اطكق لفاظ نجام در زباان قارآن و      اشوند. شاهد ترجی  این معنتاریك می ،گیرندمیخورشید 

 هاای ایان  سایاره شاید مراد رفاتن نورانیات    در اینجا،شیء نورانی است که  رمحاورات عرب ب

   1باشد.منظومه 

        

اگر  کند.اشاره میها در سط  زمین حرکت کوههمچون در ادامه به عكئم پایان دنیا خداوند 

ه ارات با قطعااتی از سای   برخاورد است اشاره به ممکن  ،ارات باشدسی سقوطبه معنای « انکدار»

  2آورد.می را به حرکت در هاآنها را از ری ه کنده وای شدیدی باشد که کوههلرزهزمین و زمین

       

ترین مملوکات عرب، ع ار یا همان شاتر اسات.   پرفایدهیکی از عصر نزول قرآن در 

. ب کارده اسات  توجه عرب را به خود جلا  ،بر خواص و فوایدی که دارد این حیوان بنا

شود که کسی به ع ار سهمگین می قدرفرماید: حادثه آخر دنیا آنآیه میخداوند در این 

 .کنده نمیتوج

ایان  یعنی آن معنایی که در زماان نازول از    ؛تنزیل آیه است معناه کرد که این البته باید توج

بدین ترتیاب خداوناد    و ه بود، شتر مادبهاترین چیز نزد عربکه گران؛ چرا شدبرداشت میآیه 

 
 سزايی دارد.ههای متقن علم نجوم در فهم آيات باال و ترجیح احتماالت نقش باستفاده از يافته. 1
 .دانستها را به عنوان تفسیرقطعی اين آيات توان اينالبته دقت شود كه نمی. 2
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 ،باه هار چیاز بااارزش و پرمنفعات      آن را تاوانیم مای  هو ما امروز ،حیوان را شاهد مثال قرار داداین 

 .  گسترش دهیم

      

باه  دیگاری  شاوند و  است که حیوانات وح ی با هم جمع می ترسناکچنان پایان جهان آن

 کنند.مأنوس خود را فراموش مییعت ناطب ،و حیوانات بردهرکس پناه می

انات مرباوط باه قیامات اسات؟ باا      آیا ح ر و اجتماع حیواکنون این سؤال مطرح است که 

 ، اساتفاده از ایان آیاه بارای    شده استهای پایان دنیا ذکر عكمت کهاینه به سیاق آیات و توج

حیواناات در قیامات    یهرسد و اثبات ح ر هما اثبات ح ر حیوانات در قیامت بعید به نظر می

 شود.از این آیه استفاده نمی کهن بی تری دارد ائاحتیا  به قر

       

چنادین معناا    «تْرَجِّساد »بارای واژه   .شودپایان دنیا اشاره میدر این آیه به وضع دریاها در 

 که دو معنا با آیه تناسب بی تری دارد:است شده ارائه 

انفجارهای گسترده  ،ها با این احتمال که در آن روزشدن آتشرشدن و برافروختهوشعله. 1

 شوند.می و در نتیجه دریاها خ كکند آب دریاها را بخار میو پیوندد آت ف انی به وقوع می

 .هاآب شدنو روی هم ریخته ها بر بعضی دیگرروان شدن بعضی آب. 2

یی کاه  هابرخوردهای شدید و حفرهها و ها و زلزلهکوهجایی و جابه، با حرکت احتمال دارد

ر اثار  بدر نتیجه دریا خ ك شود و یا  ،مذاب داخل زمین باال بیاید مواد ،شودمیدر زمین ایجاد 

مواناع طبیعای باین     ،هاا طغیان آب ها وطوفانبر اثر و نیز  ،با هم هاآنبرخورد  ها وحرکت کوه

هاا باه هام وصال     زمینه شود تا دریاها و اقیانوسها ا و تکانهدریاها برداشته شود و این رانش

شاوند و  رسند و روی هم ریختاه مای  ها به هم می، آبوقتی موانع طبیعی برداشته شوند شوند.

 شوند.می جا جمعهای زمین یكمجموعه آب
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آغااز جهاان آخارت    هاای  دگرگونی ذکر، به پایان دنیاهای عكمتخدای متعال پس از بیان 

هام   ایاا با   ریختاه یاا سایارات   ستارگان  ،گفته شد که تا اینجا خورشید خاموش شدهپردازد.می

، دریاها به هام  اندجا جمع شدهموجودات وح ی یكاند، ها حرکت کرده، کوهاندبرخورد کرده

د، دما میسرافیل در صور که ا مرحله بعددر  است. سط  تمام زمین را آب فراگرفته و اندریخته

 شوند.  ها تزویج میسکه ابتدا نفْ افتدفاق میمرحله آغاز آن جهان ات

زیارا از صانف    ؛گویندهرچیزی با چیز مناسب آن است. گیاهان را زو  می یهمقارن تزویجْ

آیاات، زو    ازدر برخای   دارناد کاه  هایی م ابهتتوجه به با نیز موجودات عالم  .باشندهم می

یعنای هار یاك از    ساوره تکاویر   منظور از زو  در پس  1.«وَكُنتُمْأَازْوَاجًبأثاالثاةً»اند: ده شدهخوان

باه ایان معناا     ممکن اسات  و ،دنشونزدیك می ،است هاآنبه آن چیزی که مقارن با  موجودات

 شود.، تزویج مین از آن جداستا اوست و االباشد که نفس به جسمی که مقارن ب

، اعام از جسام و روحاش باا     باشاد ، ازدوا  هر شاخ   مراد از تزویج کهآناحتمال دیگر 

جماع  و با امام خود شوند قرین هم می ،به فرض مردان و زنان نیك ؛صنف خودششخصی هم

ای باشاد از کساانی کاه اغاوا     در همین حالت مثكً اهل آتاش مجموعاه   ممکن است .شوندمی

   .گیرند، کنار هم قرار مینداصنفهمیعنی چون  ؛انداند و کسانی که اغوا کردهشده

یعنای در یاك    ؛تزویج نفوس شاامل هار دو ماورد باشاد     که ایناین احتمال هم وجود داد 

قالاب   ،کنند و این م ابهت به این دلیل است که در دنیا جسمها حلول در جسم هامرحله روح

 یهو در مرحل یج کرده استقرآن از آن تعبیر به تزودلیل و به همین  کندمواف  روح را پیدا می

شوند و هرکس با امام خاودش در  جا جمع  ، در یكم ترکی دارندهای که خصلتی یهادوم انسان

 .گیردیك طرف قرار 
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در ، شاود لین سؤالی که در آخارت مای  که چرا اوسؤال به ذهن خطور کند این ممکن است 

 ،در آغااز نازول   قرآن توان گفت کهاست؟ در جواب میگور کردن دختران زنده به مسألهمورد 

م ارکان عارب   خواهاد بگویاد کاه    روی بدترین عملکرد کفاار دسات گذاشاته اسات و مای     

و ترین رفتار غیرانسانی را مرتکب شدند و آن عبارت بود از ک اتن دختاران معصاوم    وح یانه

است که روز قیامات گویاا قبال از حسااب و      ناخ نودی خدا و خ م مورد عمل،قدر این این

 است. مسألههمین ، شودسؤال میکه  چیزیلین ، اوکتاب و رسیدگی به اعمال

شاود و از او  چارا دختار بچاه، مخاطاب واقاع مای       کهایناما سؤال دیگری که مطرح است 

فرماید: معنى ایان  میر این باره د طبرسىمرحوم شود؟ زنده به گور شدن پرسیده می یهدربار

   .امزیرا دختر خواهد گفت: من بدون گناه ک ته شده ؛سؤال توبیخ قاتل است

 .کردن جنایت، بسیار مناسب استاین تعبیر براى مجسمکه دهد دقت در آیه ن ان مى

خداوند، بلکه  ،است که از روبرو شدن با او صرف نظر شده است چنانآنقاتل  خ م برگویى 

بدون هیچ  ،متعال ر کارشان غیرانسانی است که خدایقداین .ب ندانسته استاالی  خط آنان را

 .کندمی روانه جهنمآنان را  ،اظهار خ م بافقط  و بسؤال و جوا

عرب جاهلی مطالب بین گور کردن دختران در هتراژدی زنده ب یهدربار یکتب تاریخ

که اند عرضه داشتهدر این باره مطالبی  ،خ معاصرمور ،آقای مهدی پی وایی ای دارند.ارزنده

 :کنیمرا بیان میهایی از آن خكصه بخش

دور از تمدن و فرهن  کاه زور و خ اونت در آن حااکم     یهکه دختر در آن جامع از آنجا

توانست همچون مرد، جنگاوری کارده و از قبیلاه خاود دفااع کناد و ممکان باود در        بود، نمی

از آنان فرزناد باه دنیاا آورده و مایاه ننا  گاردد،        ،دست دشمنان افتادههبهای قبیلگی درگیری

خی نیز در اثار اقتصااد پری اانی کاه     رب زدند.دختران دست میکردن به کار زنده به گور ای ان 
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در مجماوع دختار    پرداختند.از ترس فقر به زنده به گور کردن دختران می ،گیر آنان بودگریبان

محکومیات زن در آثاار و ادبیاات عارب آن      ومی باود. محرومیات و  در نظر آناان موجاود شا   

که در میان آنان معمول بود که هارکس دارای دختار   چنان ؛روزگاران انعکاس فراوان یافته است

را فراهم ساازد و قبار را    او یهگفتند: خدا شما را از نن  او ایمن بدارد، هزینشد به وی میمی

« بنی تمایم » یهای که این رسم غلط را بنا نهاد، قبیلنخستین قبیله. داماد قرار دهد یهخانبرایش 

منذر بین آنان جنگای  گویند به دنبال خودداری این قبیله از پرداخت مالیات به نعمان بنبود. می

تمایم باه   در گرفت که به اسیری زنان و دختران تمیمی منجر شد. هنگامی کاه نماینادگان بنای   

تمایم را باه خاود زناان     ختیار اقامت در حیره یا بازگ ت به میان بنای دربار نعمان رفتند، وی ا

عاصم که در بین اسیران بود و با یکی از درباریان ازدوا  کرده بود،  واگذار کرد. دختر قیس بن

 ،قیس از این جریان ناراحات شاد و باا خاود عهاد کارد بعاد از آن        ماندن در دربار را برگزید.

البتاه   کم در قبائل دیگر نیاز روا  یافات.  کار را کرد. این رسم کمو این  دختران خود را بک د

هاای بازرگ باا ایان کاار مخاالف       این رسم نیز عمومیت نداشت و برخی از قبایل و شخصیت

  1گویای گسترش این رسم در حد وسیعی در میان عرب جاهلی بود. ،بودند. اما شواهد

             *              *               *         

     

، مثل برداشتن پوست از شودشود و آسمان برداشته میمی باز پرونده اعمال )خیر یا شر(»

، آسمان شد به اعمال رسیدگی کهآنبعد از  که توان استفاده کرداز این آیات می .«روی گوشت

 کهآنگیرد. گویی بعد از خود میبه م و به ت شکل جدید یابد و جهنّغییر میتبدیل و ت

م جهندهد و به دنبال آن به ت آشکار و رخ می دومی، در آسمان تغییر صحیفه اعمال پهن شد

 شود.فروزان می
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اند که خیلی بعید به نظار  این موضوع را عكمت پایان دنیای کنونی دانستهمفسران بعضی از 

شود کاه بعاد از   از آیه استفاده می بلکه ؛نظام سوره مخالف است ، زیرا با سیاق آیات ودرسمی

مراد  و که پوست چیزی را بکنند آنمثل  ،شودآسمان برداشته می ،اعمال با یك تغییر یهمحاسب

 .است دنیا آسمان تمام یازمین  وّجَ

ل پس از گر تحوها نمایانسمانآها و سپس کندن ل بازشدن صحیفهپس این ترتیب یعنی او

روی  شاود کاه محاسابه اعماال در    از این آیات استفاده مای همچنین  .قیامت است نه قبل از آن

شاود و به ات   ست و بعد آسمان برداشته میا جایعنی مح ر افراد در همین ؛است زمینهمین 

 .شودمی ورم شعلهآید و جهنمی

 ا شادن باشاد  به معنای نزدیك «ازلفت»که  در صورتی ،آخر یهاز دو جمل توانمیهمچنین 

 به ت در زمین نیست. هرد ککاستفاده چنین ، ا  اندران گفتهکه غالب مفسچنان

          

 یهبیند. همیعنی باطن عمل خود را می ،شناسد، میهر نفسی آنچه را که حاضر کرده

در ، ور شدم شعلهوقتی به ت نزدیك شد و جهن اطن رااین ب انسان د.نباطنی دار ،اعمال

 کند.به ت یا جهنم م اهده می صورت نعمت یا نقمتِبه تجسمی 

 مِبه ت و جهن ،دهیداین معنا است که با اعمالی که شما انجام می بنابراین آیه در صدد بیان

اى اهال ایماان از    ؛1أ ْتانظُرْأزافْس أمَّبأقادَّمَتْأ ِغادٍأَايهُّابأا َّذِيناأءَامَنُواْأاتَّقُواْأا لَّهَأوَبأيَ»سازید؛ میخود را 

 .«فرستدخدا بترسید و هر کدام از شما خوب بنگرد که چه عملى براى فرداى قیامت خود پیش مى

سات کاه هار نفسای     ا اینجاا ، ور شاد م شعلهدای موعود رسید و به ت آمد و جهنحال فر

 .ستبیند که چه چیزی برای خودش مهیا کرده امی

بیند. این مفهومی است ، در روز قیامت میکه در دنیا ساختهرا به ت و جهنمی انسان باطن 

 
 .18. ح ر / 1
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ور شادن  با آمادن به ات و شاعله    توان بدون به هم ریختن سیاق آیات احتمال داد. پسکه می

 بیند.، میاست میا جهنبه ت همان هرکس باطن عملش را که ، مجهن

آن وقاایع را گفات تاا     یههمخداوند یعنی  ؛قبل است یهنزول چهارده آی یهاین آیه انگیز

همان عملی اسات   ،فرجام اشخاصو بیان دارد که فرجام بکند و اعمال  یهرابط انسان را نگران

را  کند و انسان محصول عمل خودظهور می لاعماباطن  ،در قیامت دهد ومیانجام شخ  که 

   .کندمی درو
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 أ(      (  هاشوندهبه پنهانخورم( ) قسم نمی خورم، قسم مینه پس. 

أ(      (  ِشوندهپنهان روندگان. 

أ(        (  به آخر رسد و به شب، هنگامى که پ ت کند و. 

أ(         (  به بامداد، هنگامى که بدمد و سوگند. 

 .)جبرئیل( است ارجمند یهقطعاً آن )قرآن( سخن فرستاد  )    أ(

أ(          (     که قدرتمند ]و[ داراى جایگاهى نازد صااحب

 .تخت )جهاندارى و تدبیر هستى( است

 .اطاعت شده ]و[ درستکار است [در میان فرشتگان، فرمان او]که     ( أ(

أ(       (  دیوانه نیست )أ.و همن ین شما )پیامبر

أ(           (  او  ،یقینهو ب )را در اف  روشن دیده است)جبرئیل. 

أ(           (   نهان بخیل نیست [بازگویى اخبار]و او نسبت به. 

أ(           (  سخن شیطان رانده شده نیست )و آن )قرآن. 

أ(       (  روید؟!پس به کجا مى 

   أ(       (  جز یادآورى براى جهانیان نیست )آن )قرآن. 

أ(            (   راست برود [راه]براى کسى از شما که بخواهد به. 

أ(                (   خواهیااد، مگاار نمااى [چیاازى]و

 .بخواهد ،که پروردگار جهانیان است وندخدا کهاین
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 هاکلمه

 .شدن و کناررفتنبه معنای پنهان «خنس»از کلمه  :أ«خُنَّس»

کاه  اسات  هاا و موجاوداتی   به معنای پدیده «الجواری»اصل شوندگان. در جاری :« وارِا جَ»

 کنند.دیگر سیر می یهای به نقطو از نقطه جریان دارند

 .است شدنعنی نهانبه م «کَنس»از  :« سنَّكُ»

 .خر شبآ ایتاریکی اول و  شدنِرقی  :« سْعَسْعَ»

 .یافتنگسترش و وسعت :« سفَّناتا»

 .دارای مکنت و منزلت :« مكين»

 .بخیل نسبت به چیزهای نفیس :« ضنين»

   هاپيامارتباط 

همان عملی است که انجام  ،در بخش اول سوره معلوم شد که فرجام اشخاص کهآنپس از 

، به کندظهور می لاعما، بلکه در قیامت باطن کندمی را درو و انسان محصول عمل خود انددهدا

جهان  سعادتای که ناظر به ؛ برنامهرفتگخواهد را جامعی  یهسراغ برنامانسان طور طبیعی 

تواند زمینی باشد؛ زیرا قدرت ای نمی. طبعاً چنین برنامهپرتو عمل این جهانی باشددر دیگر 

 های دیگر.چه رسد به جهان ،توان شناخت تفصیلی و جامع همین جهان را ندارد ،ک زمینیاندر

 وحی نیست. یهگیری از پدیدای جز بهرهپس چاره

برای شما آورده  فرمایند که این قرآنی که پیامبرپروردگارمتعال در بخش دوم سوره می

. رسولِ امینِ وحی )جبرئیل( با و این برنامه کار شخصی او نیست ، همان برنامه استاست

 این برنامه را در اختیار پیامبر، است شش خصوصیتی که در این سوره به آن اشاره شده

 خواند.همان را برای شما می ،هم و پیامبر گذاردمی

 کاه ایان قارآن در   داند و بر ظرفیات از سویی دخالت عوامل شیطانی را منتفی میاین سوره 
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بخواهد و اراده خادا  ه اگر انسان ا البت ساندربستقیم حرکت دهد و به نتیجه انسان را در راهی م

 کند.  تأکید می ا   بگیردهم بر آن تعل

 تفسير 

        *      

به خورم( خورم )قسم نمی، قسم مینه پس» :شودبخش دوم سوره با قسم آغاز می

« قسم»که در کنار واژه  «ال»در مورد «. گردندکه در حرکت هستند و پنهان میهایی شوندهپنهان

به « ال». 2خورم. قسم می یعنی قطعاً زائد و برای تأکید است« ال» .1وجود دارد: نظر ، دو آمده

قدر واض  است که نیازی ، به این منظور که موضوع آنکار رفتههمان معنای اصلی خودش به

 باشد.تر میدوم قویباید گفت نظر  خورم.ست و من قسم نمیخوردن نیبه قسم

 ؛قرآن است ، توضی  موارد و مصادی  برخی عباراتهای تفسیرترین بخشیکی از حساس

. قرآن در باشدمیمصداقش  مفسر در صدد ک فبیان فرموده و  مفاهیم عامی که خدای حکیم

ها که بر یك سری پدیدهخورم م میخورم یا به تأکید قسفرماید: من قسم نمیاینجا می

  شوند.دوباره پنهان می و کنند، جریان پیدا مینداپنهان

جمع کثیری از مفسران آن را اند: هایی اختكف کردهران در ت خی  مراد چنین پدیدهمفس

 ، و، مثل زحل و م تریاندتطبی  کرده خاص یهسه یا چهار ستاربر ی برخی بر ستارگان و حت

ای مطل  . گروهی نیز آهوان و پارهاندکرده تمال را مستند به روایتی از امیرمؤمنان علیاین اح

ستارگان تنها رسد روند. به نظر میاند که به پناهگاه خود میدانستهرا مراد آیه حیوانات وح ی 

و  هان است و سپس جریان یافتهرا که ن ه، بلکه مراد آیه اعم است و هر آنچمصداق آیه نباشند

، حیوانات ، آهوانستارگان پس آیه .شودشامل می، گرددداً به جایگاه اصلی خود برمیمجد

آیند و به جایگاه می، به حرکت درکه از محلی پنهان بیرون آمده را هاییوح ی و دیگر پدیده

هایی به چنین پدیدهیاد کردن حکمت سوگند اما  .شودمی شامل ،ردندگاصلی خود بازمی

 د.خواهد آم
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         *        

ل شب و آخار شاب   شدن شب است. این پدیده در اوعبارت از رقی « عسعس»گذشت که 

اقباال و  »گااهی  و « کاردن شاب  ادباار و پ ات  »بنابراین گاهی مراد از آن را  ؛پیونددوقوع میهب

کاردن  ادبار و پ ات  «وَأا صُّبْحِأإِذااأتانافَّسَ» یهآی یهقرین بهدر اینجا اند. ظاهراً دانسته« آوردنروی

آنچاه گفتاه    یهالبته هما ؛ سازگارتر است سوگند غرضکه با این معنا ، خصوصاً استمراد آیه 

را تبادیل باه   جهالات   شابِ  قارآن ظلماتِ   :باشدسوره چنین مقصود شد، مبنی بر آن است که 

 است.آن تدریجی شدن کنایه از گسترش روز و نمایان ، در آیه «تنفس»کلمه  کند.روشنایی می

         *          *       

بارای   ای کاه پیاامبر  فرماید: این برناماه می هادر جواب قسم ، خداوندسوگندچند پس از 

 ،آیاات بعاد   یهباه قرینا   ،. مراد از رسولای کریم استر فرستاده، هر آینه گفتاشما آورده است

 :شودمعرفی می است که با شش ویژگی فرشته وحی یا همان جبرئیل

 .ندارداستقكلی در این قول  نقش جبرئیلبیانگر این است که  این صفت :رسول .1

 دارد. و گرامی ، باارزشبا کرامت ایعنوان فرشتهبهحکایت از جایگاه جبرئیل  :كریم .2

ا پیش چه ؛ اماین فرشته صاحب قدرت است و تواناست :العرشعند ذی ةذی قو .3

ما  ، مثكًکندبه افراد و اشخاص مختلف تفاوت مینسبت ضعف  کسی تواناست؟ توانایی و

خاود،   از تار نگاه موجاودات قاوی  ا در ، امبسیار توانا هستیم ،ها در نگاه یك مورچهانسان

ای است فرماید: جبرئیل فرشتهحال خدا می ضعف دو امر نسبی هستند. ت ووناتوان. پس ق

پیش خدایی که عظماتش   ،پیش خدایی که از او قادرتر وجود ندارد ؛که پیش ما قوی است

قادرت   باه دسات  هساتی و نظاماات عاالم     تماام یعنی  ؛همین بس که صاحب عرش است

  اوست.

 ر نزد خدای صاحب عرش است.دو موقعیت  هجا ،یعنی صاحب مکانت :مکین .4
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ت رهبار و مادیر را دارد کاه    ، موقعیفرشتگانگروهی از در میان حداقل  جبرئیل :مطاع .5

 .کنندبسیاری از فرشتگان در این عرصه تابع او هستند و از امر او اطاعت می

وحای   امر وحی است. جبرئیال  داری او درامانت ،این فرشتهترین صفات از مهم :امین .6

کجاا   ،چقادر بگاذارد   ،چگونه بگاذارد  کهاینگذارد. می در اختیار پیامبرکامل  به طور را یاله

 دهد.انجام می، بگذارد و ... را دقیقاً بر اساس دستوری که به او داده شده است

       

 پیامبر کهاینگانه توضی  داد و را با صفات شش شخصیت جبرئیل کهآنپس از خداوند 

 فرماید: پیامبر؛ نخست میدهد، به شبهات احتمالی پاسخ میگیرداین برنامه را از او می

و بر شناسید او را می ،، در بین شما بودههمراه شماست او، نیست. شده موهّگونه که تآن

 .، مجنون نیستاو که خود از نوع شماست و با شما بوده .سكمت روحی او واقف هستید

          

اف  باه معناای ناحیاه و طارف      را در اف  مبین دیده است. ( جبرئیلاین شخ  )پیامبر

و  ی اسات کاه باین پیاامبر    یعنی آن بخش روشن و شاید اشاره به دیادار  «اف  مبین»است و 

ه باه  با توجا . است هدید اشرا به صورت واقعی جبرئیل، ای انو فاق افتاده است ات جبرئیل

عنوان رسول انتخاب وقتی به شاید مراد این باشد که پیامبر ،هاسیر بحث و ترتیب نزول سوره

: او فرمایاد را به صورت واقعی در اف  مبین با آن عظمت دیده است. پس آیه می ، جبرئیلشد

 .دیده است در آن ناحیه را یل امینئجبر واقعاً و مجنون ن ده

           

باودن  ، بخیال کناد خلجاان   نکته دیگری که ممکن است در ذهن برخی از مخاطبان پیامبر

فرمایاد:  دارد و میخدای متعال این احتمال را نیز مردود اعكم می .در انتقال وحی است پیامبر

کاه  را هاایی پیاموتمندانه و سخا داردغیب بخیل نیست و مطالب را در خود نگاه نمیبر  پیامبر
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 دهد.فهمد و هم خوب تحویل میهم خوب می . اودهدبه شما تحویل می ،گیرداز غیب می

، استقیمت شیء نفیس و گرانمورد بخل شخ  در معنی به  «ضنین» کهاینبه توجه با 

 :ویدگکند و میخداوند با نفی چنین معنایی، بر اهمیت و ارزش وحی تأکید می :توان گفتمی

 ، کسی نیست که نسبت به این کكم بخلی بورزد. این قرآن، کكمی پرارزش است و پیامبر

           

گرفته باشد و رانده شده قرآن را از شیطان  پیامبر کهاینرفت می م دیگری که در مورد پیامبرتوهّ

بعضای از   ،از به ت رانده شاد و چاه ماراد   که  باشدابلیس از آن، چه مراد  ،این قرآن قول شیطان باشد

آناان باا شاهاب     ،پیامبر رو بعد از شروع وحی ب کردندیان از جمله ابلیس باشد که استراق سمع میجن

احتمال دخالت شیطان را  ،این آیه خدای متعال در .از آن یاد شده استنیز که در قرآن شدند  همبین راند

ی شاناخته  یهاا فرشته در نزد عرب جاهلی پدیده جن، شیطان و :باید گفتکند. در فرایند وحی نفی می

  .بی تر خواهیم پرداختص به این موضوع  جن و ،نجم یهسور ضمنِ در .شده بودند

 ترين نياز انسان يعنی هدايت استرسالت قرآن پاسخ به مهم

ساان مساوول سرنوشات    ان کاه آن، یکی مهم مطرح شد مسألهدو  ،در این سوره کهآنبعد از 

آن  کاه ایان و دیگار  کند ، کیفیت زندگی جهان آخرتش را ترسیم میخود است و با اعمال خود

چگونه در گوید و میدهد ای است که راه را به شما ن ان می، همان برنامهاست آورده چیزی که پیامبر

پس از رفع ابهامات و اتهامااتی  و نیز ، مناسب باشد زندگی شما ،تا در آن جهان ،این جهان زندگی کنید

 : فرمایدبا تعبیری بسیار لطیف میخداوند ، ب ود ه پیامبر اکرمکه ممکن بود متوج

      

، کجا بروید؟ چه کسی ایان برناماه را در اختیاار    و خدا خار  شوید مبرااگر از خدمت پی

 شما بگذارد؟ 

 رماید: فشود و میتر میدر ادامه تعبیر لطیف
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شاود کاه   استفاده می (الّاِ ... انّ) تعبیر نفی و استثناء در محاورات عرب وقتی از گفتنی است

: قرآن به جز ذکری مفیاد باه   فرمایدمیخداوند را برسانند و در اینجا  یبخواهند مبالغه در چیز

 حال جهانیان نیست.  

دهناد، ن ساته اسات.    ای که با آن تذکر میصدر است که به جای وسیلهدر این آیه م« ذکر»

معنی آیه چناین  ، باشد ،ردادن به کسی که چیزی را فراموش کرده استبه معنای تذک «ذکر»اگر 

 هاا آنکه قرآن آمده تا ی دارید بدیههای فطری و و دانش هاشما یك سری ظرفیتخواهد بود: 

با فطرتتاان و عقال   قرآن را  تطاب ، تی که به فطرتتان رجوع کنیدرا به یاد شما بیاورد و در صور

ایان  ماراد آن اسات کاه     ،به معنای شخصیت و شرافت باشد «ذکر»ا اگر ؛ امکنیدسلیم درک می

، کناد ، شاما را عزیاز مای   کناد هاا را شاریف مای   ، انساان سات ا و شرافت شما خصیتقرآن ش

های تنا  خارجتاان   و از این محدوده دهدی، به شما شخصیت مبردهای شما را باال میظرفیت

حال اگر انسان با ایان قارآن بجنگاد و از در     .بخ دمیت انسانی و به زندگی شما کیفیکند می

 ، کجا برود؟!این خانه برود

   فرماید:در ادامه میخداوند 

          

، بخواهد در مستقیم ب ودکه بخواهد ست ابلکه برای کسی ی افراد همهنه برای این ذکر 

اگر کسی واقعاً دغدغه دارد که . و استواری استاستقامت  که دارای راهی، حرکت کندح  راه 

حیات  مناسبِ کنم که در قیامت و جهان دیگر به کیفیتِرفتار ، چگونه من چگونه رفتار کنم

 سراغ قرآن بیاید. کهاینای ندارد جز چاره، برسم

 فرماید:  و میکند ی اشاره میبسیار مهم یهبه نکت ،ر آخر سورهدخداوند 
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خواهاد  ه خادا مای  ایم و البتای که ما به او اختیار دادهوزهکا در حام ،یعنی انسان اختیار دارد

این را خدای متعال در فطارت او  تیار است؛ چه اخ ، میل بهمیل ب ر .باشداختیار داشته که ب ر 

را رشد دهاد و   همه جهانیانخواهد است و میصاحب اختیار جهانیان خدایی که  ؛ریخته است

کمال برساند و در مورد انسان اراده کرده است که انسان باه اختیاار    یهنقطضعف به  یهاز نقط

 رار بگیرد. در این مسیر قکه بخواهد خود این مسیر را طی کند و 

  تفسیری هاینکته

. بخ اد جاان مای  جان، و بی یهای مادّیکی از لطایف قرآن این است که به برخی پدیده .1

کنید که این موجود زناده  در اینجا گویی شب یك موجود زنده است و گویی شما احساس می

صاب  یاك   گاویی   .کناد س مای تعبیر به تنف صب  ازست و از سویی ا در حال دورشدن از شما

از نظار تربیتای   گفتنای اسات    دمیاده شاده اسات.    ای در آنموجود زنده است کاه نفاس تاازه   

  سزایی دارد.هها در مخاطبان تأثیر ببه پدیدهجان بخ یدن مصورکردن و بلکه 

ما را باه ایان نکتاه     1،همین سوره 25 یهه به آیو توج «قول رسول کریم». دقت در تعبیر 2

نیست. پس یا باید آن را از ملك وحی  پیامبر گفتهقطع  به طور قرآن که اینسازد میرهنمون 

و از ساویی ملاك    فرماید: از ملك وحی است نه از شایطان قرآن می .گرفته باشد و یا از شیطان

 ها از سوی خداسات بلکه او رسول است و این گفته ،وحی این کلمات را از پیش خود نساخته

   .رساندمی به پیامبربدون کم وکاست  آن را (جبرئیل) پیك وحیاین  و

 قارآن باه واساطه    تماام  توان چنین استفاده کارد کاه  و آیات م ابه آن می نوزده یهاز آی .3

هاای دیگاری از جملاه وحای     وحای  ه بر پیامبرنازل شده است. البت بر پیامبر وحی یهفرشت

 برخی از آن مستقیم و بكواسطه بوده است.تبیینی شده است که 

 
 وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ.. 1
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بارخكف نظار برخای     کاه ایان اسات و آن   «إِنْأهُوَأإِ َّبأذِكْرٌأ ِّلْعَلامِينا» لطیفی در آیه یهنکت .4

به در ابتدا بنا نداشت دینش را جهانی کند و این فکر در مدینه  دگویند محمن که میامست رق

 یهساور  آخرِ یهدر آی ه کهگونهمان اوالً این کتاب وحی الهی است و ثانیاً ذهن او خطور کرد،

در هفتماین ساوره   بارای دوماین باار    مجدداً ، در اینجا تأکید شد ،شدهنازل یه، دومین سورقلم

ایان  عاای  اد شاده اسات. بناابراین    رسالت جهانی قرآن و اساكم و پیاامبر  کید بر أت، شدهنازل

 مقرون به برهان نیست. شناسانشرق

 شناختيهای روشنکته

شاود. کسای باه    آغاز می هدایت، عنوان من وربه این کتاب به ازدرک نی از قرآن، نس با. ا1

 خواب غفلت بیادار  رسد که طالب هدایت باشد و کسی طالب هدایت است که ازاین درک می

کاه  گیارد  ی مای باشد و کسی انذار پروردگار را جاد ی گرفته شده و انذارهای پروردگار را جد

شناخته باشد و فقر به او را احساس کرده باشاد.   رارا به رسالت باور کرده و پروردگار  محمد

و عل  و دقات   ، مزملهای تکویر، حمد، مدّثّراین روش از بررسی مباحث مطرح شده درسوره

 ایجااد انگیازه در   ،نس با قارآن آید. به عبارت دیگر، روش ادست میهب هاآنوار در ارتباط نظام

 گار با قرآن وجود ندارد.  ماند ست و بدون آن تضمینی برای ارتباطمخاطب ا

وحی و عدم دخالت عوامل شیطانی در  یهانتساب آن به فرشت ،آشنایی با قرآن نیازپیش .2

أكارِيمٍ»باشد: قرآن می امر أرَسُولٍ أ اقاوْلُ أأإِزَّهُ أرَجِيمٍ... أشايْطابنٍ أبِقاوْلِ  نورزیدنهمچنین بخل«. وَمَبأهُوَ

ماتی و مورد علومِ مقدبر مردم از جمله  هاآنندن کامل در انتقال محتوای آیات و خوا پیامبر

 «.وَمَبأهُوَأعَلاىأا ْغايْبِأبِضانِينٍ»باشد: نیاز اهل قرآن می

س، در جموعه اسماء و صفات این کتااب مقاد  برای قرآن، از بین م «ذکر» . انتخاب صفت3

ارف آغاز نزولِ وحی کاه  لب معطور با غاهمین ،ای داردمخاطبان نقش ارزندهبرای ایجاد انگیزه 

 پردازد، در ارتباط است.مور قابل درکِ غریزی انسان میبه ا
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 الت مربوط به پایاان جهاان آغااز    تحورِاز تذک ،روش آشناشدن مردم با مباحث رستاخیز .4

بارای   هاا آنامکاان مطالعاه    کاه ایان الت داده اسات و  شود. با توجهی که قرآن به این تحاو می

 رود.آنان باالتر میبرای پذیرش  یهزمین مخاطبان وجود دارد،

انساان نسابت باه     یهشود تاا دغدغا  موجب می ،قطع ارتباط میان عمل و نتیجه و فرجام .5

حاصل و خار  از تدبیر انسان قلمداد شود. پروردگار حکیم ای کور و بیفرجام زندگی، دغدغه

میان عمال   دایجاد پیوناین  کرد.در این سوره پیوند میان عمل و کیفیت حیات آخرت را برقرار 

تأثیر بسایار مهمای   هدایت  رعنوان من ودر پذیرش راهنمایی قرآن بهاز سوی خدای متعال، نتیجه  و

 .کندهموار می شقاوت و تحصیل سعادت را رفت از خطربرونداشت؛ من ور هدایتی که 
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از قبال  تکاویر و   یهپس از ساور  ،ه تم در ردیف ،نزول جداول ترتیبتمام این سوره در 

ی ان اراح  که در آن پس از این سوره، ساوره ندیم جز جدول ترکیبی ابن است، بهلیل  یهسور

در ایان ساوره   . ی لیل به داوری در مورد آن خواهیم پرداختقرار داده شده است، که در سوره

 غاشایه  یهقبل از ساور طارق و  یه، پس از سوره تادوهفتمترتیب مصحف رسمی در ردیف 

 . نوزده آیه داردقرار گرفته و  ام قرآندر جزء سی

  مقصود و محتوای سوره

از طری  تسبی  پروردگاار و راهنماایی    های پیامبر اکرمرفع دغدغه از نزول سوره، مقصود

 باشد.می مردم شرایط مناسب و مفیدانتخاب آن حضرت به 

ام پروردگار اعلی آغاز شده و سپس با ذکر عنایت ویژه به تسبی  ن سوره با امر پیامبر اکرم

خداوند وی را به یابد. پس از آن نکردن آن ادامه میبه آن حضرت در دریافت وحی و فراموش

سپس به بیان مواضع  ،کندامر می ،که موعظه مفید باشد هاییردادن به مردم در موقعیتتذک

 اقدام انگیزه عدمو راه رستگاری را ن ان داده و گوناگون مردم در برابر این تذکرات پرداخته 

و بر هماهنگی قرآن با دیگر کتب الهی در مورد این راه کند میرا بیان پیمودن راه رستگاری  به

 فرماید. تأکید می
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 ارتباط سوره 

هدایت به راه  ،طلب را به قرآن ارجاع دادهتکویر مردم هدایت یهدر سور خدای متعال

بر  پیامبراکرم یهاما این قرآن به واسطداند؛ میپرتو رفتن به محضر قرآن ممکن  مستقیم را در

چه  کهآناول  یه. دغدغداردشد. در اینجا به طور طبیعی دو دغدغه وجود مردم خوانده می

تدریج و در که بهرا ای تمام آیات سوره ،که فردی عادی است تضمینی وجود دارد که پیامبراکرم

در مقام خواندن بر مردم به درستی ادا کند.  به حافظه بسپرد و ،آمدی مختلف فرود میهاموقعیت

  ؟تا تأثیر مناسب را داشته باشد چه زمانی این آیات را بر مردم بخواند، چگونه و کهآندوم  یهدغدغ

و تحول  رسول و پیك تغییرکه  پروردگار متعال در این سوره خطاب به حضرت محمد

نسبت به توان ادای ای ان را بودن پروردگار از صفات نق ، من یادآوری منزهباشد، ضمی

مور ذکر أرا محضرت دهد و همچنین آن کامل آیات الهی در هنگام قرائت بر مردم اطمینان می

 دهدمیسپس به حضرت تذکر  کند،میو یادآوری آیات الهی به مردم م روط به وجود فایده 

 یهدر نهایت اولین برنام یکسان و مثبتی نخواهند برد و یهرآن بهرمردم از آیات ق یمهه که

پس کند میهای قبل به آن ه دار داده بود، بیان نجات از فرجام بد و شقاوت را که در سوره

های تغییر و تحول جامعه بیان آور تحول، دو مورد از گامدر این سوره افزون بر توجیه پیام

 شده است. 

 ل های تحوگام

 شود:  مطرح می لظاهراً در این سوره دو گام دیگر تحو

کاست آیات قارآن بار ماردم م اروط باه      کم و خواندن بی یهوسیله ب : تذکرتذکر. اصل 1

   .باشدر مفید که تذک زمانی

 .  گاری و نجات از فرجام شقاوتبیان راه رست. 2
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 5تا  1آیات 

         أ  

أ(           (   کنستایشنام پروردگار واالىِ خود را به پاکى. 

أ(      (  همان که آفرید و هماهنگى بخ ید. 

أ(        (  نمود هدایتگیرى کرد و که اندازهو آن. 

أ(     ç    (  که چمنزار را برآوردآن و. 

أ(        (  گون گردانید[ آن را خاشاکى تیرهو پس ]از چندى. 

   هاکلمه

   .است به معنی تنزیه از هر نق  و ناالی  «تسبی »امر از  یهصیغ :« سَبِّحْ»

 تر.  است و به معنی باالتر و واال «علی»کلمه  ازاسم تفضیل  :« االاعْلاي»

 .  است کردنبو مرتفعل ماضی از تسویه به معنی برابرکردن، پرداختن  :« سَوَّي»

گیری و اندازه هم در معنایتوانایی و  . قدرت هم در معنایفعل ماضی از قدرت :« قادَّرَ»

 . به کار رفته شده استچیزی تعیین مقدار 

 چراگاه.  :« ا مَرْعَي»

   .خاشاک :« غُثابء»

   .به معنی سیاهی «حوی»از  ،ترسیاه :« ااحْوَي»

 تفسير

         

          

دهد کاه باه   است. خدای متعال در این آیه وی را فرمان می پیامبر اکرمسوره مخاطب این 
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ه واالتر و برتار از هار   پروردگاری ک ؛تسبی  و تنزیه اسم پروردگار از هر بدی و ناالیقی بپردازد

 اختیار و مالکی است.  صاحب

در کنار  کهاینمراد آن است که نام پروردگار اعلی را از  ،به معنی عكمت باشد «اسم»اگر 

را از  «اسم»اگر و  دانمنزه ب ،برده شودت اختیاران و مدعیان ربوبینام او نامی از دیگر صاحب

هم ردیف شدن با  آیه تسبی  بزرگی خدا از منظورِ ،به معنی بزرگی بدانیم« سدمدوْ» یهری 

یعنی  ،باشد پروردگار ی وهمان مسمّ «اسم»و اگر مراد از  ،دیگران استبرای عایی جایگاه اد

 . دهی، منزه بداناختیاران را در ردیف او قرار دیگر صاحب کهاینپروردگار را از 

مراد  ،دهدروردگار خود قرار نمیکسی را در ردیف پ پیامبر اکرم کهاینبا عنایت به 

از نام پروردگار، واالیی و برتری پروردگار است که جایی برای هم ردیفی دیگران با نام 

ت ایان تسابی  و   بیانگر علا  «اعلی»به « رب»توصیف کلمه  گذارد. احتماالًوی باقی نمی

 تنزیه است. 

      

واالترین است؟ زیرا او تمام هساتی را   ربوبیتش یاری واختل، در صاحبچرا پروردگار متعا

آفرید و هماو موجاودات هساتی را پاردازش کارد. غیار از او آفریادگار و پردازشاگری میاان          

یده ح  برتر آفریادگار  عل  گذشت که آفرینش هر پد یهموجودات عالم وجود ندارد. در سور

زیرا نقش و تأثیر دیگران بر این  ؛ددگراختیاری را موجب میت و صاحببر دیگر مدعیان ربوبی

ای را باه  دیگر کسی که پدیده سویکمتر خواهد بود. از  هاآنها به طور قطع از آفریدگار پدیده

در نتیجه بهتار از   ،ها و استعدادهای او را نیز به وی عطا کرده استتمام ظرفیت ،آوردوجود می

 ها سااری و جااری باشاد و نسابتِ    پدیده یهحال اگر آفرینش او در هم ؛شناسدآن را می ههم

به طور طبیعی میازان شاناخت و    ،را نیز ایجاد کرده باشد هاآنر ها و تأثیر و تأثمیان تمام پدیده

هایی که بر سار راه  ها و استعدادهای موجودات تحت تربیت و موانع و گرهدانایی او بر ظرفیت
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و  دانایی نیاز موجاب برتاری اسات و علاو      بود. این از همه بی تر خواهد ،ستهاآنشکوفایی 

 رساند.  ت به اثبات میبرتری آفریدگار را بر دیگر مدعیان ربوبی

اعضا و جوارح هر موجود  ،پردازش و برابری میان اندام ،«تسویه»مراد از ممکن است 

 مثك دستگاه شنوایی و نسبت آن با بینایی، چ ایی و نیز جایگاه شایسته هر عضو در بدن ،باشد

که ارتباط میان موجودات و تأثیراتی که بر همدیگر دارند و یا از هر یك از موجودات؛ چنان

به نظر  امادر جهان هستی است.  ای دیگر از امر پردازش و تسویهجلوه ،گیرندهمدیگر می

 ، یعنی ارتباط میان موجودات و تأثیر بر یکدیگر،از نوع دوم «تسویه»ظهور آیه در رسد می

پردازش را از خلقت هر مورد  یهر مرتبتأخ ،در آیه «ءفا»زیرا به کاربردن حرف  ؛ستبی تر ا

دهد که به طور طبیعی از تسویه و تنظیم اعضا و جوارح هر موجودی که در آفرینش ن ان می

 باشد. ر میگیرد، متأخصورت می

        

ش او در تقدیر و هدایت است. هر یك از و برتری پروردگار متعال، نق ز دیگر علل علوا

 .صی در جهان وجود دارندهای م خیت و اندازههای هستی به میزان معینی و در کمپدیده

او  شکوفایی استعداد هر کدام های کمال و هبقای هر موجود و میزان رشد و قل مقدار عمر و

پروردگار ربوبیت برای  زمالشرط  ،هابر این تقدیرها و تعیین نهایتعلم داشتن   است. م خ

شود که بداند حد و  تتواند مالك به کمال رساندن موجودااست. به عبارت بهتر، کسی می

در امر  هاآنها و استعدادهای تا کجاست و تنها آشنایی با ظرفیت هاآناندازه و نهایتِ او  

مطلوب  یهحلموجود به مر یهکند. هدایت که رساندن موجود از مرحلتربیت کفایت نمی

در این در نتیجه  ؛کمال هر موجود معلوم باشد یهگیرد که نهایت درجهنگامی شکل می ،است

 . کندمیپس از بیان مقام تقدیر به مقام هدایت اشاره سوره خداوند 

ت و صاحب اختیاری از دیگران برتر و واالتر است که موجودات تحات  پس کسی در ربوبی

ن هار  کند، اندازه و حادود معای  را برقرار  هاآنهای میان ابط و نسبتتربیت را آفریده باشد، رو
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را باه ساوی آنچاه     هاا آنسپس  ،  کردههم صفات و افعالش م خمخلوقی را هم در ذات و 

ردیاف  . نام این پروردگار نباید در کنار نام دیگران برده شود کاه هام  نمایدتقدیر کرده، هدایت 

ت تنقای  مقاام ربوبیا    ،تقدرتان و دان مندان مدعی ربوبیاحبها و صوی در کنار بتدانستن نام 

 ست.  ا اعكی او

این احتمال نیز وجود دارد که مراد از تنزیه نام پروردگار اعلی از صافات نقا ، اشااره باه     

ا ََّذِىأخالَاقاأأأ»های آفرینش، تسویه، تقدیر و هدایت باشد. به عبارت دیگر آیات صفت و ویژگی

کاه ناام و    اسات ف موظا  بیان اسم پروردگار باشد و پیامبر اکرم «ىأقادَّرَأفاهَدَىوَأا َّذِأ*أفاسَوَّى

تسبی  نموده و از هرگونه عیب و  ،هادی استتقدیرکننده و  ،ویژگی پروردگار را که پردازشگر

 ا بداند.  برنق  م

     ç     *      

. پروردگار داردهای چراگاهی حیوانات اشاره ش پروردگار در رویش سبزهاین آیه به نق

را تا آخرین  هاآننموده و خار  های موجود در زمین را از دل زمین اعلی کسی است که دانه

 فرماید. مرحله شکوفایی راهنمایی می

ها را ن ان نهایی شکوفایی سبزه خ ك و تیره. این خ کی و تیرگی حدیعنی  «غُثابءأَاحْوَى»

های خ ك نیازمندند و این رویاش و  یده و هم به علفیهای روهم به سبزه ،دهد. حیواناتمی

گیری انعاام  برای بهره هاآنتقدیر و هدایتی که آفریدگار  ،خ کی نیازمند تقدیر و هدایت است

 ها تدبیر نمود. و در نتیجه استفاده انسان

سن  و تولید زغال هاآنشدن ها و فسیله انباشت علفها اشاره باند تیرگی سبزهبرخی گفته

هاست که در این اند که مراد تیرگی ناشی از او  سبزی علفدارد. برخی نیز احتمال داده

و است شده ر از غثاء آورده ، متأخبوده و برای حفظ وزن آیات «مرعی»صفت  «احوی»صورت 

 «فاجَعَلاهُأَاحْوَىأغُثابءًأ*أا مَْرْعَىوَأا َّذِىأَاخْراجَأ»در واقع آیه اینگونه بود: 
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در هنگامی  هاکه این نوع سبزهکند اشاره دارد و بیان میاحتمال اول به نهایت لطف الهی 

که به هیچ وجه مورد مناطقی باشند در وقتی  و مفیدند ،شما باشند چهارپایانکه مورد استفاده 

احتمال دوم مورد  اام؛ شوندمیبه زغال سن  بلکه تبدیل  ،روندمیهدر ن ،استفاده قرار نگیرند

 ری که معنای مراد را گم کند، تکلف بوده و منافی بكغت است. زیرا تقدم و تأخ ؛تردید است

 ؛ای میان آیات فوق برقرار شده استرسد ارتباط ویژهبه نظر می کهاینقابل توجه  یهنکت

 هاآنها از زمین و رسیدن و خرو  سبزه شوندتقدیر و هدایت بر شانه آفرینش و تسویه بنا می

توان گفت همه این ند. در نتیجه میاای از تقدیر و هدایتها نمونهنهایی مقدّرشده یهبه مرحل

موارد شرحی بر عمل آفرینش هستند و در صورتی که تسبی  به صفات خلقت، تسویه، تقدیر، 

ف باشد تا پروردگار را بر این موظ تعل  بگیرد و پیامبرهای چراگاهی هدایت و اخرا  سبزه

اشاره به نسبت تمام این  «اسم» یهها تسبی  کند، شاید مفرد آمدن کلمصفات و ویژگی

ها با آفرینش باشد. یعنی پیامبر باید پروردگار را بر صفت آفریدگاری تسبی  کند، ویژگی

 ی است.های چراگاهاش تسویه، تقدیر، هدایت و اخرا  سبزهآفرین ی که الزمه
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 8تا  6آیات 

أ(       (  کنىمیفراموش ن تو ستورا خوانا خواهیم کرد پزودى هما ب. 

  أ(                 "  (   جز آنچه خدا خواهد، که او آشکار

 .داندو آنچه را که نهان است مى

8أ(        (  گردانیم برای آسانتریما وجود و شخ  تو را آسان می. 

   هاکلمه

در جمله را  اتو کلم ،حروف در کلمهکردن کردن است. جمعز قرء به معنی جمعا :« زُقْرِءُ»

 گویند. اقراء، خواندن بر دیگری و خواناکردن است. نیز به همین اعتبار قرائت می

 .  داشته استاز نسیان به معنی فراموشی چیزی که قبل از این به یاد  :« تانْسَي»

 از نوع دیدن یا شنیدن باشد. ، علنی و آشکار :« ا جَهْر»

 پوشیده و پنهان. :« يَخْفاي»

 است.  آسانتر و به معنی  «رسَیْأ»ث یسر به معنی آسان است. یسری مؤن از :« زُيَسِّرُ»

 تفسير

        

هر آینه تو را  را امر به تسبی  نام پروردگار اعلی نمود، فرمود: پیامبر کهآنپس از خداوند 

به آیاتی  واناکردن پیامبرخ« اقراء»منظور از  «.کنی!پس تو فراموش نمی ،خوانا خواهیم کرد

 ای که آیاتی را که از جبرئیلنمود. به گونهنازل می بر آن حضرت است که جبرئیل

 بدون هیچ کم و کاستی بر مردم بخواند.  ،ریافت کردهد

نق  آیاات برماردم   نگران خواندن کامل و بی شود که پیامبر اکرماز این آیات استفاده می

خواناا و  باه عاكوه    ،ای همچون دیگران بودحال او انسانی با قدرت ضبط و حافظه بود. به هر
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بایسات  شد که میزیادی از عبارات بر او القا می حجم ،آیات . در هر مرحله از نزولِنویسا نبود

به حافظه بسپرد و سپس بر مردم تكوت نماید. به طور طبیعی نگران فراموشی برخای از آیاات   

 اسباب نزول نیز تأیید شده است.   . این حقیقت دربودمی

یم فرماید: تو را خوانای وحی و قاری آیات الهی خواهپروردگار متعال در این آیات می

د که تو بدون هیچ نشومیالقا  چنان بر تومحتوا و الفاظ  ،ستا کرد. این قرائت چون به اراده ما

همان درس را  ،نقصان و کاستی به طور دقی  همان را بخوانی و هر درسی که به تو داده شد

 همان نکته را بگویی.  ،ای که بر تو خوانده شدبگویی و هر نکته

های اخیر بر مرحوم تر در همین سالینییت در مراتب پااین عناشاهد نزدیك توجه 

حافظ کل  بیتفاق افتاد که با عنایت اهلات در استان مرکزی ایران کربكیی کاظم اهل اراک

 قرآن با تمام خصوصیات آن شد. 

فرع بر آن اسات کاه    ،نمودمی همان قرائتی که جبرئیل بر پیامبر خواندن قرآن مطاب چون 

 . شدتفریع بیان أ«فاء»با  «ىفَلَا تَنسَ»عبارت  ،شده را فراموش نکندائتقر، پیامبر

نزدیك  یهاشاره به آیند ،ه استدرآمد «قْرِئُكَنُ»أأکه بر سر فعل مضارع نیز «سین»حرف 

ا . امکنیشروع می بدون هیچ کم و کاستو زودی یعنی خواندن آیات بر مردم را به ؛دارد

ان داشته، حرف سین هنگامی که بر سر فعل مضارع مورد انتظار که زمخ ری در ک اف بیچنان

به طور حتم و معنی آیه چنین است: بنابراین  ؛شودمی به معنی امر قطعی ،و مرغوب وارد شود

 کنی. پس تو فراموش نمی ،کنیمقطع تو را خوانای به آیات قرآن می

ل ساوره چیسات؟   او این بخاش از آیاات باا بخاش     یهرابط کهآنپرس ی که مطرح است 

 کاه آنزّه بادان از  نَگونه باشد که ای پیامبر نام پروردگار اعكی خود را مداحتمال دارد ارتباط این

، تاو سوادی انسانی و بی یهه به ضعف حافظل  تو را تنها بگذارد و بدون توجدر امر هدایت خ

آیاات نسابت باه تاو      ای از آیات را بر تو نازل کند و بارای حفاظ ایان   ب مجموعهبه طور مرت

ای به کماال  گر و تقدیرگری هدایتگر و رویانندهزیرا او آفریدگاری تسویه ؛تدبیری ننموده باشد
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هادی او نق  و کاستی راه مده و عنایت او را در این امر قطعای و   پس در اسم ؛رساننده است

 مسلّم بدان. 

       

داده شده مبنی ل وعدهی آیات به اعتبار این است که تحووشاستثنا از نسیان و فرامدر اینجا 

پس از تقویت حافظه، نتواند  به معنی آن نیست که خدا پیامبرکم و کاست شدن بیبر خوانا

سلب اختیار از  ،هابر مختاربودن انسان کند. همانطور که در اراده خدا این قدرت را از تو سلب

أإِالأ»أو اعلی است: او جلّ یهها در طول ارادنو همی ه اراده انسا نیستحضرت ح   أهُوَ إِنْ

أ أ ِّلْعَب امِينا أذِكْرٌ أ* أيَسْتاقِيمَ أَان أمِنكُمْ أشابء أ ِمَن أا ْعَب امِينا* أرٌَُّ أاهلل أيَشابء أَان أإِال أتاشابؤُونا این أ؛وَمَب

و تا . وَدبراى هر یك از شما که خواهد به راه راست رَ، [ بجز پندى براى عالمیان نیست ]سخن

خداوند در و قبل از آن نیز  1«خدا، پروردگار جهانیان، نخواهد، ]شما نیز[ نخواهید خواست

أ» رشدن انسان به قرآن فرمود:مورد متذک أتاذْكِراةٌ أإِالأَانأ * فامَنأشابءأذاكاراهُ*أكاالأإِزَّهُ وَمَبأيَذْكُرُونا

أاهلل ى است، تا هر که خواهد، از آن پند نه چنان است! در حقیقت این )سخن( اندرزأ؛يَشابء

  2.«[ پند نگیرندگیرد. و تا خدا نخواهد ]از آن

به ت خدای متعال است و چیزی ، شعاعی از اذن و م یاصوالً در نظام توحیدی تمام افعال

ن آن در عطاهای به تی گردد. نمونه روشنمیتفویض مطل  به مخلوقات و موجودات صورت 

های اهل تشمرد و لذای که این عطاها را دائمی و غیرمنقطع میدر همان آیه است. خدا

ها و خلود در تدوام این لذ ،شمردسعادت را در به ت دائمی و به تیان را ساکنان دائمی آنجا می

 ؛بُّكَخاب ِدِيناأفِيهَبأمَبأدَامَتِأا سَّمَبوَاتُأوَاألارْضُأإاِلَّأمَبأشابءأرَ». سازدمی به م یت خود وابسته به ت را

  3«چه پروردگارت بخواهد.ها و زمین برجاست، در آن ماندگار خواهند بود، مگر آنتا آسمان

 
 . 29ا27تکویر / . 1
 . 56ا54مدثر / . 2
 .107هود / . 3
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 یهجلوگیری از اعتقاد غلوآمیز دربار ،و نظایر آن د استثنا در مورد حافظه پیامبریاز فوا

ر باشد. در همین حال اگمی و دیگر انبیا ، عیسیالهی نظیر حضرت محمّد یهاولیای حق

شد و حجت الهی بر از او سلب اطمینان می ،کردپیامبر چیزی از آیات الهی را فراموش می

کند که هرگز آیات الهی را فراموش نکند و با وجود ماند. پس حکمت اقتضا میمردم ناتمام می

 . اول حفظ کند یهدر همان مرتب ،کردتمام آنچه را جبرئیل بر او نازل می ،بودنش در هر نزولیما

           "  

أاالأمبأشبءأاهلل»برای این عبارت تعلیل  به دارد که خداوند آیه بیان میاست و  «سنقرئك...

مصال  آشکار و پنهان امور را واقف است، بر  ،علم دارد ،استمطل  آشکار و آنچه مخفی 

ع است و به آیاتی که با خواندنت بر مردم لکنی و یا در دل داری مطهایی که آشکار میدغدغه

 آگاهی کامل دارد.  ،این خواندن است یهای که در پس پرده پ تواند و قوّه حافظهنشوآشکار می

8        

صفت مؤنث و به  «سریی»کلمه  !گردانیم برای آسانتریمیسان ما وجود و شخ  تو را آ

، «شریعت» ،«تطریق»موصوف را کلماتی چون مفسران  .محذوف ن سته است جای موصوفِ

زیرا وقتی حافظه  ؛کندمیسازی خود پیغمبر یاد آیه از آساناما باید گفت . انددانسته «به ت»

سپارد، این خود میبه حافظه  کامكًآیات را  ،مرتبه خواندنای قوت یافت که با یك گونهوی به

در بیرون اسبابی مثل نوشته و ثبت به آسانی  کهآن نهآسودگی خاطری است برای آن حضرت، 

درونی پیامبر  سازی کار به واسطه تقویت قوایلذا چون از آسان ؛در اختیار او قرار گرفته باشد

تعبیر باید  ،شدمیسازی به امر بیرونی مربوط اگر آسان اام ؛آورد «کَرُسِّیَنُ»، تعبیر به یاد کرد

  .رفتمیکار هب «كَلَ رُسِّیَنُ»

ه به سیاق آیات سوره، آیات قرآن است کاه پیاامبر بادون    نیز با توج «یسری»موصوف پس 

هاا از  ساازی و نجاات انساان   با هدف آسان شد. و چون قرآن هاآنم قت و سختی خوانای به 

 تعبیر آورد.« یسری»از آن به خداوند ها و عسرها نازل شده است، سختی
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 13تا  9آیات 

أ(           (  ر مفید باشدپس تذکر ده اگر تذک. 

أ(      ́  (  شودر مىترسد متذکزودى کسى که از خدا مىهو ب. 

أ(       (  گزیندترین افراد از آن دورى مىا بدبختام. 

أ(           (  شودهمان کسى که در آتش بزرگ وارد مى. 

أ(        � (  شودمیرد و نه زنده مىسپس در آن آتش نه مى. 

 هاکلمه

 بدهّت طرف مقابل.حالت ترس همراه با درک اُبه معنای « خَ ْیَت»از  :« يَخْشي»

 .معنای دورشدن استاست و جدنُب به  «جدنب»از  :« يَتاجَنَّبُ»

 تفسير

          

ند که تو وظیفه داری کامر می آغاز شده و به پیامبر «فَذَکِّرْ» جمله ابخش دیگر سوره ب

اطكعاتی که در سویدای  یادآورشدن مجموعه ؛ یعنیر نفع بخ دمردم را تذکر دهی، اگر تذک

 به برهان ندارد.  وجودشان قابل درک بوده و نیازی

خواهیم مردم را به دین دعوت هنگامی که میما  کهاینبسیار مهم  مسألهدر دعوت دینی 

كعاتی را ندارید و لذا باید سراغ دین دانید و اطگوییم: ای مردم! شما چیزهایی را نمیمیکنیم، 

کند و شروع می رای دیگبه گونه ،سخن بگویدخواهد با مردم ا خود قرآن وقتی می. امبروید

ها را ها و تواناییخدای متعال به شما بسیاری از دانایی .فرماید: شما خیلی چیزها را داریدمی

شما را با حقایقی که در درون جان  دینْ .ایدرا فراموش کرده هااینا شما ام ؛داده است

 کند.آشنا می ،اصلی وجودتان ارتباط دارد یهشماست، و با فطرت شما و هست
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اند، به ها را که به دست فراموشی سپردههای فطری و درونی انسانقرآن آمده تا دریافت

 شود.ادراکات فطری ب ر را به او یادآور می ،آنان یادآور شود. پیامبر هم با قرائت این آیات

وقت فضا  ر داد و هرفع داشته باشد، باید حکیمانه تذکا در جایی که نپیامبر باید تذکر دهد ام

نظر کرد و حداقل باید تذکر ما از پنددادن نبود و نفعی نداشت، از موعظه و پند صرف آماده

 ر تو باید نفع داشته باشد.فرماید: تذکمیخداوند لذا  ؛ت نفع داشته باشدباب اتمام حج

؛ چون غیرمؤمنان نفعی ر بدهبه مؤمنان تذککنند که فقط بعضی چنین برداشت ممکن است 

؛ ندامردم مخاطب پند پیامبر عموم که شودا از ظاهر آیات بعد استفاده می؛ امرندبر نمیاز تذک

ند و نک: گروهی قبول میشوندر پیامبر دو دسته میفرماید: مردم در مقابل تذکمیخداوند زیرا 

 گیرند. رسند و گروهی نیز از این پند و موعظه فاصله میبه فكح می

ه در زمانی و حالتی که نفع داشته باشد البت ،ر بدهیتذکه همه در این مرحله باید بای پیامبر 

 افرادْ ،ر هماما در مقابل تذکانسان است.  یهجانبل همههای مهم در تحوو این یکی از گام

 مختلف خواهند بود:

     ́  

ه در گونه کهمانشود. ر میدر مقابل تذکر تو متذک ،یت داشته باشدکسی که حالت خ 

 ت طرف مقابل.هّبدرس، آن هم ترس همراه با درک اُیت یعنی حالت تها آمد، حالت خ کلمه

کند؟ با استفاده از آیات دیگر ترسد و چگونه به مقام خ یت راه پیدا میا چرا انسان میام

شما اگر خدا را با آن عظمتش  1شود.ت میعلم و دانایی موجب ترس و خ ی توان گفت کهمی

موجب یك حالت  ،و با انذارهای او بیدار شده باشید، این دریافت ،ک کرده باشیددرست در

 و ثمره این خ یت پند گرفتن از قرآن است.شود. خ یت می

        

شاوند و در  می دور ،دهیری که مینسبت به این تذک ،ترین هستنددر مقابل کسانی که شقی

 
 (.28)فاطر / « ترسند؛ همانا تنها عالمان از بندگانِ خدا از او میإِنَّمَا یَخْ َى اهلل مِنْ عِبَادِهِ الْعدلَمَاء. »1
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چیزی اسات کاه خودشاان از آن     دهیری که تو میچون تذک ؛شوندواقع اینان از خود دور می

 درکی فطری و درونی دارند.  

اساتفاده کارده ایان     «شاقی »ترین، به جای یعنی شقی «اشقی» یهاز واژخداوند  کهاین تعل

تار  نسبت به دیگران شاقی  ،زنندر تو سر باز میخواهد بگوید: آن کسانی که از تذکمیاست که 

انسان فاس  و کسی که  تر است.شقی دی که فاس  است،نسبت به موحکافر  انسان هستند، مثكً

کناد. ایان   مای کناد و گنااه   کند، توحید و معارف را دارد ولی گاه نفسش بر او غلبه مای گناه می

کناد و از مسایر خاار     هوای نفس بر او غلباه مای   ،هابدبخت است که با وجود این دانششخ ، 

 های نورانی را در دل ندارد.  ی این نقطهتر از او کسی است که حتامّا بدبخت ؛شودمی

        

را بادبخت در دنیاا   ایان شاخ    : فرمایاد مای و  کندمیرفی در این آیه خداوند اشقی را مع

بلکه شقی واقعی  ؛شقی نیست ،کندفرض نکنید؛ یعنی کسی که در دنیا رنج و سختی تحمل می

چیزی کاه   بر نظر قرآن پس بنا. شودمیم( جهنتر )گرفتار آتش بزرگکسی است که در آخرت 

 معیار شقاوت و سعادت واقعی است.   ،پیونددبعد از این جهان به وقوع می

        � 

انساان وارد   حال که اینفرماید: می کند وبیان میوضع این فرد شقی را خداوند این آیه در 

و شاکنجه  آمیز و در حقارت حیاتِ زیراکند؛ میزندگی نه میرد تا رها ب ود و نه می ،م شدجهن

 زندگی نیست.   ،آتش
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أ(       1   (   [و خود را تزکیه کرد]کسى که پاکى جست رستگار شد به یقین. 

أ(         (  و نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند. 

)            (  ّدداریم مىولى شما زندگى دنیا را مقد. 

أ(           (  در حالى که آخرت بهتر و پایدارتر است. 

 .آمده است [نیز]این دستورها در کتب آسمانى پی ین    "   ( أ(

أ(     �  (  در کتب ابراهیم و موسى. 

 هاکلمه

 .است از فكح به معنی رستن . این کلمهرستگار شد :« اافْلاحَ»

 پاک کرد. :« تاَاكَّي»

دادن کردن و ترجی عنای برگزیدن، انتخاببه م «ایثار» .است« ایثار»از مصدر  :« تُؤْثِرُونا»

 یهدهد، از واژگیرد و یك امر را بر دیگری ترجی  میاست. وقتی انسان بین دو امر قرار می

 شود. اطكق می ،هر دو ،شود که بر گزینش مثبت و منفیایثار استفاده می

 تفسير

بی  پروردگار اعلی و بیان شد عبارت است از: تسسه بخش مهم از سوره اعلی که تاکنون 

دادن ر به تذک پیامبرامر و  هاآننکردن و فراموش مبراط پیحفظ آیات توس مسأله ،رفی اومع

سوره خداوند در مورد موضوع  یهدر ادامو مسائلی که به دنبال این اصل صورت گرفت.  مردم

 راآدمی  دغدغه ترینتوان گفت بزرگگوید؛ موضوعی که میرستگاری انسان سخن میبسیار مهم 

 دهد.ت کیل می

مطلوبش نیست و بین آن  ،این زندگی .سری م کكت استش همراه یكاانسان در زندگی
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ها و است. او توانایی یزیاد یهخواهد و چیزی که امروز وجود دارد، فاصلچیزی که او می

ایش خیلی هبیند این خواستهنگرد و میهایش را میبیند، خواستههایش را میظرفیت

را م کكتش  وکند تا خود را از وضع موجود رها کند، نواقصش را رفع تكش می اند،گسترده

از سوی را رقم بزند.  یها و امکانات را برای خود فراهم کند تا شرایط بهترظرفیت و کنددور 

کند. بینی میا پیشبیند و عواقب وخیم آینده رمیرا . اعمال امروز خود را داردآینده  یهدیگر، دغدغ

 . ددرگمیدر این شرایط به دنبال راه رهایی  شود ومی همین امر موجب نگرانی او

. هار  روی پیش هاها و تلخیفكح و رستگاری یعنی رهاشدن از م کكت، رهاشدن از رنج

رهاا   خاواهیم ما ذاتاً مای  یهفطری و ذاتی ب ر است. هم ،. این امرشدارها بدوست دارد انسانی 

کنیم. اگر کسی در زندگی اجتماعی نخواهد ولی در ت خی  مورد و مصداق اشتباه می ،ب ویم

است که قرآن به آن توجه  ایمسأله ،کند. این حقیقتبه این هدف برسد، دیگر هیچ تكشی نمی

یعنی انساان   ؛و این هدف، هدف نهایی انسان است که با فطرت او آمیخته شده است داده است

فاكح و  تاا باه   فرماید: تقاوا داشاته باشاید،    در قرآن میپس خداوند دنبال رستگاری است.  ذاتاً

تاا  عمل صاال  و شایساته انجاام دهیاد     تا رستگار شوید؛ ایمان داشته باشید  ؛رستگاری برسید

دیگاری برساید.   چیاز  باه   کاه ایان : رساتگار شاوید تاا    فرمایدوقت نمیا هیچرستگار شوید. ام

 .خواهد به اینجا برساد خواهند به اینجا برسند. جامعه هم میست. همه میآخر خط ارستگاری 

مورد  آیات دادن راه رستگاری است. درن ان ،از کارکردهای دین اما چگونه؟ گفتنی است یکی

 .  راه رستگاری ن ان داده شده است ،بحث

      1   

رساند. پس معنی آیه چنین ت فعل را میقطعی ،آیدبر سر فعل ماضی می« قد»وقتی کلمه 

 شود کسی که خودش را پاک و تطهیر کند. شود، حتماً رها می، حتماً رستگار میخواهد بود که

یاافتن  ها و استعدادهایی دارد که به طاور دائام در حاال شاکوفایی و فعلیات     انسان ظرفیت
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ا بار خاكف جهات صاحی      یا  ،ف شدهشود که این شکوفایی متوقا موانعی باعث میهستند، ام

در مسایر   ، رشاد انساان  هاآنشدن باشد. تزکیه عبارت است از تطهیر از آن چیزهایی که با پاک

، شهاا و اساتعدادهای  ظرفیات بناابر  ت مطلوب انجاام شاود. انساان    مناسب و با سرعت و کیفی

او آفریاد و   خدا او را اشرف مخلوقات نمود و همه چیز را بارای  .تواند باالتر از فرشته باشدمی

خودت را باال بکش، تو این آب  ،پس ای انسان ،حال که چنین است .او را مدار هستی قرار داد

  و دانه نیستی، تو این شهوت جنسی بالفعل نیستی، تو این میال دماادم باه غاذاهای رنگارنا     

با تاو  بد تا اا ام ،چسبندتو با داشتن پول و ثروت و اموری که به تو میتو خیلی برتری!  ،نیستی

 بباری،  شوی. رستگاری تو در این است که خودت را بااال کنی و رستگار نمیرشد نمی ،نیستند

  از اعمال ناشایست فاصله بگیری و خود را تطهیر کنی.

ی جادا  از پوست جدا کناد. از ایان بادن مااد    خواهد رشد کند، باید خودش را دانه اگر می

تزکّی  یمسألهدر این آیه خداوند لذا  ؛مثمر شود یهشود، تا بتواند آن درخت سر به فلك ک ید

 رستگاری بیان کرده است. به عنوان کلید مهمرا 

         

شدن دهد که شما فقط با میل به رشد و شکوفایی و تكش برای پاکادامه میخداوند سپس 

ر عین گار شوید و به سعادت برسید، دخواهید واقعاً رسترسید. اگر میو تزکّی به جایی نمی

پروردگارتان را یادآور شوید، بدانید او چه نق ی در زندگی و حیات شما  ربوبیت اًدائمباید حال 

نماز یادکرد پیمان  هرا ک؛ چاز این نقش درک درستی داشته باشید و به دنبال آن نماز بخوانید و دارد

عمل  یهدر صحن تا را یادآور شود هاو عهد هااین میثاق انسان باید دائماً انسان با پروردگار است.

 .دموف  عمل کن

پروردگاار  یادآوری دائمی ربوبیت شدن و پاک ،شکوفاییپس راه رهایی در گرو میل به رشد و

بار   ؛تواند مسیر رهاایی را طای کناد   می ،خوردکه با یاد پروردگارش گره می. انسان هنگامی است
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خودتاان را تزکیاه    .1: فرماود خكصاه   مورددر دو را راه رستگاری تعال اساس مفاد آیه، خدای م

پروردگارتاان را   نادمرتبگی لب .2 ؛خود را تطهیر کنید ،کنید. یعنی تكش کنید تا به منظور شکوفایی

 شوید. رتذکماز طری  نماز های خود را با او یاد کنید و میثاق

  ن را روایات رسیده از معصومانآشاهد و  اندهستنادمدنی را اعلی  یهسوربرخی 

که آیات مورد بحث را در مورد نماز عید فطر و ضرورت پرداخت زکات قبل از نماز دانند می

در پاسخ باید گفت ت ریع شد. در مدینه زکات فطره و نماز عید فطر چرا که ؛ اندعید دانسته

و  ر مدینه پدید آمدد مصداقی که بعدا واند؛ آیه بیان یك مصداقروایات در صدد این 

 معنای عام آیات نیست.  یهمحدودکنند

           *         

پیمایند و که راه رستگاری را نمینموده ه کسانی خداوند خطاب را متوجدر این دو آیه 

 .گزینیدحیات دنیا را برمی شما بلکه: کندمیبیان چنین را آنان اقدام این  یهانگیز

طالاب رساتگاری   ها انسان یههم کهاینچرا با وجود  کهاینسؤالی که در اینجا مطرح است 

است که شما حیات دنیاا   آنت : علدهدپاسخ می؟ آیه گیرندرستگاری را پی نمیراه اما ، ندهست

انتخااب و   تر باشاد. یا حیات پست تراشاره به حیات نزدیك ممکن استدنیا  یهگزینید. واژرا برمی

 برگزیدن حیات دنیا باعث شده شما از رستگاری خودتان غافل شوید و به آن پ ت کنید.  

ها دارد که مربوط به تاأمین حیاات دنیاا و    ه کنیم که انسان یك سری غرایز و خواستتوج

 نیازهاای کناد،  تولیاد مثال    ،ست. او یك جاندار است، باید بخورد، بیاشاامد ا حیاتِ نزدیك او

حفاظ حیاات    ؛مربوط به حیات جانداری خودش را تأمین کناد. انساان حیاوان بالفعال اسات     

گرسانگی و   ،غرایاز مثال احسااس ت انگی     هاا و ك سری خواساته جانداریش در گرو تأمین ی

نیازهاای   ،آغااز همان از  خدای رازقت ، به همین علاست احساس عكقه به تکثیر و تولید مثل

شادن  الفعا  یهتادریج زمینا  گذرد باه ا هرچه می؛ امکندال میاو را تأمین و فع حیوانی و حیاتی
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شود. به یك بلوغ خااص کاه رساید،    های باالتر و واالترش فراهم میاش، خواستهقوای عقكنی

اش تعقیاب  را در آغااز کاودکی   هاا آنکناد کاه   هایی را تعیین میآرمانمرتبه بینیم که در آن می

هاا باه   لش نبوده است. بعضیاو یههای دورکند که دلخوشییی دلخوش میکرد، به چیزهانمی

نقاد   هاا ایان  کاه ایان بودن غرائزشان و به دلیال  البا حیات دنیا دارند، به دلیل فع دلیل انسی که

باه داشاتن هار     ش را تأمین وکند زندگییمهستند ا یعنی نیازی است که االن دارد، و احساس 

آباادکردن  هاا و  تها افزایش اسباب لاذ تمدار فعالی .شودتمندتر میلذزندگیش  هاآنچه بی تر 

 هاآنکه از مسائل باالتر و تكش برای رسیدن به شود م غول  هاآنو آنقدر به  دهدقرار میدنیا 

 غفلت کند.

های انسان با نماز و تقویت میثاق هکچنانهم؛ هایی داردتزکیه و تطهیر سختیاز سوی دیگر 

منافات  ی موجود و نقدهاتبا برخی لذیادآور ضرورت اقدام به کارهایی است که  پروردگار

فرماید: میکرده، اشاره چنین قرآن به این حقیقت  .سخت استها این لذتگذشتن از دارد و 

 ؛کنیدرستگاری خودتان را تعقیب نمی یهدارید و برنامشما به سمت فكح خودتان گام برنمی

های نقد را انتخاب کرده و از چیزی تها و موقعیتاید، لذرت ترجی  دادهچون دنیا را بر آخ

  .ایددست ک یده ،ستهااینکه در ورای 

هیچگاه حرکت به سوی آینده را  ،خود را م غول به وضع موجود کندتا هنگامی که انسان 

ه ثمر برسد، کند. دانه اگر بناست رشد کند و سبز شود و ساقه زند و شکوفه دهد و بآغاز نمی

باید به  ؛ زیران دن به آن و پرداخت هزینه رشد استدر اثر گذشت از وضع موجود و راضی

پوسته خود را ب کافد و بیرون بیاید. شکستن و  ،ل کند، ف ار خاک را تحمزیر زمین برود

حیوانی موجود در انسان نیز چنین است. گذشتن از وضع موجود برای  یهگذشتن از پوست

، فاق نیفتدمیان الزم است و تا این گزینش اتگزین ی در این  .افتدفاق نمیها اتنسانا یههم

 کند. تگاری حرکت نمیسبه سمت فكح و ر انسان
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 :نکته

. اسكم خواهان ترک دنیا نیست، بلکاه  هاآنهدف اسكم مدیریت غرائز است نه نابودی 

به تعبیار ماوالی   و از نگاه اسكم ت انسان به آن است. دنیا کردن تكش و هممخالف بسنده

اید تا در ایان دنیاا شاکوفا    شما آمده .ستا اولیای خدا (مَتْجَرمحل تجارت ) متقیان علی

در واقع جنگیادن باا    ،جنگیدن با حیات این جهان .کسی نباید با این جهان بجنگد .ب وید

مَنْأحَرَّمَأزِينَاةاأأ»و: بگ هااینبه  پیامبرای فرماید: فرصت شکوفایی خودمان است. قرآن می

 ِصََةًأيََوْمَأأأاهللأا َّتِيَأَاخْراجَأ ِعِبَبدِهِأوَا ْطَّيِّبَبتِأمِناأا رِّزْقِأقُلْأهِيأ ِلَّذِيناأآمَنُواْأفِيأا ْحَيَبةِأا دُّزْيَبأخاب

هاای پااکیزه را چاه    پدیاد آورده و نیاز روزی   زیورهایی را که خدا برای بندگانشأ؛ا ْقِيَبمَةِ

ها[ در زندگی دنیاا بارای کساانی اسات کاه ایماان       م گردانیده؟ بگو: این ]نعمتکسی حرا

سرگذشت قارون را نقال  قرآن یا وقتی  1«باشد.اند و روز قیامت ]نیز[ خاص آنان میآورده

بكَأا لََّهُأأبأآتَاأيمَوَأابْتاغِأفِ»گفتند: ن میانمتدی ،شدوقتی قارون نصیحت می :فرمایدمی ،کندمی

به اندازه از آن اساتفاده   ات را از دنیا بگیر وبهره ؛بيبَكَأمِناأا دُّزْيَآخِراةاأوَأالأتانْسَأزاصِا دَّارَأا ْ

ات را خار   ها برای خانه آخرتت فکری بکن و همه سارمایه ا با این ابزار و فرصتکن، ام

 . «دنیا مکن

به دنیا روایات اسكمی در برابر دلبستگی بسیاری در ممکن است گفته شود پس چرا 

این به دلیل خطری است که این  :؟ در پاسخ باید گفتموضعی منفی گرفته شده است

 در مسیر سعادت و رستگاری انسان دارد. هادلبستگی

کناد کاه اماام    نقال مای   ،رساد مای  با سندی که به امام صاادق  اصول کافیشیخ کلینی در 

 زناد، محباّت دنیاا   ر خطایی که از انسان سر مای سرآمد ه ؛ةٍأحُبُّأا دُّزْيَبيئاطِرَسأكلُّأخا»فرمودند: 

دلش ن ست،  رهای دنیا بتها و موقعیدنیا شد، مهر دنیا، ثروت یهانسان اگر دلش شیفت. «ستا
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. انساان  ددارمسایری  این دلبستگی عاملی است که انسان هر خطایی را انجام دهاد. رساتگاری   

 ه باشد.شود که میل به دنیا داشتوقتی از این مسیر خار  می

 که شنیدم حضرت صاادق است یعقوب روایت کرده ابیبه نقل از ابنشیخ کلینی همچنین 

ای کاه  م اغولی   به دنیا پیدا کند، سه خصلت پیدا خواهد کارد: دل کسی که قلبش تعل»فرمود: 

 .  «شدنی نیست و آرزویی که به آن نخواهد رسید و امیدی که به آن نخواهد رسیدتمام

          

ایان  ای داشته باشیم؟ حال چه باید کرد تا این گزینش منفی برطرف شود و گزینش شایسته

 مقایساه کارد؛  های دنیا و آخرت باید بین لذت دهد:اعلی به این سؤال پاسخ می یهفراز از سور

شما در  «.رٌأوَأَابْقاىخِراةُأخايْآْوَأا ْأ*أببَلْأتُؤْثِرُوناأا ْحَيَوةاأا دُّزْيَ»فرماید: به همین دلیل خدای متعال می

دنیا  .ایدو به چیز واالتر و برتر پ ت نموده تر را انتخاب کردهتر و پایینچیز پست ،یك مقایسه

هاای آن  تدادن لاذ ارزش است. همی ه خاوف از دسات  های محدود و کمتای از لذمجموعه

ا هسات، اما   تی در کنارش غمینیست و هر لذ خال  هاتاین لذ کهاینوجود دارد. عكوه بر 

ه ناشدنی است که آمیخته باا غام و غصا   تی سرمدی و تمامدهیم، لذآخرتی که به شما وعده می

همراه غام و انادوه    کهاینت به عل ؛است، از نظر کیفی برتر است« خیر»نیست. زندگی آخرت 

ت ت. اگار اینجاا شاما لاذ    ، اسا تار یعنی بااقی  ،«ابقی»نیست و خوف از دست دادنش نیست و 

 و سرمدی است.   دائمی ،های آن جهانتولی لذ ،هایش باقی و پایدار نیستتلذ ،بریدمی

در مورد قیامت فرموده است خداوند چرا  کهاینشود دیگری که در اینجا مطرح می سؤال

گوییم در پاسخ می و نگفته است باقی؟ یعنی چرا از اسم تفضیل استفاده کرده است؟ ترباقی

 تر است.نسبت به دنیا باقیی نظر کما از رت در مقیاس خود جاودانه است، امهرچند این آخ

    "        *      �  

ادیان الهای باه ایان معناا اشااره       یهاین حقیقت یکی از موارد م ترک بین ادیان است. هم
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اسات و   هاایی کاه پایش اباراهیم    باه صاحیفه  فقاط  هاا  از بین جمیع صحیفها چرا ام .اندکرده

 کند؟ ممکن است دو دلیل داشته باشد:نازل شد، اشاره می هایی که بر موسیصحیفه

یعنای   «ىإِنَّأهَذااأ افِىأا صَُّحُفِأا َْأُو اأأ» . پساین مطلب فقط در این دو صحیفه بوده است .1 

هایی کاه  صحیفه فقط مجموع و اندمطلب را به این شکل بیان نکردهها این صحیفه یهمجموع کهاین

 این محتوا و مطلب را دارند.   ،بوده است و حضرت موسی پیش حضرت ابراهیم

 و یاك  اناد های ت ریعی باوده صحیفه ،هایی که در گذشتهممکن است گفته شود صحیفه .2

باوده   و موسای  ت اباراهیم هاای حضار  ، صحیفهاندسری دستورالعمل در درون خود داشته

و مطاالبی   ،انددین آورده و اندچون اصوالً این دو پیامبر بزرگ الهی، پیامبر ت ریعی بوده ؛است

 که دیگر پیامبران داشتند در راستای تقویت و تکمیل این مطالب بوده است. 

بدالجبار از عد بنیحیی از محمد بناز محم اصول کافیبه نقل از کتاب  کنزالدقائ در تفسیر 

خداوناد چیازی را باه    »بصایر( فرماود:   بوکه امام باه مان )ا  آمده است  بصیر از امام صادقابو

خدای متعال باه پیاامبر    .هم عطا فرمود همان را به پیامبر اسكم کهاینپیامبران عطا نکرد، مگر 

یی اسات کاه   هاا عطا کرده بود، عطا نمود و پیش ما صحیفه جمیع آنچه را به پیامبران اسكم

هاا لاوح   صاحیفه . گفاتم ایان   های ابراهیم و موسیصحیفه :فرمود هاآنخدای متعال در مورد 

 .  «ها یا کاغذهایی که درونش مطالب نوشته شده بود؟ فرمود: بلهبودند، یعنی تخته

 شناختي های روشنکته

محتوای  کم و کاستبرای دریافت کامل و بی سازی و تواناسازی رسول اکرمآماده .1

نزول قرآن مورد عنایت  ل آن به صفر برسد، در اوائلاکه ضریب خطا در انتق ایبه گونه ،دین

های غ پیاملِّبَاین امر در مورد تمام کسانی که سفیر و مدتوجه به ت بوده است. حضرت احدی

 ضرورت دارد. ظرفیت ان یهبه انداز دینی هستند،

کاات  ، از جملاه ن هاا آنیر مناساب بارای رفاع    های درونی رسول و تادب شناخت دغدغه .2
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 «فَاىأخْهَْراأوَأمََبأيَأأجَإِ َّبأمَبأشابءَأا لَّهُأإِزَّهُأيَعْلَامُأا ْأأ*أىسَسَنُقْرِئُكَأفالابأتانْ»ارزشمندی است که از آیات 

 شود.  استفاده می

 یهیجا در مورد دین و محتوای قرآن، از طرفای باه نت   «یرَسْید»استفاده از عنوانی همچون  .3

باودن محتاوای   ساهل و آساان   یهدهناد عمل به من ور وحی اشاره دارد و از دیگر سوی ن ان

های آغااز نازول قارآن، پیاامی مثبات باه       شریعت و قرآن است. استفاده از این عنوان در سوره

 .  «وَأزُيَسِّرُكَأ ِلْيُسْراى»مخاطب و ترغیب او در استقبال از دین است. 

مثكً  است،یك حالت و کمال روحی جدید  ،های گذشتهخی دانشبر یادآوری یه. ثمر4

، موجب های اوپروردگار در هستی و زندگی ب ر به همراه انذار های عظیمآشنایی با نقش

أمَنْأ» :گرددغ میلِّبَساز پندپذیری از رسول و مدخود زمینه ،، و خ یتخ یت ایجاد سَيَذَّكَّرُ

که هر مرحله در مرحله باالتر را های الهی و تأثیری آموزش یهحکیماناین مطلب ارتباط  «.يَخْشى

 سازد. به خوبی نمایان می ،دارد

دادن حکیمانه است، ن ان« آسانی»دادن عاقبت شیرین دینداری با تعبیر گونه که ن انهمان .5

از اعلی پس  یهدر سورخداوند به همین جهت  ؛باشدانحراف نیز امری حکیمانه می سختِ فرجام

بیان گونه را این هاآنکنند، فرجام تلخ ها از ذکر و پند تو دوری میتریناعكم داشت شقی کهآن

 «.ىيَحْ ابأيَمُوتُأفِيهَبأوَأ ابأيَمَّأثُأ*أيراىأا نَّبرَأا ْكُبْا َّذِىأيَصْلاأ*أوَأيَتاجَنَّبهُابأا ْأاشْقاى»: فرمود

فرجام آن آسانی ر پرتو شریعتی آسان ا دام ،شودهرچند دینداری با ترس شروع می .6

ترین ا در نهایت به سختام ،در صورتی که جریان مخالف هرچند با عدم ترس آغاز کند ؛است

اعلی  یهای در سورشود. این روش مقایسهگرفتار می هاها و شدیدترین ترسدردها و بدبختی

أيَخْشى»ود: فرم انپندپذیر یهدربارگونه که به خوبی نمایان گ ته به این یعنی این  ؛«سَيَذَّكَّرُأمَنْ

أيَتاجَنَّبهُابأا ْأاشْقاى»اهل غفلت فرمود:  یهدربار و کنندگروه در آغاز با ترس شروع می ا َّذِىأأ*أوَ

أا ْكُبْيَصْلا مقایسه  هاآنتا شنونده خود به تفاوت دو نوع ترس واقف شده و میان « يراىأا نَّبرَ

آن در این روش هدایتی و تربیتی در طرف اهل رستگاری از خ یت نماید. به عبارت دیگر قر
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از ترس و وح ت و بدبختی روز  ،ا در طرف اهل شقاوتام ،و ترس آنان در آغاز راه نام برد

 قیامت آنان یادکرد. 

، از هاا آنتكش افراد برای تحصیل رساتگاری و درماان    های عدمبررسی علل و انگیزه .7

باودن موضاوع طلاب    اعلی است. چرا با وجود فطری یهاختی در سورشنهای روشجمله نکته

کنند و چگونه باید آنان را از این ساکوت و  ها در مسیر رستگاری حرکت نمیرستگاری، انسان

فقاط باه اصاول تربیات      بایاد دهد که در تربیت دینی نکی بیرون آورد؟ این امر ن ان میتحربی

ه و نسبت های تربیتی توجعدم اقدام و همراهی افراد با پیام هایبلکه باید به انگیره ،ه نمودتوج

 أ«.وَأَابْقاىأرٌوَأاالاْخِراةُأخايْأبَلْأتُؤْثِرُوناأا ْحَيَوةاأا دُّزْيَب»اقدام کرد:  هاآنبه اصكح 

های الهی، مخاطب را باه پاذیرش پیاام ترغیاب     دادن همراهی قرآن با دیگر صحیفهن ان .8

تار اسات از   های الهی آمده است، بسایار آساان  سخنی که در تمام صحیفهزیرا پذیرش  ؛کندمی

 ،هاای تربیتای و هادایتی   بدیل و کامكً تازه است. ایان نکتاه در روش  پیامی که در نوع خود بی

 «.حُفِأإِبْرااهِيمَأوَأمُوسىصُأ*أىإِنَّأهَذااأ افِىأا صُّحُفِأا ْأُو ا» :ت را داردکمال اهمی
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اعلی و قبل  یهندیم در ردیف نهم پس از سورجداول مسند جز ابن یهلیل در هم یهسور

ضحی  یهپس از سور ندیم این سوره را در ردیف سیزدهم وفجر قرار دارد. ابن یهاز سور

معرفت این سوره در ردیف اهلل  ي آخازن و  ،زرک ی یبی االزهر،کول تراقرار داده است. در جد

 اده شده است. نهم قرار د

سازی لیل به بیان راهکار آسان یهآید سوربه شرحی که می بنابر نظر مورد اتفاق جداول،

ی مورد لکه در سوره اع اهللسازی وتیسر رسولآماده یهتا در ادام ،پردازدامر دین بر مردم می

 یهکه برنامهمچنان ؛مردم ن ان دهد همهراه عمومی و قابل عمل را به  ،اشاره قرار گرفت

 تزکیه اهل تقوا و خواندنش را تعقیب فرمود. 

فجار و   ساپس عصار،   وساوره ان اراح    ،اعلای  یهپس از سورکه ندیم بر جدول ابن اما بنا

اعلی تساهیل کاار بار     یهدر سورباید گفت  ،را ذکر کرده استلیل  یهدر نهایت سور ضحی و

به عنایت ان راح  یهخداوند در سور. سپس رهایی و رستگاری ذکر شد یهو اولین برنام پیامبر

 یهپرداخات و دساتورات الزم را درباار    «شارح صادر  »پیاامبر یعنای    در مورددیگر پروردگار 

عصار راه نجاات از زیانبااری را باه      یهپس از آن در سور ،درگیرشدن در م کكت به وی داد
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برخورد با دشامنان تواناا و    یهارفجر پیامبر را درب یهبعد در سور ها تعلیم فرمود،انسان یههم

پیامبر به حال خاود  رها کردن ضحی به عدم  یهو سپس مجدداً در سور امیدوار کرد نیرومندش

لیال   یهگااه در ساور  مأمور ابكغ پیام کارد و آن  را او وکرد او اشاره  نسبت بهقهر الهی عدم  و

اعلای بیاان    یهای را که در ساور تیسر و تسهیل کار دین بر مردم را مطرح کرد و موضوع تزکیه

 مورد توجه قرار داد.  شده بود،

هاا انفصاال رخ   هر؛ چرا که با این ترتیب، بین موضوع ساو آیدبه نظر بعید میترتیب این اما 

 یهلیل بعد سور یهنزول سور ،اعلی های لیل وسورهمحتوای تناسب میان  کهآنحال و  دهدمی

، لیل در ترتیب مصحف رسمی در ردیاف ناود و دوم   یهال سور. به هر حکنداعلی را تأیید می

 .آیه دارد 21ام قرآن قرار گرفته و ضحی در جزء سی یشمس و قبل از سوره یهپس از سور

 مقصود و محتوای سوره

ی داری و انفااق ماال  ترغیب مردم به پیمودن راه رستگاری از طریا  خوی اتن  غرض سوره 

 و نجات از شقاوت در آخرت دارد. جلب توفیقات الهی در دنیابا توجه به اثری که در  البته

هاای گونااگون   تاكش باه   وشاود  مای گوناگون آغااز   یهبا سوگند به چند پدید ین سورها

 کند.اشاره می ردگارعنایت و خذالن پرو در توجه هاتأثیر این تكشها و انسان

ها ترینمی که شقیتش جهنرا از آپرداخته و آنان  در بخش دوم سوره به انذار ب رخداوند 

کند و به دنبال آن بیم داده و عامل این بدفرجامی را گوشزد می ،شوندآن گرفتار می به

 دارد. ها را معرفی کرده و راه نجات از شقاوت را بیان میترین انسانقیمت

 ارتباط سوره

ی موحاد در پرتاو   ام رک به جامعه یهها روشن شد که تحول جامعز بررسی نزول سورها

مالاك و اختیااردار و   کاه  شود. پروردگار متعاال  حاصل می ،ایجاد احساس و انگیزه برای تغییر
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باه راه مساتقیم    ت، قرآن را بارای افارادی کاه هادای    از طری  رسول اهللاست، گر ب ر اصكح

کاه در  نجاات را   یهگاه اولاین برناما  آن ،ا طلب کنند، نازل فرمودرسعادت و نجات از شقاوت 

یاان  بآماد،  ها با حضرت ح  )نماز( به دسات مای  پرتو تزکیه، یادکرد پروردگار و یادکرد پیمان

ه دار نسبت باه آتاش     نگهداشتن انگیزه برای تغییر از طریلیل ضمن شاداب یهکرد. در سور

د کنا داری تجلی میفروزان جهنم، نمودهایی از یادکرد پروردگار را که در قالب تقوا و خوی تن

و گذشت از مال و دارایی با انگیازه تاكش بارای     یانفاق مال یهو همچنین تزکیه را که در سای

 هاا ایان دارد و البته پیش شرط د، بیان میرگیجلب رضایت پروردگار و توجه به او صورت می

هاا  هایی است که باید جای خود را در زندگی مردم باز کند و بادی عدم مقاومت در برابر نیکی

 د.نکنار زده شو هاآننفع به 

 گام تحول 

های جلب انگیزهبه داری و انفاق مال تعقیب راه رستگاری از طری  توصیه به خوی تن

 نظر پروردگار.
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 11تا  1آیات 

         أ  

أ(       ́  (  و سوگند به شب چون پرده افکند. 

أ(        (  گری آغازکندو سوگند به روز چون جلوه. 

أ(          (   ه را آفریدنر و ماد کهآنو سوگند به. 

 أ(   ® (  که همانا تكش شما پراکنده است. 

أ(            (  هش داشت و خودنگهدار بودد کهآنا ام. 

أ(    (  و نیکوتر را تصدی  کرد. 

أ(         (  زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشتبه. 

أ(    2    (  نیازی کردبخل ورزید و احساس بی کهآنا و ام. 

أ(       (   دانستو نیکوتر را دروغ. 

أ(        (  به زودی راه دشواری به او خواهیم نمود. 

أ(            (  آیدو چون هكک شد مال او به کارش نمی. 

 هاکلمه

 وشاندن و فراگرفتن.  به معنی پ «غ ی»از  :« يَغْشاي»

 آشکارشدن چیزی بعد از خفا و ناپدید شدنش.   :« تاجَلَّي»

 کوشش فکری و عضوی برای رسیدن به مقصود.   :« سَعي»

 کردن.  شدن و پراکندهبه معنی پراکنده «شتیت»از  :« شاتَّي»
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 عطا کرد، بخ ید.  :« َاعْطاي»

 .  است کوتربه معنی نی «نسَحْاَ»مؤنّث  «حسنی» :« ا حُسْناي»

تر و به معنی آسان «اَیْسَر»مؤنّث  «یسری»شدن. کلمه به معنی آسان «یدسر»از : « يُسْراي»

 آسان است. 

ها در جایی که سزاوار است به معنای نگهداری خود از بخ ش دارایی «لخْبد»از  :« بَخِلا»

 پرداخت شود. در مقابل جواد و بخ نده است. 

 تر و دشوار. ه معنی سختب «عسر»ث مؤن :« عُسْراي»

 قرارگرفتن در معرض هكکت. در اصل به معنی سقوط از بلندی است. :« تارادَّي»

 تفسير

         

      ́   *       

قَسَم به شب  :نداسوره با سوگندهایی آغاز شده که با وجود عظمت ان با هم مختلف

 نماید. گری میپوشاند و به روز هنگامی که جلوههنگامی که می

شب و روز دو پدیده با عظمت خدایند که آثار محسوسی بر زندگی جانداران و از جمله انسان دارناد؛  

سازد و روز جنب و جوش جانداران را به سکونت و آرامش بدل می ،ک دشب با پوش ی که بر زمین می

 کند.ا مینه را برای حرکت و جنب و جوش مهیامور پنهان را آشکار و زمی ،گری خودبا جلوه

استفاده  1(یلَّجَتَ)و ماضی در مورد اثر روز  (یغ َیَ)از تعبیر مضارع در مورد پوشش شب 

ا عمل شب که به طور مستمر در ام ،  روشنایی قطعی و دارای اصالت استشود که تحقمی

 ،که جنبش جانداران اصلچنان ؛باشدامری عارضی می ،ش آن استتعقیب روز و موجب پوش

 و سکون و آرامش آنان عارضی و برای رفع خستگی است.

 
 فعل ماضی از باب تَفَعدّل است.« لَّیتَجَ». 1
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اند کاه شااید   را به آشکارشدن چیزی بعد از مخفی و ناپدیدشدنش معنی کرده «تجلّی»واژه 

ائاز و  شاهوات و غر در پاسِ  شادن  اینجا کنایه از ظهور فطریاات و حقاائ ، پاس از مخفای     در

 ها باشد.جهالت

          

باه نظار   . ران گفتگاو اسات  میان مفسا  ،چیستأ«خالاقاأمَبأوَ»در عبارت  «ما»مراد از  کهایندر 

ای باشد کاه ذات پروردگاار در عناصار طبیعات گاذارده و      اشاره به استعداد و قوه« ما»رسد می

از  و گفته شده که ماراد  ،ث پدید آیندمذکر و مؤن ینهتا جهان مخلوقات به دو گو موجب شده

است. همچناین  کار رفته  هب «مَنْ» به جایبه دلیل تعظیم  «ما»و  باشد، خود خدای متعال می«ما»

معنای  دارای  «ماا »صاورت  ایان  در  ؛ث اسات اصل آفرینش مذکر و مؤنا « ما»ه مراد از دگفته ش

 .  استمصدری 

ت عماومی  ها در هستی یعنای زوجیا  عترین و فراگیرترین تنوعظیم این آیه نیز سوگند به یکی از

 دارد.   هاآنموجودات است که ن ان از تفاوت صنوف مختلف موجودات و کارکردهای گوناگون 

   ® 

 یعنی تفاوت تاكش  ،مورد قَسَم ،خداوند در این آیهفراهم شد تا  ایبا سوگندهای باال زمینه

 ا را به اجمال توضی  دهد. هانسان

شود که کوشش در این آیه تصری  می .سعی به تكش هدفدار اشاره دارد یهگذشت که واژ

جودی هر بلکه همچون تنوع شب و روز و آثار و ،شد ها به هدف واحدی ختم نخواهدانسان

 ر و مؤنث، نتایج و آثار گوناگونی را به دنبال دارد. کدام و تفاوت دو صنف مذک

            *       *         

دهید شما دو دسته عمل انجام می؛ شودآنچه به اجمال گذشت در این آیات تفصیل داده می

نی با طیب خاطر و به آسااز شما برخی  ای دارد:که هر کدام در نظام هستی و بر شما تأثیر ویژه
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رویاد  مای  هاآنهای مربوط به ها و آسانیبخش و گ ایشبه سوی راه مستقیم و شریعت نجات

 ها هستید. ها و سختیای ورود به دشواریو برخی دیگر نیز مهی

اساس ل روحی و تفاوت شخصیت را بر ، علت دارد و خدای متعال این تحواین تفاوت

 انداهل بخ ش ،برخی ماید:رفپس می ،داده استد افرااختیاری به  رفتار و باورهای گوناگون و

عطا  یهکنند. هرچند از واژکردن زندگی دیگران مصرف میهای خود برای آسانو از داشته

و نوع بخ ش مذکور متعل  عطا ذکر ن د  یها در آیام ،رسدمیمعموالً بخ ش مالی به ذهن 

ظیر ثروت، اعتبار، وجاهت، دانش، قدرت و ها نفراگیر باشد و انواع داراییعطا تعیین نگ ت تا 

ل از دیگر عوامل تحوو اهل ضابطه بودن  ، خوی تنداری(وَاتَّقَى) اریپرهیزک ... را شامل شود.

 ،ای نپذیردکند و در زندگی ضابطهو رهایی را انتخاب می گیانسانی که یلمثبت روحی است. 

 ها نخواهد شد.ای آسانیمهی

ن خودنگهداری و پذیرش ضابطه در زندگی است. کسی که خود قبكً گذشت که تقوا هما

 تناست موجب گ ایش و آسانی  ی کهدستوراتآسانی به شریعت و به ،به دنبال ضابطه باشد

أ ِّلْمُتَّقِيناأذا ِكَ»فرماید: بقره می یهکه در سورچنان ؛دهدمی أهُدًى أفِيهِ أرَيْبَ أالا اگر  و «ا ْكِتابٌُ

کتاب باعظمت قرآن که هیچ تردیدی در آن  ،ای باشدش تابع ضابطهایشخ  نخواهد در زندگ

 تواند او را هدایت کند. نمی، نیست هم

     

 کلماتیکه موصوفش محذوف است و به همین دلیل اند دانستهرا وصفی  «نیسْحد»مفسران 

ذکرنکردن موصوف  ااند. امشمردهبرنیك را موصوف آن  یه، خصلت، وعدتچون طریق

تقوا و  ،بخ شنفس دهد که ن ان می «یقَتَّاِ»و  «یطَعْاَ»و نیز عدم ذکر متعلّ   «الحسنی»

بنابراین آنچه در تفاسیر بیان شده  ؛نظر استخود دارای اهمیت و مد ،هاتصدی  نیکی و آسانی

 تنها مصادی  روشن و ظاهر این امور است.

رد نظر در فرد مو . پسدهدانجام می ،ر موضوعودی  یعنی حکمی که شخ  بعد از تصتص
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مطل  این نیکی  ،کند. گفتنی استبودن ان میها حکم به نیكر نیکیآیه کسی است که با تصو

 شود. راه، گفتار، کردار یا عمل نیك و غیره را شامل می ،نیك، خصلت نیك یهبوده و وعد

اند چنان آلوده ن دهافراد آناین  یعنی ؛گونه تصدی  عكمت بیداری فطرت انسانی استاین

عدم مقاومت در برابر  یهن انتصدی  ای ان همچنین  که نیکی را بدی و بدی را نیکی بپندارند.

چنین افرادی خود را از اعمال بد، دور کرده و آماده تغییر پس . است هاآنو عدم انکار ها نیکی

 شوند. مثبت می

        

، آساان باشاد   ساهل و  به هر کاری که «یدسری»سازی و مهیاکردن فرد است. و هآماد« یسیرت»

اهال  انسان اگر  :سازدمیداشتن آن سه صفت گذشته را روشن  یهاین آیه نتیج شود.اطكق می

خداوناد   ،ها موضعی مثبت بگیارد پذیر باشد و در مقابل نیکیو در زندگی ضابطهبوده بخ ش 

شاریعت و راه مساتقیم یاا به ات و      ممکن اسات این آسانی  ؛کندای آسانی مییمتعال او را مه

 و یا هر امر مرغوب دیگری باشد. ،های دائمی و سرمدینعمت

یعنی جان انسان تیسیر  ؛ل درونی شخصیت انسان دارددر واقع اشاره به تحو« تیسیر یسری»

 ای به سوی آسانی دارد. و دریچه آورد که مستقیم استبه آسانی رو به شریعت و راهی می ،یافته

از نظار   ،و راه شاریعت اساكمی   تبرای طریقا « یسری» یهاستفاده از واژ کهاینقابل توجه  یهکتن

ه است. طبیعات انساان از ساختی و رناج گریازان اسات و       قابل توجاب و تربیتی و هدایتی بسیار جذ

ها، با هدف رسایدن باه آساانی صاورت     ها و روشتمایل به آسانی دارد. تكش در شناخت بهترین راه

های قانونی و حقوقی نیز با همین انگیزه است. قرآن باا شاناختی کاه از ایان     گیرد. انتخاب چارچوبهمی

باا واژه   ،گاردد ی راهی که منجر به آن نتایج مای از نتایج عمل به دین و حت ،خواست طبیعی انسان دارد

سان را تحریك کند و او را آماده پذیرش تغییر وضاع موجاود   طلبی انکند تا انگیزه آسانیاد می« یسری»

 دارد.  انکارناپذیری نقش  ،و حرکت به سمت دین بنماید و این مطلب در تربیت و هدایت
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گروهی  .کندمی های انسان اشارهدر اینجا به نوع دیگری از انواع تكشخداوند متعال 

بلکه به دلیل  ،ی و امکانات باشندیفاقد دارا کهآننه به دلیل  ؛ البتهندارنداند و بخ  ی بخیل

 خساست و انقباض نفسی که در آن گرفتارند. 

ا این احتمال ام ؛باشدطلب ثروت از راه بخل و عدم انفاق می «ینَغْتَسْاِ»گفته شده که مراد از 

نیاازی از اصال عطاا و بخ اش و آثاار      در اینجا احسااس بای   «استغنی»وجود دارد که مراد از 

انفااق اهال تقاوا     یهآیات سوره خواهد آمد کاه انگیاز   یهکه در ادامچنان ؛وجودی انفاق باشد

کردن باه دیگاران   به انفاقنسبت یعنی آنان  ؛نه داد و ستد با دیگران است تزکیه و طهارت جان

 ؛کناد را در تطهیار جاان و آزادی معناوی یااری مای     انفاق آناان  این زیرا  ؛کننداحساس نیاز می

 گردد.نداشتن انگیزه تطهیر و پاکیِ جان برمی تقوایی وبه بی «استغنی» بنابراین

ها به طور مطل  بیان شده است، هرچند مصاادیقی همچاون   کردن نیکیدر این آیه تکذیب 

گردد. پاس ایان شاخ     محصور نمی اهآنا در ام ،شودبخ ش و نظایر آن را شامل می ،طری 

دهاد کاه بارای    و ن ان مای  کندتکذیب می ،رکردار و خصلت نیك را بعد از تصو هر گفتار، یا

 چرخاد، ها مای خواهد از محیط نامطلوب که بر مدار بدیتغییر مسیر زندگی آماده نیست و نمی

 خار  شود. 

       

 ،هاا نه است که شخصیت چنین فردی نه برای رفتن به سمت آساانی گونظام ربوبی عالم این

 . ت باشدهای دشوار و نتایج تلخ و سخای رفتن به سوی راهبلکه مهی

نفی شخصیت در نظاام توحیادی باا    ل مثبت و متحو کهاینای که باید به آن توجه کرد نکته

گاردد کاه ایان تحاوالت     خوبی روشن مای ت خدای متعال در ارتباط است و در این آیه بهم ی

بخ اش یاا   )ای کاه ناوع عمال    است، به گونهبنا نهاده تی است که پروردگار معلول نظام و سن
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اثار   (تصدی  نیکی یا تکذیب آن)و نیز نوع اعتقاد  (تقوا یا استغنی)و نوع صفت نفسانی  (بخل

ل مثبت یاا  ه تحورا ،ای بر شخصیت انسان دارد و انسان با حسن اختیار یا سوء اختیار خودویژه

 پیماید.  منفی را می

           

 کناد کم میبرای تغییر وضع موجود را انگیزه  ،داشتن ثروت، قدرت، جاه و مقام و نظایر آن

هاا  ییا کای به این داران است. صاحبان ثروت و قدرت با اتموانع بزرگ اصكح انسا و از جمله

و از همین کنند می ینیازبیاحساس را در شرایط مطلوب دیده و نسبت به تغییر  است که خود

 یهپردازند. در واقع ماال و دارایای چ ام آناان را کاور و چ ام      ها میموضع به تکذیب نیکی

چاه در   ،را خ کانیده است. خدای متعال با یادآوری هكکت و سقوط ایان افاراد   نآنا یهعاطف

ورزد مای  م، بر این نکته تأکیاد عالم برزخ و قیامت و سقوط در جهنود به ورچه شکل عذاب دنیا و 

   نخواهد داشت.تأثیری  در آن خطر و سقوطی که در انتظار اینان است ،ییکه این مال و دارا
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 أ(       (  همانا هدایت بر ماست. 

أ(           (  و در حقیقت، دنیا و آخرت از آنِ ماست. 

أ(           (  ک د ه دار دادمپس شما را به آت ى که زبانه مى. 

 9أ(       (  در آن درنیایدین تربختجز نگون. 

أ(          (  رد و ردخ برتافتهمان که تکذیب ک. 

أ(        (  خواهد شدنگه داشته از آن دور  ینرفتارترو پاک. 

أ(    A     1   (  [ پاک شودکهآندهد ]براى همان که مالِ خود را مى. 

 .بخ دنعمت نمى ،یافتن را به قصد پاداشکس و هیچ       ( أ(

 أ(          (  رضاى پروردگارش که بسى برتر استجلب جز  به، 

 .ى ندارد[قصد]

أ(      (  زودى خ نود خواهد شدهو قطعاً ب. 

 هاکلمه

 دادن راه و گاه، رساندن به مقصود. ن انگاه به معنی  ؛راهنمایی به ح ّ :« هُدَي»

بار وزن   «ظیلَ»از مادّه  «ظّیلَتَ»یابد. آت ی گویند که شدت می یبه شعله و شراره :« تالاظَّي»

 به معنی شعله خال  است. «ضاقَ»

 .  شده استبر اقامت دائمی اطكق همچنین  .داخل شددر آن  :« يَصْلايهَب»

 ترین.  بدبخت :« ااشْقاي»

 اعراض کرد.  :« وَ َّيتا»
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 . روی آورد به کنار چیز دیگر ،چیزی از کنار چیزی :« يُجَنَّبُ»

   خوی تندارتر. ،پرهیزکارتر :« ااتْقاي»

 .  کندمی انفاق و بخ ش :« يُؤْتِي»

 کردن آمده است.  هم به معنی بالندگی و شکوفایی و هم به معنی پاک ،«تزکیه»از  :« يَتاَاكَّي»

 تفسير

       

خواستی که  است؛ارتباط در ل مثبت یا منفی افراد با خواست خدای متعال گذشت که تحو

 ها در ارتباط است. حسن اختیار یا سوء اختیار انسان اب

طور که رسیدن انسان به عواقب همان ،رساندن شخ  به مطلوب اوست ،این نوع هدایت

سیدن تكش منفی انسان به هدف ناهموار و زشت را و ر ،اعمال و خصال و باورهایش بدِ

یعنی مالك و  ،چون ما پروردگار فرماید:خدای متعال در این آیه میاند. نامیده «خذالن»

  ست.ا ما یبر عهده هاآنهدایت به راه نجات و تحصیل سعادت  موجودات هستیم، اصكحگر

           

و هم صاحب  ،عوامل رستگاری و سعادت بیان راه، مالك ،دای تبارک و تعالیروشن است که خ

 سنن و نظام حاکم بر آن است.  ،هستی یهها است؛ چرا که او مالك همبه ثمررساندن تكش

تواند امر و نهی کند و قانونگذاری نماید که مالك در بحث ربوبیت گذشت که کسی می

ه انسان باشد. در اینجا نیز قرآن کریم مالکیت خدا را اختیار تمام هستی و از جملو صاحب

ت پروردگار متعال بر هدایت را دلیل مالکی بر آغاز و انجام تمام هستی متذکر شده و آن

های انسان را بداند باید استعدادها و ظرفیت ، همانسان یهکنندزیرا هدایت؛ شماردمردم می

رسد، آگاه باشد. استعدادهایش به آن می و هم از نهایت کمالی که انسان در شکوفایی

یا رساندن از وضع موجود به وضع مطلوب نیست. راه نجات دادن هدایت چیزی جز ن ان

بنابراین جز  ؛هیچ موجودی جز خدا چنین حجم از آگاهی به هستی و انسان را ندارد
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زبان  ،ندنیست و دیگران اگر در این امر شرکت کن هدایتامر خدای متعال کسی شایسته 

 .اراده اویند یهاو و واسط

  گذشته است. یهشود این آیه برهان برای آیروشن می با این بیان

         

بر اساس مباحاث گذشاته بار    فرماید خداوند مییعنی  ؛تفریع استاین آیه عكمت در « فاء»

هاای باد و اعتقاادات باطال خاود      لتکنم که مراقب رفتار غیرانسانی، خصشما اعكم خطر می

گروهای را   های خالصشکه شرارهرساند میای ک یدهدر نهایت شما را به آتش شعلهباشید که 

 ت گرفتار خواهدکرد.  ه شدب

 9       

تارین و  بلکه فقط کسانی را در خود گرفتار خواهدکرد کاه شاقی   ،گیر نیستهمه ،این آتش

ضرورت تغییار  و  تغییر وضع فعلی خود نیستند یهزیرا این گروه آماد؛ افراد باشند ترینبدبخت

   کنند.نمیرا احساس 

        

نه تنها ضرورت تغییر  ها دو ویژگی عمده دارند: تکذیب و رویگردانی. این گروهترینشقی

به ت  ،سعادت رسالت، قرآن، دگار،پرور .کنندحقای  را تکذیب میبلکه  ؛کننداحساس نمیرا 

ها از این حقای  و نیکی ،ه به دنبال آنپندارد و البترا دروغ می ه دارها یهو جهنم و هم

 کنند. رویگردان هم بوده و اعراض می

        

 اند،کنند. ضرورت تغییر را پذیرفتهاما گروهی هستند که احساس خطر می

را نامطلوبی هستند که پروردگار و رسول او خبرش  یهنگران آیند خوی تندارند و

ها را لمس نکرده و در آن گرفتار این گروه شعله .از این خطر برکنارنداینان اند. داده
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ند و از اآنان به دنبال قواعد و ضوابط ؛که جزو پرهیزکارترین افرادند چرا ؛شد نخواهند

 د.گزیننبندوباری دوری میو بی یلگی

زیرا تقوا و پرهیزکاری مراتبی دارد؛ برخی از  ؛استفاده شده است« یقَتْاَ»در این آیه از واژه 

ای گویند ما اگر جامعهمثكً می ،دهندافراد خودشان را در بخ ی از موضوعات دنیایی پرهیز می

به عدل و جامعه دارای هر  و مر  باشد، یا اگر  کهاینبهتر است تا  ،قانونمند داشته باشیم

ها انصافی و جور است و خكصه ضابطه را به همین عرصهبهتر از بی ،انصاف پایبند باشیم

نگران  ،با باور به قیامت رسند و مثكًا برخی به مراتب باالتری از تقوا میام ؛کنندمحدود می

گروه ین امسلّماً . های الهی را دارندامر و نهیدغدغه و خوف دارند عذاب هستند و از خدا 

 وجود دارد. نیز . همین وضعیت در مورد شقاوت خواهند بود اتقی ،لاونسبت به گروه 

  A     1   

ترین فردی فرماید: متقیرا بیان می ترین بندگانمتقی یهخدای متعال در این آیه ن ان

دلیل نبوده، که انفاقش بی ای استبخ نده و عطاکننده ،گیردکه از آتش جهنم کناره می

دهد تا جانش را آزاد کند. او نگران تکامل خود بوده و با انگیزه تطهیر بلکه مالش را می

 آورد.جان رو به انفاق می

            

 ،بخ ش امروز او یهانگیز .با دیگران نیست طاکننده در صدد داد و ستدع این شخ ِ

 و لطف دیگران نیست.  تمحبسخ پا

           

 توجه و طلبِاو در بلکه  ،دیگران نیست تاز نوع داد و ستدها و پاداش محباو بخ ش 

 پروردگار متعال است.  عنایات خاص
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اعلی های رب و استفاده از واژهدر این آیه استثنای منقطع است و « الّاِ»گفتنی است 

 ؛اختیار انسان استترین و باالترین صاحبدانند خدای متعال عالیرساند که این گروه میمی

 آن حضرت به خود هستند.  یهه ویژبنابراین جویای توج

      

آنچناان کاه    ،دهاد رسیدن به مطلوب ان را مای  یهوعدافراد آیه به این این خدای متعال در 

که عطا و عنایتش باه   ،اختیار هستیترین صاحبم رضایت به عنایات بزرگآن ه ؛راضی شوند

 ست.  ا بزرگی خود او

 روش شناختي هاینکته

 پروردگار و آشنایی انسان با فرع بر ،برتحول در شخصیت انسان شناخت نقش پروردگار .1

 فیمعربه همین جهت  ؛است حیات ب ر هستی و بر ا علیا و جلّا تأثیرات وی به  ایمان

 هایی ازوگوشه اعلی مقدم شد و حمد ل،مّمزّ قلم، های گذشته همچون عل ،در سوره پروردگار

 بیان گ ت. زندگی ب ر تأثیرات وی بر

کند. ابعادی از روش بیانی قرآن را روشن می ،های اعلی و لیلسوره توجه به تناسب .2

: وعده داد ،طری  عدم فراموشی آیات زا ی،اعلی پیامبر را به تسهیل و آسان یهدر سورخداوند 

أ ِلْيُسْراى» سازی و تحول شخصیت ان در میل به اهل تقوا را به آساناین سوره در  و «وَزُيَسِّرُكَ

أ ِلْيُسْراى» :دین ب ارت داد در سوره اعلی اهل خ یت یعنی کسانی که درک مناسبی  ،«فاسَنُيَسِّرُهُ

و در این سوره « سَيَذَّكَّرُأمَنأيَخْشاى» :رستگاری دانستارند را اهل تذکر و داز عظمت پروردگار 

خوی تنداری باالتر  ،هرچه خ یت از پروردگار باالتر باشد کهاینکنایه از  ،نامید «اتقی»را ن آنا

أا ْأاتْقاى» :ودرمی قادْأ» مجمل یاد کرد: طور کلی وهتزکیه باعلی از  یهسورخداوند در  .«سَيُجَنَّبُهَب

اكَّىأَافْلاحَ أتَا مال با  این سوره تزکیه را دادن درو  ثیر آن را بر رستگاری گوشزد کردأو ت« مَن

دهد که خدای تفصیلی باشد بر آن اجمال. همین امر ن ان می تا ،الهی معرفی کرد یهانگیز
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تغییر و  یهمتعال با بیان مصادی  روشن تزکیه و نمودهای عینی آن، انسان را در پیگیری برنام

 حول یاری کرده است.ت

محاور  خداوناد   ،گیردتغییر وضعیت نامطلوب شکل می یهچون حرکت اصكحی بر پای. 3

 :در آتاش جهانم قارار داد    شادن  اناذار و ه ادار از گرفتاار    یهسوره بار پایا   این دررا تحول 

 .کندمیل به تغییر فروکش می ،یعنی اگر آن ترس نباشد؛ «فاأازذارْتُكُمْأزابرًاأتالاظَّى»
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ه ب، ضحی قرار دارد یهگانه در ردیف دهم، و قبل از سورهای مسند دهاین سوره در جدول

در  عصر و قبل از ضحی قرار داده است. یهفجر را پس از سور یهندیم که سورجز جدول ابن

لیل و  یهفجر پس از سور یهول ترکیبی و در قریب به اتفاق جداول غیرمسند نیز سوراجد

 ضحی دانسته شده است. ی سورهقبل از 

عصار ماردم را گرفتاار     یهدر ساور  کاه آننادیم خادای متعاال پاس از     بر نقل ابان  بنا

فجار باه    یهدر ساور  ه،رفات از ایان زیاان را بیاان فرماود     زیان دانست و سپس راه برون

یااد پرداختااه اساات و صاااحبان ثااروت را بااه عااذاب آخاارت تهد دلااداری پیااامبر اکاارم

لیال   یهخادای متعاال در ساور    ،کاه طبا  نظار جاداول دیگار     اما باید گفت ده است. ونم

اهل شاقاوت را باه گرفتااری در آتاش ه ادار داد و اهال خوی اتنداری را اهال نجاات          

فجاار بااه  یههاال بخ ااش و انفاااق شاامرد و در سااور ادانساات. در آنجااا اهاال تقااوا را  

دساات هت ااان را از طریاا  چپاااول باابلکااه ثرو ،تنهااا اهاال انفاااق نیسااتندنااه کسااانی کااه 

 ،کناادبیناای ماایپاایش نتاارین عااذاب را باارای آنااادهااد و سااختانااد، ه اادار ماایآورده

ای وعاده  ؛دهاد یما هاای مطموناه را باه به ات و رضاوان الهای وعاده        که نفاس همچنان

ََْأاعْلاىأأ»اساات: لیاال بااه اجمااال ذکاار شااده    یهکااه در سااور ََِّهِأا  ََْهِأرَب ََابءأوَج *أإِالأابْتِغ
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در و قاباال اعتماااد آن چیاازی اساات کااه صااحی   ، نظااربااه هاار حااال 1«سَََوْفَأيَرْضََاىوَ ا

 .ذکر شده است عموم جداول

 یهغاشیه و قبل از ساور  یهسورپس از ه تادونهم، این سوره درترتیب مصحفی در ردیف 

 .استآیه سی  و دارای بلد قرار دارد

  مقصود و محتوای سوره

از طری  بیان قدرت پروردگاار متعاال    ک پیامبر اکرمغرض از نزول سوره تثبیت قلب مبار

دهی به و پاداش ،قدرت و ثروت انگران و دخالت او در عذاب صاحبدر گرفتن انتقام از طغیان

 رسیده است.به آرامش نفسِ

دلیال گساترش طغیاان و    هآغاز سوره با سوگند و با یادآوری صاحبان قدرت و ثروتی که با 

نعمات افاراد    شادن ثاروت و  به حکمت کمخداوند یابد. سپس امه میاد ،فسادشان نابود شدند

رسی نقش پروردگار پس از حیات طبیعی و زندگی دنیاا  بخش پایانی سوره به بر کند.یاشاره م

 منحارف و نفسِ کند و دو گونه برخورد پروردگار را با الت آن جهان را ذکر میپردازد، تحومی

 دارد.ان میرسیده بیاطمینانبه و نفسِ ،مفسد

 ارتباط سوره

زده شرک یهثیر بسیار مهمی در فرایند تغییر جامعأت گذشت که رسالت انذاری پیامبر اکرم

صاحب قدرت و ثروت بقای خود را در حفظ شرایط  یهداشت و توضی  دادیم که طبق

رابر آن بلکه در ب ،همراهی با تغییرات را نداشت یهدید، انگیزمی ا هرچند نامطلوب اموجود 

 پرداخت. می کرد و به آزار رسول اهللمقاوت می

باا   ،و ایان طبقاه   آمده میاان پیاامبر  پیش هایخدای متعال در این سوره با توجه به چالش

 
 .21ا20. لیل / 1
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گر و مفساد در طاول تااریخ نماوده     یادآوری تنبیهی که خدا از صاحبان قدرت و ثروت طغیان

مناد  بهره یهه دار و بیم، طبق یهبرنام یهدر ادامافزاید و می ن پیامبر اکرمااست، بر تثبیت ج

کنند، تهدید به تقلیال  های خود میهایی که از موقعیتاستفادهاز نعمت و ثروت را به دلیل سوء

ماانع   ای اان  اماوال فرمایاد:  مای لیال   یهدر ساور خداوند  کهآنکند. جالب روزی و نعمت می

کاه  اسات  ای اساتفاده وت و نعمت به دلیال ساوء  شود و این ثردر آتش شقاوت نمی ن انافتاد

ماناد، چاه رساد کاه در قیامات م اکلی از       در دنیا برای ای ان باقی نمی ؛ پس این مالکنندمی

 را حل کند.  نم کكت آنا

هاای  هایی کاه از فرصات  و م کكت قیامت برای انسانها سختیدر این سوره افزون برآن، 

 یهبه خوی تندارانی که در اثار تزکیا  خداوند شود. همچنین یم ییادآور ،اندعمر استفاده نکرده

 یهاناد، وعاد  را از اضطراب رها کارده آن را آزاد و جان خود ا لیل و اعلی یهمفاد سورا نفس 

 .دهدمی ،است هاو بود یهجلب رضایت پروردگار و عنایت ویژ را کهشان خواستهتحق  
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         أ  

أ(     (  دمسوگند به سپیده. 

أ(      (  های دهگانهسوگند به شب. 

أ(         (  تاق سوگند به جفت و. 

أ(          (  شودسوگند به شب، وقتی سپری می. 

 آیا در این، برای خردمند ]نیاز به[ سوگندی ]دیگر[ است؟        ( أ(

 هاکلمه

 شکافد.که شب را میچرا ، صب  را فجر گویند شکافتن :« ا فجر»

 شود.شدن چیزی به چیزی و به همین دلیل بر جفت اطكق میمنضم :« شفع»

 تنها مانده است.زیرا  ،مقابل زو . فرد را وتر گوینددر ، فرد ،تك :« وتر»

 .رفتن شب :« يسر»

 .عقل :« حجر»

 تفسير

        أ 

     *      *         *        *              

 و مخصوصاً در مورد چهار قَسم اول، در این سوره آمده استهایی که سوگندمورد در 

 :کنیممیاشاره  هاآننظرات مختلفی وجود دارد که به برخی از 

ل ماه اش به ده شب اواشاره «لیالی ع ر» .دم استقَسَم به سپیده «والفجر»اند، برخی گفته .1
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شااره باه   ا« وتر»اشاره به روز عرفه و  «شفع» واست نورانی  ه است که بسیار مبارک والحجذی

 .دارد روز قربانی

 اش به دو کوه صافا و که در آن گویا معنای دو شیء و دو چیز نهفته است، اشاره «شفع» .2

 اش به کعبه است.اشاره «وتر»مروه است و 

ی اند و حتم دانستهاول ماه محر یهرا عبارت از ده ده شبران این . گروه دیگری از مفس3

اند. احتماالت دیگری کردهو وقایع عاشورا تطبی   حسین امبر امسوگندهای ابتدای سوره را 

 نیز مطرح شده است که نیازی به ذکرشان نیست.

 های آغاز، دانستن این نکته که سوره در سالشدن مراد از سوگندهای باالبرای روشن

کند، خصوصاً باید این ها کمك میمشده، ما را در فهم مراد این قس نازل رسالت پیامبر

هَلْأ»هایی باشد که عرب آن روز تصویر روشنی از آن داشته باشد، و به تعبیر قرآن مقسها، مسق

أ ِّذِىأحِجْر أقاسَم  أذا ِكَ ها را، باارزش و مشی باشند که صاحبان عقل، این قسهای با ارزمقس ؛«فىِ

 موارد آن را ارزشمند بدانند.

، . باطن قرآن ممکن است در گذر زمانظاهر و باطنی دارند ،قبكً گفته شد که آیات قرآن

تطبی  بر شرایط جدید را تفسیر باید توجه داشت که ا ام بر مواردی منطب  شود، ،ی امروزحت

م   شده است و لیالی ع ر را دهه اول محرتطبی گویند؛ بنابراین اگر سوره بر امام حسیننمی

، ظاهر عبارت را کهآنست از ا رتزیرا تفسیر عبا ؛نه تفسیراست تطبی  این عمل،  ،اندگرفته

 و بگویند مراد از لیالی ع ر در هنگام نزول آیه چه بوده است؟کنند روشن 

د( عرب )م ارک و موحا   یه، یکی از ارزشمندترین اعمالی که همپیامبر معاصردر عرب 

کردناد،  قلماداد مای   پذیرفته بودند و عمل نیكِ رسیده از حضرت اباراهیم و اساماعیل  آن را 

گذاشت. به طاور  احترام خاص می و کعبه صفا و مروه حج بود. عرب به موضوع حج، یسألهم

ه به سفرهای های مکموجودی و اعتبار عرب یههم؛ بود یدیندار یهعربی جامع یهکلی جامع

بناابراین   ؛گرفته صورت میعربستان به سوی مک یهجزیربود که از اقصی نقاط شبه ایزیارتی
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صاحبان خاِرد ارزش دارناد،    فرماید من به چند امر که نزدمیخداوند نزول قرآن  وقتی در آغاز

اش باه  کنناد، بایاد اشااره   باودن آن را تصادی  مای   نیاز بااارزش   هاا آنخورم، سوگندی که م میقس

دم  ، ساوگند باه ساپیده   «وَا ْفاجَْرِأ»احتمال قوی پس بنا بر  ؛اهلل الحرام باشدموضوعی نظیر حج و بیت

ده شاب بسایار    م باه ، قسا «وَ ايَبلٍأعَشَْرٍأ»شود، و روز آغاز می رَودگامی که تاریکی کنار میاست، هن

 دهد.جای می که روز دهم را هم در دل خودالحجه است ابتدای ذیارزشمند برای عبادت، یعنی 

ها روزها هم داخل در این شب کهاینبا  ا خوردمیسوگند به شب خداوند  کهاینت عل

 یهچنانچه درسور ،داردکردن خدای متعال شب در عبادت و بندگی ی است کهرزشا ا هستند

با خدای متعال  حضرت موسی خطابی هم که مربوط به چهل روز وعده مزمل گذشت. در

خدای متعال چهل شبانه روز، در خلوت خود و در کوه، با  حضرت موسی کهاینبا  ،بود

آورد و نمیبه میان از روز نامی  ، خداوندعبادت شبانها به دلیل ارزش م غول مناجات بود، ام

 1نامد.ای شبانه میرا وعده با موسی خدا یهوعد

ای دارند: صفا و یت ویژهه مکان و اعمال مربوط به آن، اهمت شود، ساگر در اعمال حج دق

إِنَّأ»د: فرمایبقره راجع به آن دو می یهدو کوه که خدای متعال در سورو سعی بین این مروه 

 و دیگری کعبه و طواف آن.« همانا صفا و مروه از شعائر اهلل هستند؛ 2أا صَّفابأوَا ْمَرْوَةاأمِنأشاعَآئِرِأاهلل

تواند اشاره به شفع می سوگند و کنند، اشاره به دو چیز است که یکدیگر را یاری می«شفع»

 مروه باشد که در کنار یکدیگر قرار دارند. به سعی صفا و

کعبه  ، یعنیدرخ ددر میان اعمال حج می که بسیار ارزشمند است و ، آن فردی است«روت»

 طواف به دور آن. و

        

زند، یکی از اوقات بسیار باارزش برای بندگی و دم که به دنبال رفتن شب سر میسپیده

 
 .142اعراف / . 1
 .158بقره / . 2
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 یهسپیدبتوان استفاده کرد که « رِسْا یَذَاِ لیْلَّالوَ» و« رِجْفَالْوَ» آیاتبه  هتوجشاید با عبادت است. 

رفتن ، روز شب و آمدن رفتنمراد از  وباشد دین بیداری طلوع  ای تلویحی بهصب ، اشاره

 ح  باشد.بیداری و آمدن  و ،جهالت و باطل

           

ابل قبول بارای خردمنادان و   سوگند خورده شد، سوگندی ق هاآنآیا در این مواردی که به »

تا معلوم شود  این استفهام در مقام گرفتن اعتراف از اهل خرد است «؟صاحبان عقل وجود دارد

آنقدر ارزش دارد که چنین ساوگندهایی بارایش گفتاه    شود، یاد میسوگند برای آن موردی که 

آن داللات   است و حکمت حذف «شوندعذاب می حتماً»عبارتی مانند هم شود. جواب سوگند 

 کنیم.ها را بررسی میکه در قسمت دوم همین بخش آن باشدآیات بعد برآن می
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 14تا  6آیات 

أ(              (  اى که پروردگارت با عاد چه کرد؟مگر ندانسته  

أ(       (  هاى بلند[ تیرکصاحب ]بناهایى چون. 

أ(                (  که مانندش در شهرها ساخته ن ده بود؟ 

)             (  ها را سن و با ثمود، همانان که در درّه، تخته

 .بریدندمى

أ(      (  ،ها ]و بناهاى بلند[صاحب خرگاه و با فرعون 

أ(          (  همانان که در شهرها سر به طغیان برداشتند. 

أ(          (   ی کردندبسیار تبهکار هاآنو در. 

أ(           (   یهت بر سر آنان تازیانپروردگار کهآنتا 

 .ختاعذاب را فرو نو

 أ(        (  زیرا پروردگار تو سخت در کمین است. 

 هاکلمه

 .است در یمن از سرزمین احقاف نام قومی :« عبد»

چیدند و نیز نام ها روی هم میدادن راه در بیابانهایی است که برای ن انسن  :« ارم»

 است. ست دارای بناهای بزرگ که مرکز قوم عاد بودهشهری ا

 شوند.کای به آن، دیگر اشیاء برپا میبه معنی چیزی که با ات ،«دمَعَ»جمع  :« عمبد»

 اند.زیستهنام قومی که در شمال عربستان می :« ثمود»

 به معنای بریدن است و در اینجا مراد بریدن و تراشیدن سن  است. «بوْجَ» :« جببوا»
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 گفته شده مراد ل کریان و ساز و برگ جنگی و حکومتی است. .هامیخ :« االوتبد»

 .ریختن :« بّصَ»

 .قشك :« طوْسَ»

 شود.گاه به معنی اسم مکان هم اطكق میکمین . این کلمه برزیرنظرگرفتن ،کردنمراقبت: « مرصبد»

 تفسير

ی متعال آن حضارت را  خدا .بود  دبا حضرت محم روی سخنگذشته که آیات  ر ادامهد

 ،تغییر و تربیت و رشد جامعه و ماردم  کند که پروردگاری که زمینه را برایبر این نکته آگاه می

نی را دارد کاه  کند، توان تنبیه و نابودی قدرتمنداه میرسیدن ثمرات تكش پیامبر آمادو به نتیجه

چنان که او را به رسالت مبعوث کارد و  هم  پیامبر در مقابل جریان رسالت و اهداف آن بایستند. ربِّ

ن راه و ظالمان و فاسدان نیز تواناسات؛  اکردن مانععذاب به میدان مجاهدت فرستاد، نسبت به تنبیه و

 .شودسرگذشت چند قوم فسادگر و نقش پروردگار را در تنبیه آنان یادآور می به همین جهت،

             *       *              

ای عرب ثروتمند جاهلی است که صاحب قدرت و ثروت و نفوذ امروز درگیر عده پیامبر

ز موضع قدرت خود، پیامبری را ا هااین. کنندو اذیت میو او را تهدید و آزار  انداجتماعی

رسالت است، قدرت اجتماعی و یاران فراوانی ندارد و کسانی که به که در آغاز کنند ت میاذی

برای آرامش خداوند مستضعف هستند؛ لذا  پیوندند، به طور غالب طبقات محروم وجمع او می

 تاریخگونه که در طول همان ،قادرم هااینفرماید که من بر عذاب تسکین وی می خاطر و

 م.ارا نابود کرده هااینقدرتمندتر از 

و سرنوشات   قومی که قبل از تااریخ بودناد   :قوم عاد دو گروه هستند عاد بود. هاآن یکی از

گروهی کاه   و کردندسال قبل از میكد مسی  زندگی می 700نوشته ن ده است و آنان در جایی 

« رَتاَ  مْلاَ اَ»ه به عباارت  این آیه با توجاد از عاد در مر شده است. در تاریخ ثبت هاآنسرگذشت 
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ی ایان گاروه کساان    .اسات  دیگران رسایده گوش به  ند عاد دوم باشد؛ چرا که سرنوشت آناایب

أاتِذاأمَرَاِ» :ناد دبوبناهاای رفیاع   دارای ساازی  و از نظر سااختمان  بودند که از نظر جسمی قوی

 .ارمی که دارای بناهای بزرگ بود ؛در شهر ارم بوداین قوم یعنی  ؛«بدمَعِا ْ

هاایی  محل سکونت خود قرارداده بودند و در آنجا قصرها و خانهشهر ارم را  ،قوم عاد

البتاه   شاد. یافات نمای  و محکم ساخته بودند که مثل آن در میان دیگار شاهرها    بسیار بلند

یعنی  ؛بودند «ادمَعِ اتِذَ»شهروندانی که  .مراد از ارم خودِ شهروندان عاد باشندممکن است 

اندام  دیگر اقوام و مناط ، مثل آنان از نظر جثه و درو های درشت و قوی داشتند استخوان

 .شدنمی یافت

            

 صال حضرت  باشد.می همان گروهی هستند که پیامبرشان حضرت صال  ،ا قوم ثمودام

را پی این حیوان آنان، ترین ا شقیدل کوه برای آنان بیرون آورد، امشتری را به عنوان معجزه از 

شاد و هماین کاار     باه آن اشااره خواهاد   در جلد دوم همین تفسایر  شمس  یهکرد که در سور

 نابودی آنان را فراهم ساخت.   یهزمین

کردند. این های سنگی و محکمی برای خود بنا میخانه تراشیدند وها را میاین قوم، کوه

پیامبرش طغیان  خدا وا چون در مقابل ام ،ودندگروه نیز از نظر استحکام بنا مثل قوم عاد ب

 ت ن اند.قدرت ان نابود کرد و به خاک مذل آنان را با همه کردند، خدای قادر

       

کردناد و پادشااه آناان فرعاون نامیاده      که در مصر حکومت می م فرعونیان هستندگروه سو

یعنای کساانی کاه دارای    ؛ کندیاد می« ذی االوتاد»صفت  این آیه از آنان با درخداوند  .شدندمی

یکی از آنان آنقدر شقی بود که کردند. ن را شکنجه میامحکوم هاآنبا و های بزرگی بودند میخ

ه کارد و از باین بارد.    تکهکه در چهار ستون بدنش کوبید، تک هاییمیخ یههمسرش را به وسیل
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صاحبان ل کرهای زیاد که باعث ثباات   ؛ل کر آمده است به معنای صاحبان« ذی االوتاد»گاهی هم 

 شوند.مملکت و پادشاهی می

ایستاد و  فرعون از جمله کسانی بود که در مقابل پیامبران خدا، حضرت موسی و هارون

نیز او را عذاب کرده، سرنوشتش را برای پیامبر چنین نقل مخالفت کرد. خدای متعال  نبا آنا

 .«سپاه و جاه و جبروتش، نابود کردم یهگاری هستم که مثل فرعون را با هممن آن پرورد»: کندمی

ای بیاان  صاه ، م خکدامو برای هر « فرعون»و « ثمود»، «عاد» زد:سه مثال  پس خدای حکیم

 .شدندقدرت نابود  تا اعكم کند این سه قوم در عین داشتن ابزار. کرد

           *        

را  خداوند آنانبه شکل جمعی بروز کرد،  آنانگری و گسترش فسادی که از به دنبال طغیان

های شود که انساناستفاده میچنین « وارُثَکْأ»بر فعل  «فاء»شدن حرف عذاب نمود. از اضافه

، آورند و همین عملمیرو به فساد  ،ای که دارندگرییاغی یهروحی با توجه به ،گرطغیان

 کند.نابودی و عقاب دنیوی آنان را فراهم می یهزمین

            

بارش باران، تازیانه را همچون عذاب فروریخت، یعنی  یهتازیان هااینپروردگار تو بر سر 

 هم بر اینان فرود آورد. پ ت سر

         

دشمن از  .های طاغی ن سته استه بدان که خدای قادر در کمین دشمن و انسانبتال

و در موقع مناسب او است او مراقب رفتار دشمن  کهآن حالو  غافل استچنین شخصی 

 آورد.را از پای در می

کسانی هساتند کاه مساتی     ،و عادیان و ثمودیان و فرعونیان م رکان عصر پیامبر طاغیان و

ظلم کنناد و هایچ ماانعی در     ت باعث شده غرق در فسادگری شوند و به دیگرانو ثرو قدرت
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دیدند و روز باه روز بار   با چنین نگرشی صحنه را برای خود خالی می هااینمقابل خود نبینند. 

ان اسات کاه   در کمین آنان است و منتظر آن زم پروردگار کهاینافزودند، غافل از فساد خود می

رسد، بارشی از عاذاب بار سار    هنگامی که فسادشان به او  خود می شود ویتمام مت بر آنان حج

 ،ناد اآورد؛ پس ای پیامبر، اگر تو امروز قوی نیستی و اینان باه فسااد در زماین م اغول    آنان فرود می

 اان  جكل و جبروت یهبا همآنان را دانند پروردگار تو در کمین آنان است و در فرصت مناسب نمی

 رد.خواهدک نابود
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  20تا  15آیات 

ا انسان، ام     9     1  ( أ(

دهد، دارد و نعمت فراوان به او مىآزماید، و عزیزش مىهنگامى که پروردگارش وى را مى

 .داشته استگوید: پروردگارم مرا گرامى مى

أ(     9                   1     (  ا چااااون وى را و اماااا

 .گوید: پروردگارم مرا خوار کرده استگرداند، مىاش را بر او تن  مىآزماید و روزىمى

  أ(         (   ،نوازیدبلکه یتیم را نمىنه. 

 .انگیزیدبینوا همدیگر را برنمى به[ و بر خوراک ]دادن      ( أ(

 .خوریدگرانه مى[ را چپاولو میراث ]ضعیفان     ( أ(

أ(          (  داشتنى بسیارو مال را دوست دارید، دوست. 

 هاکلمه

 .  آزمایش و امتحان :« يلاتابْاِ»

 بر او تن  گرفت. :« هيْلاعَأرَدَقا»

، خواری هوانبوده است و یاء با قرینه کسره حذف شده است. « اَهَانَنی»اصل آن : « نْبزاهَاا»

 ت است.و ذل

 .  ت وی  و ترغیب یکدیگرمعنای  ، به«حضّ»از ری ه  :« ونّبضُّحَتا»

 از دیگری بدون خریدن و نظایر آن.کسی به شدن مال منتقل :« اثراتُ»

 سهم خود را با سهم وارث دیگر جمع کند.شخ  در اینجا یعنی  کردن.جمع :« مّ ا»

 . ، زیادکردنکثیر و بسیار :« جَمّ»
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 تفسير

         9                 1      * 

     9                 1      

را گوناه اسات کاه هرگااه پروردگاارش او      طبیعت انسان این فرمایدمیخداوند در این آیه 

اعتباار   قادرت و ، را زیااد کناد   ماثكً ثاروت او   ،نمایاد اناه  و با او برخورد بزرگوارکند تکریم 

 ،کناد به او سكمت عطا  و را بهبود بخ د موقعیت سیاسی واقتصادی او ،بردبباال  را اجتماعی او

شاود، یعنای از آن    ای دیگار ا اگار امار باه گوناه    اما  کناد. اقرار و اعتراف به بزرگواری پروردگار می

 کند.قضاوتی کامكً اشتباه می ،نباشد، انسان به کمال نرسیدهها خبری کردنها و تکریمنعمت

گارفتن   ،را آزماایش نامیاد  پروردگاار  های کردنها وتکریمدادنکه نعمت طورانهم آیه این

. یعنای انساان چاه در هنگاامی کاه م امول       الهی خواناد آزمایش نیز تنگی رزق را  ها ونعمت

ماورد آزماایش    ،لات دو حا در هار  ،شودتن  میرزق بر او  چه زمانی که کرامت الهی است و

دو  دو ماورد آزماایش هساتند. ساالم و ماریض هار       آن فرد ثروتمند و آن فرد فقیر هار  است.

گاهی به  نعمت باشد ووسیله کند که آزمایش به اقتضا می مصال گاهی  منتها .شوندآزمایش می

ن آزماایش ساربلند بیارون    ، از ایا اسات  ا انسانی که تربیت ن اده ام ضعف. مریضی و تنگی و

 .دهدپروردگارش نسبت اهانت می و به آیدنمی

           

مکنت، رزقت تن  شد، ببین خودت چه  ر ندان، اگر تو بعد از قدرت وتو خدایت را مقص

، باید شودکنیم. اگر بعد از داشتن حال خوب، حالت خراب میما به عمل تو نگاه می ای؟کرده

های چنین فاق و ری هباید آن ات است. فاقی در رفتار و باورهای تو افتادهبدانی که چه ات

ای که چنین . خدا به تو اهانت نکرده است، تو خود باعث آن شدهکنیبرخوردی را مطالعه 

 برخوردی با تو شود.
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انتظاار داریاد کاه    از من گوید: شمارد و میداوری انسان را غلط می« کك»خداوند با آوردن 

برخاورد   نباا آناا   و کنیاد شما را تکریم کنم، در حالی کاه شاما یتیماان ماردم را تکاریم نمای      

شاما  م داشاته باشاید.   از ماا انتظاار تارح   کنید، نباید بزرگوارانه ندارید. وقتی به کسی رحم نمی

روزی  ، در نتیجه امروز هم باید شااهد تنگای  دایخ ك کرده تانرحمت را در زندگی یهچ م

 .دو معی ت خود باشی

 کناد و بر امور ایتام تأکید میهمراه با کرامت و بزرگواری   قرآن بر رسیدگی کهاین نکته مهم

پادر از دسات داده از تاو ثاروت      یهبچا . دگوید: با یتیم باید برخورد مناساب داشاته باشای   می

تاأمین  عاكوه بار    ،ه پدرگونه کخواهد. همانبلکه رسیدگی همراه با بزرگواری می ،خواهدنمی

   کند.تأمین مینیز را بچه امکانات زندگی، نیازهای عاطفی 

         

 .  نماییدکنید و نه دیگران را تحری  بر آن میدادن میشما نه خودتان اقدام به طعام

ضرورت ت وی  دیگران باه اطعاام   بر  شده است تااستفاده  «ونَاضُّحَتُ» یهاز واژدر این آیه 

 .گردده اجتماع تبدیل در طبقه مرففرهن  عمومی یك اطعام مساکین به شود و کید أمساکین ت

ی بر دوش بگیرند و کسانی را که حت گیر راصاحبان ثروت و قدرت باید بار افراد مسکین و زمین

کردن ترغیب یها وقتی در آنان چ مامکنند. را ندارد، حمایت فرزندان ان توان سیرکردن شکم خود و 

 نباید انتظار تکریم خدای حکیم را داشته باشند. های گرسنه بمیرد،دیگران به سیرکردن شکم

           

بود و باید به عنوان ارث به خانواده او  کردههایی را که فرد با هزار زحمت جمعشما ثروت

 رسیده را خوردید. ارث مال به های گوناگون،را  بردید و به بهانهبه تا ،رسیدمی

سهم  ،صاحب ثروت وقدرت یهکردن مال روی مال و نصیب روی نصیب. طبقیعنی جمع« َاكْلًبأ َّمّبً»

 کردند. مال خود می یهگرفتند و تمام مال را ضمیمدختران و همسران و فرزندان صغیر را نادیده می
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ید. ما این مال را باه  اهت شدیدی پیدا کردشما این است که به ثروت دنیا محباشکال بعدی 

 ؛دهیاد  ها قارار تو آن را اصل تمییزدهنده دیگر محببه آن ع   بورزید نسبت شما ندادیم که 

و حرکات کنیاد و   د سامان دهیبا آن را بلکه این مال بدان جهت به شما داده شده که زندگیتان 

هاای  تمحبت به مال در مقابل محبت باه خادا و محبا   ا اگر ؛ امکنیدرا تقویت ارتباطات انسانی

صاف ک اید، منتظار خوارشادن و      های اجتمااعی و انساانی  واال مثل محبّت به انسان و تکامل

ت به معنای محبا  «بًمّبًأجَبّحُ»است و  شدید به معنای چیز زیاد و« جَمّاً» یهشدن باشید. کلمسبك

 زیاد و شدید است.

 پروردگاار افعاال  داوری این شخ  نسبت باه  شود که م خ  می باعنایت به مطالب باال،

در رفتار خاود تأمال کناد و ببیناد چاه      او باید  ، بلکههم کندرا مت نباید پروردگارغلط است، و 

 ها از او گرفته شده است.عملی مرتکب شده که نعمت

 

 



  407 ی فجرسوره

 26تا  21آیات 

 أ(             (   آنگاه که زمین، ساخت در هام    چنین نیستنه

 .کوبیده شود

 .صف آیند به[ پروردگارت و فرشته ]ها[ صف و ]فرمان      ( أ(

أ(     ´     2   ´               2�   (  م و جهاان

 ؟ولی چه جای پند گرفتنیرا در آن روز ]حاضر[ آورند، آن روز است که انسان پند گیرد 

 .[ پیش فرستاده بودمگوید: کاش براى زندگانى خود ]چیزى    A ( أ(

أ(  ́             (  کردن چون عذابهمکس پس در آن روز هیچ

 .کندمیعذاب ن )خداوند( او

 .ک دمیدربند ن )خداوند( کس چون دربندک یدن اوو هیچ  )    أ(

 هاکلمه

 به طور کامل کوبیده شده. ،کوبیدن :« كّدَ»

 .  بندندمی چیزی را که با آن ایاد کردن. وسیله: اعتمثق  :« قُوثايُ»

 تفسير

ای از عذاب صاحبان قدرت و ثروت در دنیا و بیان پاره هایی ازپس از توضی  نمونه

های تغییر فراوانی نعمت به کمی، نوبت به بیان قدرت خدای متعال در تنبیه و عذاب حکمت

  فرماید:میند خداورسد. نخست میگر در رستاخیز های طغیانانسان

             

شاود، تاا   های شدید کوبیده مای زمین با زلزلههنگامی که شدن است. به معنای کوبیده« دک»
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در روزهاای واپساین دنیاا    بینی نسبت به وقایع ها کامكً از بین بروند. نمونه این پیشکوه کهاین

 تکویر و مدّثّر گذشت. یهسور

               

جا پروردگار با مكئاك،  کند که در آنقیامت منتقل می یهدر این آیه انسان را به صحنقرآن 

 کاه ایان این تعبیر برای تقریاب باه ذهان اسات، بارای      گفتنی است که آیند. می« صف»همه به 

آیاد ودادگااه   آیند، پروردگارت میمكئك به صف می :مرحله در ذهن داشته باشیمتصویری از این 

 شود.قیامت برپا می

    ´     2  

م در مکاانی  اشاعار دارد کاه گویاا جهان    « جاِیءَ » م است. تعبیرتفاق بعد، آمدن جهنا

آن  گروهی بارای مجاازات در   رسیدگی به اعمال، پس از تا شودسپس آورده می است و

 افکنده شوند.

  ́           

ت تحوالت زندگی امروز ها و علو بیداری ندارند که حکمتفکری ها این قدر بلوغ بعضی

بر این  .یا از تذکر رسول ما پند گیرند و بیدار شوند رشوندمتذک هاآنتحلیل کنند و با دیدن  را

 م و، جهنخود را ببینندعواقب عمل  آثار و قیامت برپا شود، تا باطن و ،گروه باید زمان بگذرد

 ر شوند.را با چ م ببینند تا متذک های ده تناک آنعذاب

    2�   

 و شخ ِ هها از دست رفتفرصت یهوقتی که هم ؟ای داردجا چه فایدهر در آناما تذک

 پ یمانی و شرمندگی سودی ندارد.دیگر ، گیردمی غافل در مقابل جهنم قرار

           A  

مان : ای کاش برای زندگیگویندشوند، میکه با این حقای  مواجه میاین اشخاص هنگامی
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شود و از میها پ یمان هرچند این انسان با دیدن این صحنه فرستادیم.چیزی از پیش می

 ا پ یمانی سودی ندارد.، امشودمیخواب غفلت بیدار 

فهماد  غافل در قیامات مای   انسانِ لطیف است که یهگویای این نکت « حِايَبتىِقادَّمْتُأ» عبارت

این، اعمال او اسات کاه   ست و ا زندگی دنیوی اوهای فرستاده، پیشبیندمی آنچه در آخرتکه 

 دهد.کیفیت زندگی اخروی را شکل می

ام. شخ ِِِِِِ غافل ه، یعنی زندگی جدیدی که االن در آن حضور پیدا کرد«حیات من»حیاتی؛ مراد از 

فهمد که کند، بلکه میاعتراف می هاآنبیند و به حقای  را میشود، آخرت مواجه میبا نظام وقتی 

 اصكً حیات نیست.  ،حیات واقعی، حیات آن جهانی است و حیات دنیا نسبت به حیات آن جهان

که نه ماه طول  یجنین یهدورمثكً را داریم. داوری این نظیر ما در زندگی عادی هم 

زندگی و  آن را ،سنجیممیکه آن را با بعد از تولد میهنگاا ام ؛استمزندگی  بخ ی از ،ک دمی

و بودن در  شودفرزندان محاسبه می والدتبعد از د لذا سال تول آوریم؛نمیحیات به حساب 

 .آیدنمیعنوان بخ ی از حیات و عمر به حساب رحم مادر به

  ́             

ت عذاب و سختی برخورد با این دسته در مورد شدخدای قادر باز در اینجا با پیامبر خود 

کس کند و هیچمیعذاب ن کس مانند خدادر آن روز هیچ»گوید: از ثروتمندان، سخن می

در عذاب  ،آن باالتر از ای که تصور کنی،شکنجه هرگونه عذاب و .«ک دمیهمچون او به بند ن

از آن  ،دادن عظمت عذاب قیامتبرای ن انگفتنی است خداوند یابد. پروردگار متعال ظهور می

أَاحَد » :کندمی مجمل یادصورت به  أعَذاابَهُ أيُعَذٌُِّ گاهی در مدح هم با چنین که چنان «. َّب

های به تی عمتوقتی صحبت از نسجده  یهدر سورشویم، مثكً هایی از قرآن روبرو میواژه

أَاعْيُنٍ» فرماید:میخداوند ، شودمی أقُرَّةِ أمِّن أ اهُم أَُخْفِيَ أمَّب أزافْس  أتاعْلامُ داند چه هیچ کس نمی ؛فاال

 1«چه روشنی بخش دیدگان است، برای آنان پنهان شده است.چیز از آن

 
 .17 سجده /. 1
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قرآن  ،قدرت شدن این اصحاب ثروت وهباز هم در زمینه گرفتارشدن و به بندک ید

 «. ک دهیچ کس همچون خداوند به بند نمی»فرماید: می

نمودند. می ها برخوردی باشد که این مفسدان با پیامبر اکرمگونه تنبیهت ذکر اینشاید عل

موضع و  ،گرفتند که رفتاربه رسالت مبعوث شد، کسانی در مقابل او قرار  محمدوقتی 

ابزار و  ،گذاشت. اینان کسانی بودند که چ م مردم به آنان بودبر دیگران تاثیر می ،انآنبرخورد 

دیگر ن ان دهند و مردم را از ای ظاهر امور را به گونه تاها و امکانات فراوانی داشتند فرصت

. شوندکنند و مانع حرکت اجتماعی و اصكحی آن حضرت منصرف  توجه به دعوت انبیا

بودند که در یك صف واحد علیه وی، موضع  ترین م کل پیامبربزرگچنین افرادی 

با وجود  هااینکند؛ چرا که عذاب نمی هااینکس را مثل فرماید: هیچگرفتند؛ لذا قرآن میمی

 و موانع را در راه اهداف الهی پیامبر هاترین بحرانها، بزرگگیری از بی ترین نعمتبهره

ترین لحظات را برای آن گونه که تلخادی عمل او را گرفتند، همانکردند و جلوی آز ایجاد

شدن دست آنان از و هم گرفتاری و بسته ،بنابراین هم عذاب ؛وجود آوردندهب حضرت

 بود.  تر خواهددیگران شدیدتر و سخت

به این باشند؛ های ثروتمند و فاسد وجود دارد که مراد آیه عموم انساننیز این احتمال 

ها ها بدانند که سرانجام زندگی، جهان آخرت است. در آنجا انواع عذابانسان یهکه هما معن

ها انسان یهانداز ها از سوی موجودی در قد وها و بستنها وجود دارد. این عذابو بستن

کس ندارد و خدای متعال و با جبروت است که عذاب و بستن او را هیچ بلکه عذابِ ،نیست

عد بد ، خداوند در این سورهممکن نیست. به عبارت دیگر هابش بر انسانتصور شدت عذا

 ؛گذاردبا مخاطب در میان می ،مدثر آغاز شده است یهدیگری از ابعاد انذاری را که از سور

لذا باید از او  ؛آخرت، خدای با عظمتی است که خ م او نیز عظیم است یهکنندعذاب

  تقوایش را در دل پروراند. ،ترسید
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أ(        ´      (  هاى نفس مطمون. 

 .دخ نود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگر      ( أ(

أ(       (  و در میان بندگان من درآى. 

أ(      (  و در به ت من داخل شو. 

 هاکلمه

اطمینان و طمأنینه در لغت به معنای سکونت و استقرار و ثبات بعد از : « هنَّئِمَطّمُ ْاا»

 اضطراب است.

 تفسير

        ´     

تدریج به اام ،یابدمی هاانسان گاهی مضطرب شده و حالت غیراستواری در باورها و رفتار

رسد. اطمینان قلب، رسیدن به این نقطه رود و به یك حالت ثبات میها و تردیدها کنار میشك

 شود.اضطراب حاصل می یهکه بعد از مرحل از تعالی روح است

الهی یا هر انسانی که به مقام  ییا اولیا نفس مطمونّه بر پیامبراین آیه ممکن است در  

 ، تطبی  شود. اطمینان خاطر رسیده است

ی در وجاودش نباشاد و   ای است که هیچ شکمراد از اطمینان نفس، رسیدن انسان به مرحله

ایمان در طوفان حوادث کاه گااهی باه     با توان مقابله با شهوات را داشته باشد. بسیاری از افرادِ

دهناد و بسایاری از   ها و گاهی به سمت غضب است، عِنان خود را از دست مای سمت شهوت

 ؛اناد گذارند. این خود ن انگر آن است که هنوز به اطمیناان نرسایده  تقادات خود را زیر پا میاع

 دارری هرسیده، ساختمان فکری و اعتقادی و باورهایش چنان جامع و  به اطمینان چرا که نفسِ
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کناد و باا ایان فهام عمیا  در مقابال       خاوبی فهمیاده و تحلیال مای    امور را به یهاست که هم

 لغزد.آید، از کوره در نرفته و از صراط مستقیم نمیایی که پیش میهخلجان

نظار   ران دوباین مفسا   ،شودصادر می چه هنگامی «َايَّتهُابأا نَّفْسُأا ْمُطْمَئنَّةُبيَ» خطاب کهایندر 

 وجود دارد:

 یهمكئکاین هنگام مرگ است. در  یهاست که ب ر در آستان این خطاب هنگامی (الف

گذارند و او از دیدن های به تی را جلوی روی مؤمن میآیند، به ت و نعمتمرگ می لکّوَمد

 «....َايَّتهُابأا نَّفْسُبيَ»فرماید: رسد و خدای متعال در این هنگام به او میها به اطمینان میاین صحنه

افتد. فاق میاب پس از مرگ و در صحرای مح ر اتاند: این خطبرخی دیگر گفته (ب

اهل  شود که قطعاًشود و در آن هنگام مطمون میبه دست راست او داده می انسان یهنام

 به ت است. 

های مختلف به اطمینان در شرایط و زمان ،ها بسته به استعدادهایی که دارندشاید نفس

أا ْمُطْمَئنَّةُبيَ»در مورد برسند؛ اما  أا نَّفْسُ ت این خطاب باید گف ،ه به سیاق آیاتبا توج« َايَّتهُاب

مربوط به قیامت است. به عبارت دیگر، در حالی که گروهی در قیامت به عذاب و غل و زنجیر 

نه تنها آزادند و عذابی  ،گرفتارند، برخی دیگر نیز به دلیل داشتن نفسِ به اطمینان رسیده

خدا وارد شده و داخل  شود که در جمع بندگان خاصبلکه به آنان خطاب می ،بینندنمی

  ت شوند. به

             

 :آیدفاق برایش، پیش میسه ات ،ه شدبه هر حال نفسی که مطمون

باه ساوی الطااف و کراماات      ؛«رَبَِّكِأأرْجِعَِىأإِ َىَأأإِ»شاود:  باه او خطااب مای    کهاینل او

 پروردگارت برگرد.

یعنی  ؛دهدقرار میخطاب  «رَاضِيَة»با لفظ را او  خداوند ورضایت خاطر دارد او  کهاین دوم

 شوند.چنان م مول الطاف الهی هستند، که راضی میاین گروه در جهانِ باقی آن
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متعال و  ، خدایاستاز پروردگار راضی او . همچنانی که نیز است «رْضِيَّةمَ»او  کهاین مسو

لذا در  راضی هستند؛ اواز  نیز ارزش دارد، مثل فرشتگان و انبیای الهی کسانی که رضایت ان

أعِبَ» فرماید:دنباله می أفىِ توجه باید ه البت من داخل شو. در شمار بندگان خاص «دِىبفابدْخُلىِ

 موجودات بنده یهت ریفی است. هم خدا هستند و این اضافه، اضافه یههمه بندداشت که 

 کنند.شرافت ویژه پیدا میگیرند، یك ا آنان که در مسیر بندگیِ اختیاری قرار میهستند، ام

أجَنَّتىِ» فرماید:میسپس  ت ریفی است.  ،داخل در به ت من شو. اینجا هم اضافه «وَأادْخُلىِ

 .رسانداضافه در این آیه، شدت انتساب را می اام ،ها، نعمت خدا هستندنعمت یههم

 روش شناختي  هاینکته

 ممتااز  یهف ارهای طبقا  برابر در اکرم تقویت قلب شریف پیامبر یهانگیز با این سوره، .1

هاایی  یادآوری گوشه ،گرفته شده به کار روشی که برای تأمین این منظور .نازل شده است مکه،

 قدرت الهی در تنبیه اقوام و پادشاهان قدرتمند و مفسد است که سرگذشات آناان بارای پیاامبر     از

 باشد.دِ تحت ف ار، غیرقابل انکار میدر اطمینان خاطر افرا ،روشن بوده است. تأثیر این روش

 ست. غفلت ازا هاها از سوی پروردگار، معلول رفتار انسانتغییر و تقدیر نعمت .2

، گرددموجب خطا در داوری می، رفتار خود و نق ی که در این تغییرات دارند یهمحاسب

غفلت ردودی ماصلی ت لی که مردودشدن خود را به معلم نسبت دهد و از علصّحَهمچون مد

انسان، یکی از  به رفتارِ خود هاآناستناد واقعی رات الهی و نماید. توضی  علل تغییر مقد

 باشد.فجر می یهه در سورهای جالب توجنکته

 این سوره نیاز  در باشد.قرآن می های تربیتی دریکی از روش هاگروه و مقایسه میان افراد .3

انفااق  باا  سازی خود از اسارت مال و دارایی و آزادبا ی که دارانخوی تن یهو هم اکرم پیامبر

عنوان بهسازند، را فراهم می آرامش آن کنند، و زمینهجان خود را تطهیر می ،اموال با انگیزه الهی

داوری غلط ای ان  ،عكمت آن و جان دارند اشراف مکه که اضطراب در یهطبق بامطمونه نفس 
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تكش برای  یهانگیز تا ،یان گ تعفرجام هر یك  مقایسه شد و ،تاس افعال پروردگار درمورد

 رود. اصكح نفس باال

 اناذار و ه ادارِ   ،هاای جدیاد  خدای متعال به تناسب نزول ساوره  کهآننکته قابل توجه  .4

و با استفاده از ایان روش،   استتفصیل داده  ،قیامت یهمربوط به رستاخیز را با بیان ابعاد ناگفت

هاای تربیتای را از   تاداوم و اساتمرار برناماه    . این مطلب ضرورتِبخ دبیم را تداوم ه دار و 

   کند.موضوع، روشن می یهتر ابعاد برنامه و ذکر ابعاد ناگفتتفصیلی و م روحبیان طری  

 

 



 

 

 

 

 

 ی ضحيسوره

 
از ساوره فجار    بعد ،ضحی در هفت مورد از جداول ترتیب نزول در ردیف یازدهم یهسور

هاای منقاول   سوره مزمل گذشت که در جادول  یهان راح قرار دارد. در مقدم یهبل از سورو ق

شده اسات. ایان نقال را در    دانسته ضحی سومین سوره  یهسور ،المقدمتاندر تاریخ یعقوبی و 

فجار قارار    یهضحی پس از سور یههرچند سورنیز ندیم . در جدول ابنضعیف شمردیمآنجا 

ضاعیف  سوره لیال   یهنیز در مقدمرا این قول که لیل است  یسورهد از آن بع یهسوراما  ،دارد

سوره ضحی سومین ساوره اسات    5و  4شهرستانی در ردیف های غیرمسند . در جدولدانستیم

های ترکیبی همه جدولدر و باشد همانند م هور میها از این جدول 3و 2و  1و در سه ردیف 

 .استاز سوره فجر و قبل از سوره ان راح پس  ،نیز سوره ضحی یازدهمین سوره

لیال و قبال از    یپاس از ساوره  نود و سوم، این سوره در ترتیب مصحف رسمی در ردیف 

 قرار داده شده است و یازده آیه دارد. ام قرآنو در جزء سی ،شرح یسوره

 مقصود و محتوای سوره

انفعال دشمنان و اداماه   و خرو  وی از اکرم سوره با هدف دلداری و تسکین خاطر پیامبر

و دارد کاه پروردگاار خ امی    ل سوره اعكم مای . خداوند در بخش اوبرنامه رسالتش نازل شد
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، در بخاش دوم و مساتند باه بخاش     ایقهری نسبت به تو ندارد و تو همی ه م مول الطاف الهی بوده

 نماید.ه، مأمور میرا از برخی رفتار نامناسب نهی و به مواردی از رفتار شایست آن حضرت ،لاو

 ارتباط سوره 

هاای آغاازین، بارهاا باا     گذشت که خدای متعال در سراسر قرآن و به خصاوص در ساوره  

هاا باا هادف تسالیت،     دادناد. ایان خطااب   ای ان را مخاطب قرار می ،سخن گفته پیامبراکرم

آماده  های پایش شد و در چالشتقویت، تربیت و ه دار به آن حضرت یا دشمنان وی نازل می

 گ ود.می گره از کار پیامبر اکرم

کرد و آنان را به معارف بلند و الهی را بر مردم تكوت می دکه حضرت محمچنانهم

داد و راه نجات و رستگاری را بر نمود و نسبت به آینده ه دار میسوی پروردگار دعوت می

 اذیت و آزار آن حضرت فاقی براین ست و از هر اتکرد، دشمن بیکار نمیآنان نمایان می

فی کرد، گفتند دیوانه ت خداوند را پروردگار شایسته معرهنگامی که آن حضر .جستمی بهره

دیدند، به وی انگیز آن را میخواند و اثر شگفتو وقتی آیات الهی را بر مردم می 1شده است

 2زدند.سحر تهمت 

ت را از پانزده تا ن مدوحی بر وی نازل ن ده است. ایاینك چند روزی است که پیك 

 .شد داذیت و آزاری دیگر علیه حضرت محم یهاین حادثه دست مای 3.اندچهل روز دانسته

 گفتند که خدایش با او قهر کرده و بر او غضب نموده است.م رکان به تمسخر می

پیامبر را تسکین بخ ید، آن  یهدلِ آزرد کهآنسوره ضحی نازل شد و عكوه بر  کهاینتا 

 پروردگار فراخواند. های خاصها و نعمتحضرت را به انجام شکر عملی رحمت

 
 ر.ک به: به مفاد سوره های عل  و قلم.. 1
 ر.ک به: مفاد سوره مدثر.. 2
 .نمونهو تفسیر  مجمع البیانر.ک به: شان نزول سوره در . 3
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بلکاه اصالی    ؛جامعه مطرح ن اده  دربارهلی تحو گاماز این بیان معلوم شد که در این سوره 

نچاه در  هنگام مواجهاه باا م اکلی م اابه آ     در و گروه رهبران که غان اسكملّبَمد یهتربیتی ویژ

 است. ه قرار گرفتهجسوره بیان شده، مورد تو
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 5تا  1آیات 

أ         أ 

Õأ(   (  سوگند به روشنایی روز. 

أ(       Ö (  و سوگند به شب چون آرام گیرد. 

 .اشته استپروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن ند [که]      ( أ(

أ(             (  ًآخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود و قطعا. 

أ(            (  زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تاا  ه و ب

 .خرسند گردی

 هاکلمه

: پاس از طلاوع آفتااب را    شاده اسات   فتاه گ .گسترش نور آفتاب استبه معنای  :« ضُحَي»

 ظهور دانسته است.این کلمه را . مرحوم طبرسی اصل گویندضحی را ضحوه و مرحله پس از آن 

 شدن.و آرام تبه معنی سکون «سجو»از  :« سَجَي»

 کردن و هجرت.به معنی ترک «ودع»از  :« وَدَّعَكَ»

 به معنی کراهت و بغض یا بغض شدید. :« قالاي»

 تفسير 

           

Õ    *       Ö 

ل به چاشتگاه و باالآمدن خورشید و سوگند دوم به شب اوسوگند  :سوره با دو سوگند آغاز شده است

 .گرددای که تاریکی آن کامكً فراگیر شده و ساکن و مستقر میبه گونه ،رسدهنگامی که به اعماقش می
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اشاره به مصال  جهان هستی باشد که گاه  ،احتمال دارد سوگندخوردن به این دو حالت

زیرا هر  ؛سکون و آرامش و انقطاع وحی را داردگاه اقتضای تابش کامل نور وحی و حقیقت و 

مقدمه و  ،دو حالت تدبیر خدای متعال است و انقطاع وحی همچون سکونت و آرامش شب

 آفتاب وحی است.طلوع کامل  یهاکنندمهی

           

های گذشته است. به این معنی که پروردگارت تو را ترک نکرده و این آیه جواب سوگند

بلکه  ؛که علت قطع وحی بغض و دشمنی با تو نبوده است چرا ؛رابطه را از تو نبریده است

 کند.را اقتضا می وحی تابع مصالحی است که حکمت الهی آ ن اتصال و انقطاع

 ل با حال اتصال وحی و سوگند دوم با قطع وحی تناسب دارد.پس سوگند او

           

ران روز قیامت ر غالب مفسفرجام کار برای تو بهتر از آغاز آن است. این فرجام در نظ

عنایات و عطاهای الهی چنان م مول آن دجا حضرت محمزیرا در آن ؛ستا دانسته شده

 شود.صالحان چنان عنایت و کرامتی نمی اولیا و ،کس از انبیا شود که به هیچمی

اند. به این ران، فرجام کارِ رسالت پیامبر را ناظر به کلمه آخرت دانستهاما برخی از مفس

اندان ا از ناحیه م رکان و معمعنی که اگرچه امروز یاران محدودی داری و ف ارهای زیادی ر

گویند: ای که با قطع چند روزه وحی شروع به آزار و توهین کرده و میگونهبه ،کنیل میتحم

ماند و تو شاهد چنین نمیا اوضاع اینکرد یا او را ترک نموده است؛ ام خدایش با او قهر

بر  ،تار گرد تو جمع گ ته و به جای اذیشمروزهای بهتری خواهی بود، روزهایی که یاران بی

 تو درود و تحیت فرستند.

 دو روزی بار مراد ما نارفت دور گردون گار

 ای از سرّ غیبهان م و نومید چون واقف نه
 

 
 غم مخور ،دائماً یکسان نباشد حال دوران

 غم مخور ،های پنهانبازی ،باشد اندر پرده
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یعنی  ؛شامل هر دو مورد شوددر این آیه این احتمال نیز وجود دارد که آخرت 

ل کند و اوضاع به سود تو متحوباشد که هم شرایط امروز تغییر می عده به پیامبرو

از شوند و هم در قیامت گردد و در دنیا دین اسكم گسترش یافته و یاران تو زیاد میمی

برخوردار  ،ل م کكت دوران رسالتتحم عنوان پاداشِبه ،انواع عنایات و کرامات الهی

 شد.خواهی

          

واهد کرد تا ها آنقدر به تو عطا خزودی از انواع نعمتبه ،ارپروردگار کریم و بسیار سپاسگز

گفتنی است ای که سختی این دوران و اذیت و آزارها جبران گردد. به گونه ،راضی شوی

عنایات پروردگار  ها و عطاها ذکر ن د تا عمومیت داشته و انواع کرامات ونعمتمصداق این 

 بنابراین اگر در برخی روایات مصادیقی ذکر شده ؛آخرت شامل گردددر هم در دنیا و هم  ،را

 .شوندمیتر ، حمل بر مصادی  مهماست

اسات کاه   روایات نماوده    امام بااقر شری  از از حارث بن مجمع البیانمرحوم طبرسی در 

يََبأأ» یهتارین آیاه قارآن، آیا    ه امیادبخش کنید کای اهل عراق شما گمان می»: حضرت فرمودند

ولی ماا خانادان رساالت و اهال      ،است «...أعِبَبدِيَأا َّذِيناأَاسْرافُواأعَلاىأَازفُسِهِمْأالأتاقْناطُواأمِنأرَّحْمَةِأاهلل

اسات و   «وَ اسَوْفَأيُعْطِيكَأرَبُّكَأفاتارْضَاىأ» در کتاب خدا آیه یهترین آیگوییم امیدبخشنبوت می

پیامبر  کهآنآن را عطا فرماید در اهل الاله اال اهلل تا  کهشفاعت است  ،آنسوگند، مراد از  به خدا

 از رساول اهلل  کانی به نقال از امیرمومناان  سروایت را حاکم حاین ذیل  «بگوید: راضی شدم

  1آورده است.

وارد رضا و از جمله م قطعاً»گوید: مینقل کرده که نیز شهید  الحسین علی بن بن از زید

 .«ست که اهل بیت خود را داخل به ت نمایدا این خوشنودی رسول خدا
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گاذارد  مای ست کاه ن ا من این خ نودی جدّ»کند که فرمود: مینقل نیز  از حضرت صادق

 .«موحدی در آتش بسوزد
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 11تا  6آیات 

أ(   8    (  ناه دادمگر نه تو را یتیم یافت، پس پ. 

8أ(      (  و مگر نه تو را سرگ ته یافت، پس هدایت کرد. 

8أ(        (  نیاز گردانیدو مگر نه تو را تن  دست یافت و بی. 

أ(         (  !پس تو یتیم را میازار 

أ(          (  !و گدا را مران 

أ(           (   سخن گوی! [با مردم]و از نعمت پروردگار خویش 

 هاکلمه

 دادن است.پناهمنظور، در اینجا  .کردنرحم شدن وبه معنی نازل «اوی»از  :« يآوَ»

 .شودگفته می «عائل»یر فقبه به معنی فقر است و  «عیل»از  :« لبئِعَ»

 کردن.کردن، ذلیلبه معنی غلبه «قهر»از  :« رهَقْتا»

طبرسی آن را به راندن همراه با صیحه مرحوم به معنی راندن، زجرکردن.  «نهر»از  :« رهَنْتا»

 و فریاد معنی کرده است.

 تفسير

  8    

ه نعمت ساب  خود را به پیامبر یادآور شده و متذکر خدای متعال س ،در این بخش از سوره

 انی بوده است.واره م مول عنایات ربشود که وی هممی

د ن ده بودی که پدرت را از دست دادی. تاو  . هنوز متولزمان یتیمی تو بوداولین عنایت در 

و چناان مهارت را باه دل ا   آن ؛پرورش دادم ،ببزرگ مکه، جدت عبدالمطلرا در آغوش پرمهر 
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خواباند و در صدر مجلس کناار خاود   کرد، در بستر خود میگذاشتم که تو را از خود جدا نمی

پادرت یعنای ابوطالاب ساپرد. وی نیاز       حتی در هنگام فوتش تو را به برادر ماادریِ  .ن اندمی

همسر و فرزندانش به حمایت کامل از تو پرداختند و همی اه   ،تو شد که خود یهچنان شیفتآن

و در تو نور و جذبه و برکتی دیاد   ،کردحلیمه سعدیه که دایگی تو را می داشتند.یز میتو را عز

ها غم یتیمای را پ ات سار    به همین جهت از عم  جان از تو پرستاری نمود. لذا با این محبت

 یتیمی را احساس نکردی. رنجگذاشتی و 

8     

ضكلت به دو معنای گم دگی و  یهی تو بود. واژگمراهی و گمگ تگعنایت دوم در زمان 

َانأ»فرمایاد:  د شاهادت مای  خداوند در بیان علت تعدبقره  یهدر سور مثكً ؛گمراهی آمده است

تاا اگار یکای از آن دو فراماوش کارد، دیگاری وی را        ؛1حْدَاهُمَبأفاتُذاكِّراأإِحْدَاهُمَبأاألُخَْراىأتاضِلَّأإ

فراموشی است. نظیر هماین معنای در روایات     ،مراد از ضكلت ،پس در این آیه «یادآوری کند.

 .نیز آمده است «مومن است یهحکمت گم د ؛نؤمِمُا ْأةُب َّضاأةُمَكْحِ ْاا»م هور 

 ماثكً  ؛داردوجاود  هایی در زنادگی پیاامبر   نمونه و مثال ،گم دگی باشد «ضال»اگر مراد از 

ه گام  هاای مکا  ه رفت و در میان کوهبه مک «حلیمه سعدیه» گفته شده آن حضرت در کودکی با

رفات؛ راه  در کاروان تجاری ابوطالب که به سوی شام می یا ،حلیمه او را یافتدر نهایت  و شد

شااید   دایت کرد تا راه را پیدا نماید. اماوی را در آن تاریکی شب ه ی مهربانکرد و خدا را گم

هاا  عنایت ویژه نام نیك تو را بر سر زبان با خدا ،ای بودیمراد آن باشد که تو شخ  ناشناخته

 کردند.  صدا می «امین»ای که تو را شدی به گونه مردمانداخت و شهره 

ه وحای و  قبل از توجا  مبر اکرماگمراهی باشد، مراد حالت طبیعی پی «ضال»اما اگر مراد از 

 ن قارار ترین فرشتگااز کودکی تحت تربیت بزرگ دپس حضرت محمهای الهی است. هدایت
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تاو  »فرماید: قرآن می 1زده و پر از خرافات راه به سوی حقیقت برد.داشت و در آن محیط شرک

ولی ما آن را نوری قاراردادیم کاه باه     ،قبل از نزول وحی آگاه نبودی ،از محتوای قرآن و ایمان

 2.«کنیمهدایت می ،آن هرکس از بندگان را بخواهیم یهوسیل

بارد و از  او هرگز باه سارمنزل مقصاود راه نمای     ،شدپیامبر نمی اگر امدادهای الهی دستگیر

 شد.ت و قوانین اسكم آگاه نمیاسرار نبو

8       

محبت برای جلب  ن شوی. پیامبروردگار اسبابی فراهم کرد تا متمکتو تهیدست بودی، پر

از  ،های معنوی آن حضرتییزیبا ا آن زن ثروتمند با دیدن کماالت وخدیجه تكش نکرد، ام

دنبال هبه او متمایل شد و به او پی نهاد ازدوا  داد و ب ،داری، کیاست، عفت و...جمله امانت

خود را در اختیار پیامبر و مقاصد او گذاشت. البته این تنها یکی از  ییتمام دارا ،ازدوا 

به شاگردی دیگران نداشت و از واسطه وحی، نیازی ههای غنای پیامبر بود؛ آن حضرت بجلوه

 کرد، دعاهایش مستجاب بود و ... .کسی سؤالی نمی

 یهای و در هما باوده پروردگار پس ای پیامبر تا به امروز به طور دائم م مول عنایات ویژه 

 داد. خوبی مورد عنایات قرارهای خطر، تدبیر الهی تو را بهلحظه

         

فرصت بیان چند دستور ویژه فاراهم   ،به آن حضرتپروردگار  یهادآوری عنایات ویژبا ی

 یهواژگفتنی است  .دهد که یتیم را زبون و زیردست خود قرار مدهمیاول دستور خداوند شد: 

 شود.میکردن اطكق  رواهمراه با خ یهغلب بر ،قهر

باا تادبیر    .ه تحقیار ن ادی  تو دوره یتیمی را پ ت سار گذاشاتی اماا هیچگاا     ،دای محم

 
 ، خطبة قاصعه.نهج البكغهر.ک به: . 1
 .52شوری / . 2
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اعضای  ترینِو عزیزترین و محترمپروردگارت همی ه دست مكطفت به سرت ک یده شد و جز

 شکن نباش.یتیم ،خانواده عبدالمطلب و ابوطالب و حلیمه بودی؛ پس به شکرانه این نعمت

ا ام ،سیرکردن شکم ایتام، رسیدگی به امور مالی و اقتصادی آنان هرچند ارزشمند است

باشد. نیاز یتیم تأمینِ عواطف و تر میی و نوازش و رفع کمبودهای عاطفی آنان مهمیجودل

وارث مال فراوانی شده باشد. به همین جهت در او هرچند  ،دیگران است لبریزشدن از محبتِ

 پیامبر اکرم .روایات اسكمی بر نوازش و تأمین نیازهای عاطفی ایتام سفارش زیادی شده است

در  ،گذردمی ی که دست او از آنیبه تعداد مو ،بر سر یتیمی بک دنوازش کسی که دست »: فرمود

بابه و سمن و متکفل امور ایتام مثل این دو انگ ت ا »و فرمود: « .روز قیامت نوری خواهد داشت

 1.«تقوای الهی را رعایت کند ،شخ این  کهنآبه شرط  ،وسط ا در به ت هستیم

          

 ،کیست« سائل»مراد از  کهایندر  ران.مرا از خود درخواست کنندگان  :کهایندومین دستور 

اند و علمی حمل کرده یهکنندبرخی آن را بر فقیر و گروهی بر سؤال ؛احتماالتی وجود دارد

أفاهَدَىأوَ)ورد با نعمت هدایت مشاهد آن را مقابله این  أضابالً اند؛ بنابراین تهدانس (وَجَدَكَ

مجال داده و آنان را از  ،طلبندباید به افرادی که سؤاالت دینی دارند و راه هدایت را می پیامبر

 خود نراند.

 به خصوص که سائل ،دهدمیبه ما امکان جمع میان هر دو احتمال را  «سائل» یهاطكق واژ

 2«. ِّلسَّبئِلِأوَا ْمَحْرُومِ*أمَّعْلُوم أأفِيأَامْوَا ِهِمْأحَقٌّ»فقیر در قرآن آمده است: به معنی 

از جمله گناهانی که باعث حبس بااران   :آمده است از قول امام سجاد کنزالدقائ در تفسیر 

، ظلام باه یتایم و    مناع زکاات   ،کتمان شهادت ،شهادت دروغ ،ظلم قضات در قضاوت ،شودمی

 کننده است.راندن سؤال

 
 ، ذیل آیه.کنزالدقائ ر.ک به: محمد م هدی، . 1
 .25ا24معار  / . 2
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دادن نعمات  یادآوری و ن ان ،به معنی ذکر ،کار رودهوقتی در کنار نعمت ب «حدیث» یهواژ

وَوَجََدَكَأعََبئِالًأأأ»باه آیاه    هتوجا با  .های شکر نعمت استیکی از راه ،است. بازگوکردن نعمت

 .ستا هاآنذکر  ،و ثروت الهیبودن غنی  یهشود شکرانمیمعلوم  «فاأاغْناى

 یهدر آیخداوند که چنان د،رسالت باشنعمت  ،جود دارد که مراد از نعمتاین احتمال و

أبِمَجْنُونٍ»قلم فرمود:  یهدوم سور أرَبِّكَ أبِنِعْمَةِ أَازتَ  ؛است« رسالت»و گذشت که مراد « مَب

 ،نعمت رسالت به قرآن و خواندن مردم بپردازد یهواسطهب پیامبرست که ا بنابراین مراد آن

روایتی است که در برداشت این تو تداوم خواهد یافت. شاهد  انزال وحی بر کهآنکنایه از 

و با که خدا به تو عطا کرده که پس بگو آنچه را » شده است:نقل  از امام صادق البیانمجمع

 .«نمود و هدایتت کرد آن تو را فضیلت و رزق داد و بر تو احسان

که هم  ،های پروردگار به خود استنعمتبازگوکردن  پیامبر یهوظیفمین سو بنابراین

خود را در  پیامبر کهاینمانعی است از اقرار به نقش خدا در تمام مراحل زندگی است و هم 

از  ،خدا به بندگانهای و هم مانع غفلت و فراموشی نعمتمستقل ببیند وجود رسیدن به وضع م

 به مردان بزرگ تاریخ است. جمله

 شناختيروش هاینکته

پاداش برای کسانی که در شرایط سخت و دشوارِ ناشی از انجام تکالیف  وعده نعمت و .1

ای نقش ارزنده آنان ل م کكتاند، در باالبردن ظرفیت و تحمهای الهی گرفتار آمدهو رسالت

چنین  ،را که مورد آزار زبانی م رکان قرارگرفته در این سوره پیامبرخداوند چه دارد؛ چنان

 .«وَ اسَوْفَأيُعْطِيكَأرَبُّكَأفاتارْضاى»أد:دهوعده می

ر اسات؛  ماؤث  ،عمل به تکاالیف جدیاد   یههای ساب  برای باالبردن انگیزیادآوری نعمت .2
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فاأامَّبأا ْيَتِيمَأفَاالأتاقْهََرْأأأ»فرمود:  به پیامبر هاپس از یادآوری نعمتخداوند چه در این سوره چنان

 .«...هَرْوََامَّبأا سَّبئِلاأفاالأتانْ*أ

 ها متناسب با تکالیف جدید صورت گرفته است.این آیات، یادآوری نعمت در است شایان ذکر

 .ضاحی اسات   یهساور  یههاای ارزناد  نکتاه  یهاز جملا  ،کارگیری مناسب ساوگندها به .3

ایان دو  دو حالت ظهور نور خورشید و استقرار شب و تأثیری که  پروردگار متعال با استفاده از

وحای نگاران   به سبب فاصاله در نازول   و سرزندگی موجودات دارند، به پیامبر که ر ن اط حالت د

در فتارت  دو جریان مفید و مکمال یکدیگرناد و    ،نزول وحیو فترت دهد که می تذکر است، شده

 جای نگرانی نیست. ،موقت

باان  تأکید بر رفتارهای انسانی و همراه با مكطفات و کرامات باا فقارا و مسااکین و طال     . 4

غان و نقاش آن در گساترش نفاوذ    لِّبَهای اخكقی و رفتاری مدارزش و اهمیت ویژگیر دانش، ب

 داللت دارد.آنان 





 

 

 

 

 

 ی شرحسوره

 

جداول مسند و ترکیبی ترتیب  یههمای است که طب  شرح دوازدهمین سوره یهسور

شرح  یهندیم سورا ابنتنه ندر این میا .نزول که در مقدمه آمده است، در مکه نازل شده است

  .سوره لیل گذشت یهقرار داده است که نقد آن در مقدمبعد از سوره اعلی  نُهمرا در ردیف 

در ترتیب این سوره باشد. عصر می یهضحی و قبل از سور یهنزول این سوره پس از سور

در رد و داتین قرار  یهسورضحی و قبل از  یهپس از سور ،در ردیف نود و چهارم مصحفی

 ه ت آیه دارد.است. این سوره ام قرآن جزء سی

 مقصود و محتوای سوره

های عرصهبه و با غرض ترغیب وی برای تداوم ورود  مبر اکرمااین سوره خطاب به پی

مبنی بر  ،به عنایات پروردگار به ای انسوره نازل شده است. در آغاز سخت دعوت دینی 

 ای انبه رفعت نام  نیز و سنگین از دوش حضرتشرح صدر و برداشتن بارهای  یاعطا

آورد، ها سر برمیها از دل آسانیبا بیان این حقیقت که سختیشده است. سپس خداوند اشاره 

 نماید.به سوی پروردگار می سنگین رسالت و رغبت دائمی بار ای ان را امر به پذیرش
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 ارتباط سوره

الگو حضرت زیرا  ؛فراوان است ا به پیامبرهخطاب ،های آغازین قرآنگذشت که در سوره

تارین  در نتیجاه ساخت   ؛سات ا مسلمانی اسات و باار تبلیاغ دیان بار دوش او      اولِ یهو نمون

رساالت   هاا ایان . عكوه بر استاو علیه  هاها و چالشترین دشمنیو بزرگرا دارد ها مأموریت

ها برای تربیت برخی از سورهپس . طلبدای را میهای روحی و روانی و رفتار ویژهالهی آمادگی

های مزّمّل، ماّدثّر، اعلای و ضاحی کاه در هار یاك از ایان        مثل سوره ،نازل شد حضرتآن 

ش ظرفیت و در سوره مزمّل بیداری شب با هدف گستر :تاکید شد انسانی کمالیك  ها برسوره

بیاان   ل بار او و توککردن دل برای پروردگار ی وحی و قرآن و نیز فارغبرای تلق آمادگی روحی

ارت لباس و رفتاار و اجتنااب   رزا در امر تبلیغ و طهه مدّثّر بر اجتناب از عوامل تنفدر سور ؛شد

 پیامبراشدن تسبی  پروردگار و مهی؛ در سوره اعلی تأکید شدبردباری  گذاری و صبر وتاز من

در ساوره ضاحی   و  ،ای کاه آیاات آن را فراماوش نکناد    باه گوناه   بر مردم قرآن خواندنبرای 

و  ذکار شاد   هاای پروردگاار  نوازی و عدم برخورد قهرآمیز با مساکین و بازگوکردن نعمات یتیم

هاای سانگین و   را به پذیرش دائمای مأموریات   آن حضرتخداوند  ،ان راح یهحال در سور

 فرماید.رغبت دائمی به سوی پروردگار امر می

بلکه این سوره همنوا باا   ؛رح ن ده استل مطر این سوره نیز اصلی از اصول تحوبنابراین د

و تربیات آن   پیاامبر  و ترغیاب  ،رساول و ساخنگوی وحای    راهباریِ در ماورد   ،سوره ضحی

 رسالت الهی است.متناسب با استمرار حضرت 
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 آیات اول تا آخر

         أ  

أ(       8   (  یم؟اات را نگ ادهنهآیا برای تو سی  

أ(    8   (   تو برنداشتیم؟ [از دوش]و بار گرانت را 

أ(     8  (  [باری] !که پ ت تو را شکست 

أ(     8   (  و نامت را برای تو بلند گردانیدیم. 

أ(         (   با دشواری، آسانی است [بدان که]پس. 

  أ(      (  آری با دشواری، آسانی است. 

أ(          (  !پس چون فراغت یافتی، کوشش کن 

أ(           (  و با اشتیاق، به سوی پروردگارت روی آور. 

 هاکلمه

باه معنای باازکردن     «شارحت اللحام  »در اصال از   . این کلمهتوسعه و گستردگی :« حرْشا»

 .است گوشت و امثال آن

 .مثل گذاشتن بار بر زمین ؛گذاشتن :« وَضع»

 .سنگینی است به معنی ثقل و :« وِزْر»

 .شودآنچه بر آن حمل می نابودیِی باعث هدم و هاسنگینی :« َازْقا َ»

 .را گویندشخ  صاحب غم و رنج  :«ناصب» .تعب و زحمتمعنای به « نصب»از : « بصَزْإ»
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 تفسير

         

        8   

 ؛ یعنیشودآغاز می دهای بزرگ خدا به حضرت محماین سوره با یادآوری یکی از نعمت

الزم را برای دریافت ل تحم حضرتآن ای که نعمت گستردگی و توسعه قلب به گونه

ها و ف ارها از کوره در نرود و ها و سختیدستورات الهی داشته باشد و در برابر مصیبتمعارف و 

 خود را نبازد. 

در سااب    مبر اکارم اظهور در آن دارد که این عنایت پروردگاار باه پیا   « حْراشْزاأمْ ااا»تعبیر 

خاوبی نمایاان اسات. حضارت     حقیقت باه  این ،مطالعه آیات و روایات بافاق افتاده است. ات

از زماان    دبزرگ الهی باا حضارت محما    یهفرشتبودن قاصعه از همراه یدر خطبه علی

یار زیادی از ف اارها  ت و خبرگیری از غیب بخش بسکند. این نبویاد می ،شدن از شیرگرفته

هایی که تپس از رسالت آن حضرت و مساعد ،سازد. نزول تدریجی وحیل میرا قابل تحم

 1،کارد شاد و او را در گاذر از تنگناهاا کماك مای     می به حضرت ،آمدههای پیشدر چالش

و  3و نیز باالبردن قادرت حفاظ آیاات    2های شبانهبا عبادت اسازی جان پیامبرهمچنین مهی

ل گسترش جاان و توساعه   ترین عوامهای قبل شرحش آمد، از روشنکه در سوره هاآننظایر 

ان راح با یادآوری شارح   یهبه همین جهت طلیعه سور ند؛بود پیامبر اکرم لظرفیت و تحم

 محماد حضرت آغاز شد و معلوم کرد که  عطاشده از خدای بخ نده به آن حضرت صدرِ

کرانش را از پروردگار متعال بهاره بارده   ل بیعظیم و قدرت دریافت گسترده و تحمظرفیت 

 است.

 
 های قلم، مدثر و مسد.و سوره...«  أَرَأَیْتَ الَّذِی یَنْهَى»ر.ک به: سوره عل : . 1
 ر.ک به: سورة مزمل.. 2
 ر.ک به: سورة اعلی.. 3
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ها تلخیای ان  کهایناست تا  ار و اعتراف از پیامبر اکرماین آیه در واقع در مقام جلب اقر

 ل نماید.خوبی تحمبه راهای تبلیغ دین و هزینه

    8   

م کكت رسالت وجود  کهآننه  ،طبیعی شرح صدر، عدم احساس ف ار است یهنتیج

ها و انواع تكطم ،دادیم که به تو ایبلکه به دلیل وسعت جان و دل دریایی ،نداشته باشد

 ای.کردهلهای رسالت را تحمی و هزینهاهها را در خود جای دادطوفان

    8  

کناد. طبیعاتِ ف اارهایی کاه از     ن ینی میبا مختصر ف اری عقب ،اگر دل کم ظرفیت باشد

در ایان آیاه   خداوند لذا  بود؛ل غیرقابل تحمکمرشکن و  ،وارد شده بود آغاز رسالت بر پیامبر

باا  اماا   ؛کنددر برابر این م کكت یاد می شدن پ ت پیامبرشدن و خمبه طور حتم از شکسته

 ،توان آن حضرت زیاد شده و در برابر آن هماه ف اار و م اکكت    ،شرح صدر داده شدهعنایت به 

 .کندنمیکمر خم 

ر دورکردن م اکكت و ف اارها داده   ای مبنی بهیچ وعده ،در این آیه کهآنه نکته قابل توج

ل گاردد و ایان درس   ای که ف ارها قابل تحمجان است به گونه یهبلکه سخن از توسع ،ن ده

ل قادرت تحما   ،بلکه با عنایات الهی ،شودسوره است که بك و امتحان از کسی قطع نمیبزرگ این 

 رود.می باالای ان 

     8   

م کكت و پرداخت هزیناه اقادام باه کارهاای بازرگ را       لتحمیی که قدرت هاانسانغالباً 

 لتحما نیاز باا اعاكم رساالت و      دمحما حضارت   .دکننا می ت پیدارشده و شه آورنام ،دارند

 بلندآوازه شد. ،دین و معارف الهی در میان مردم ف ارهای ناشی از تبلیغِ

ات به نیکی و به سودت بلناد  یعنی آوازه ؛دارد نام پیامبر اشاره به رفعت مثبتِ «كَ ا»تعبیر 
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و  ناد هاایی کاه زد  و تهمات  ،صاحبان قادرت و ثاروت  توسط رغم تبلیغات گسترده شد و علی

 شود.میباز نام تو به نیکی برده  ،زنندمی

در این  به نقش خدا «بناعْفارَ»جمله  .این شهرت مثبت را از من داریفرماید خداوند می

در غیر این  ؛ای الهی پ ت سر این حادثه قرارگرفته استمعلوم شود ارادهتا  ،دارداشاره رفعت 

 ،ر ابوجهلینظ ،و نزدیکان و خوی ان حضرت ،صورت مخالفت صاحبان قدرت و ثروت

و اکرد که می اقتضا ،مغیرهنب ولید ،یات و بكغتببزرگ عرب در اد ... و مخالفتِ وابولهب 

 .دگرد بدنام جامعه

         *      

کاردن پیاامبر    دادن و دلخاوش  تتسلی یهه است و زمینحدر اینجا فصی« فاء»گوید زمخ ری می

ه کا ای جمیل است. اما بعید نیست که آیه تعلیل مطالاب گذشاته باشاد، چناان    به وسیله وعده اکرم

ث گذشته بیانگر این نکته است که پیامبر باا افتاادن در دل   زیرا حواد ؛اندی احتمال دادهیعكمه طباطبا

آوردن دسات ههایش رفع و بلندآوازه گردیاد. پاس با   گرفتاری ،اش گ ادهسینه ،هاها و مرارتسختی

ماراد   ،با عنایت به این مطلب ست.ا هاها و مرارتمعلول پذیرش سختی ،هاها و موفقیتاین فرصت

ها مواجاه  اگر ما تو را با سختی :یعنی ای پیامبر ؛شودروشن می« ا ْعُسْرِأيُسْرًاأإِنَّأمَعَ»از بیان اصل کلی 

رساد کاه باا    زیرا کسی به آسانی می ؛ها هستبه خاطر حکمتی است که در ورود به سختی ،کردیم

بناابراین فارار از    ؛آورناد هاا سار برمای   ها از دل سختی؛ به عبارت دیگر آسانیشودها مواجه سختی

 و رفع م کكت نیست.یافتن شدن و به نیکی شهرت ا، راهکار بزرگهسختی

 هانکته

 آیه آن نیست که مراد آسانی دارند و ،ها در دل خودشود که سختیمیاز آیه استفاده  .1

و همراه بودن  «مع»استفاده از کلمه  .به آسانی خواهد رسید ،ی که سختی دیدتمدانسان پس از 

 سازد.میارزنده قرآن رهنمون  یهرا به این نکتها ما ها با سختیآسانی
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 .باشدبودن این اصل میگویای قطعی ،کید است و این نوع تکرارأتکرار آیه برای ت .2

         

هاایی  ه به اصل گذشته و نمونه! با توجدمحمیعنی ای  ؛ع استبرای تفری «فاء»این آیه در 

بلکاه از هار    ،های دشاوار شاانه خاالی نکان    گاه از ورود به عرصهچ، هیکه از زندگی تو گفتیم

هاای الهای   در اباكغ رساالت   مثكً ؛خود را به مرحله دیگر سختی بینداز ،غ شدیرسختی که فا

رسالت بنما و به استقبال م اکكت   های ابكغِسختی جدیدِ جدید و دورِ یهخود را وارد مرحل

 های ابكغ رسالت برو.و هزینه

          

های جدید تبلیغ با واردشدن به عرصه کهآنل توان دو گونه معنی کرد: اوآیه را میاین 

نتیجه گسترش دامنه تبلیغ پیامبر  ،رسی و در واقع این آیهبه آسانیِ رغبت به پروردگار می ،دین

 شمارد.را رغبت و میل شدیدتر وی به پروردگار متعال می

پروردگار و پرداخت سوی ترغیبِ مردم به  ، ای پیامبر با ورود به سختیکهآنم احتمال دو

های بی تری را برای خود رقم بزن. یعنی این آیه نوع های آن، عنایات بی تر و آسانیهزینه

 ،آن مأموریت ؛سازدن میمأمور به ورود به آن است را معی که پیامبراکرم ایتعب و سختی

 .استتر این احتمال، قویرسد میباشد. به نظر دگار میترغیب مردم به پرور

 روش شناختي  هاینکته

های خود به یادآوری نعمت ،ی در مقام ایجاد انگیزه برای رسول اکرمی متعال حتخدا .1

ی ایجاد انگیزه عمومیت داشته و حتشود که اصل پردازد. از این مطلب استفاده میبر او می

 گیرد.را نیز در بر می نی، یعنی پیامبر اکرمترین شخصیت انسابزرگ

تربیتای، در ایجااد انگیازه بارای      یهبرناما عمل به یك  یهدادن آثار و ثمرات گذشتن ان .2
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مثبات  پاس از بیاان آثاار    خداوند که در این سوره چنان ؛تأثیر بسزایی دارد تداوم آنپیگیری و 

را  هاسات، پیاامبر  هاا در دل ساختی  انیاین حقیقت که آس و بیان ،ها در گذشتهتحمل سختی

 .«فاإِذاأفاراغْتَأفابزْصَب»کند: های جدید میبه ورود در میدان سختیمأمور 

های هادایتی در ایان کتااب اسات:     کید لفظی در بیانات قرآن یکی از روش. استفاده از تأ3

أ«.إِنَّأمَعَأا ْعُسْرِأيُسْرًاأ*أفاإِنَّأمَعَأا ْعُسْرِأيُسْرًا»

 هاا آن یهای که در ترتیب نازول بررسای شاد، بخاش عماد     سوره دوازدهتاکنون از میان  .4

تربیات و آماوزش    ،بود. این موضوع نقش تواناسازی، حمایت، ه ادار  خطاب به پیامبر اکرم

ساازد. در  خاوبی نمایاان مای   تربیتی دینی به ا هدایتی یهغان دین را در منظوملّبَسخنگویان و مد

 یم: ینماهای گذشته میمروری بر سوره ،آوریاینجا جهت یاد

مور به خواندن نام پروردگار و بیان أرا م پیامبر کهآنپس از خداوند عل   یهدر سور الف(

ات آینده فاقاتاز حضرت را  ،بر مردم نمود اوو ربوبیت خالقیت او بر هستی و انسان ویژگی 

  .سازدمیواقف  ،نسبت به موضعی که باید بگیرد ،آگاه ساخته

صاحب  و ف ارهای کافرانِ هارا که در برابر تهمتحضرت قلم  یهدر سورخداوند  (ب

صبری و یا انفعال در و از بیکند میت وی   ،داده بتدا تسلیا ،قدرت و ثروت قرار گرفته است

  دارد.برحذر میبرابر آنان 

ت گفتااری  در سوره مزّمّل باا دساتوراتی آن حضارت را بارای تلقای و دریافا       ( 

کاه از ساوره مادثر    نظیر اناذار عماوم چناان    ،سنگین ا قرآن یا دستوری خاص و ویژه

کردن دل برای خادا، توکال بار او و    سازد و وی را به فارغشود ا آماده میاستفاده می

 فرماید.  صبر توصیه می

ها پلیدیدر سوره مدّثّر آن حضرت را مأمور به مراقبت بر لباس، اجتناب از خدای متعال  (د

انذارِ  خواهد تا در برابر م کكتِطلبی امر کرده و از او میگذاری و زیادهتو دوری از من

 شکیبا باشد.  ،مردم
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ابولهب و همسرش را که  ،کردهدلجویی از آن حضرت نیز خدای متعال در سوره مسد  (ه

  .نمایدمیتهدید به عذاب هستند، آن حضرت اسباب اذیت و آزار 

 ،جنون یهبا مردم سخن گفته و شبه پیامبردر سوره تکویر در حمایت از تعال خدای م (و

 کند. و تأثیرات شیطان بر آن حضرت را منتفی اعكم می بخل پیامبر اکرم

ی آن حضرت در مورد فراموشی آیات یاد کرده و هااعلی از رفع دلواپسی یهسور (ز

تحولی که در شخصیت توجه به ی با آسان آیات اله لتحمبرای  را متعال یعنایت خدا

  .شودمیمتذکر  ،شودمیحضرت ایجاد 

ی هاا یی از عذابهانمونه ،آن حضرتتسكی خاطر در سوره فجر در مقام خدای متعال  (ح

  .شودمییادآور است، اقوام مفسد مخصوص  کهدنیوی 

و بر شود مین حضرت یاد بر آ ی متعالخدا الطاف گذشته و مستمر در سوره ضحی از (ط

فقارا و   ،وی را به انجام رفتارهای شایساته اجتمااعی در ماورد یتیماان    خدای متعال  ،آن اساس

 .  کندمیی پروردگار امر هاکنندگان و ذکر نعمتالؤس

حضرت را  ،هاآسانی از دل سختی شدنِبا بیان اصل شکفتهخداوند در سوره ان راح نیز 

  1.ی جدید آماده کردهابرای پذیرش سختی

اصلی غالب  یهچهر ،ذکر این نکته ضروری است که حجم این گفتگوهای مستقیم

اهتمام بسیار زیاد به  دهد؛ این موضوع خود ضرورتهای آغاز نزول قرآن را ت کیل میسوره

از  پیشزیرا این گروه ؛ سازدجان دینی را در آغاز دعوت دینی نمایان میوِّرَغان و مدلِّبَتربیت مد

و برای باشند دین های موجود در و ارزشدینداری مدل کاملی از  باید نمونه و یکس دیگر هر

 گرفتن بار دعوت دینی متناسب با پی رفت آن توانا شوند. عهدهبه

 
( و عابس  22(، نجام )مکای   21(، نااس )مکای   20(، فل  )مکی 19(، فیل )مکی 15های کوثر )مکی در سورهاین روش . 1

 ( ادامه یافته است.24)مکی 
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است. نازل شده در مکه قرار گرفته و جداول ترتیب نزول در ردیف سیزدهم  این سوره در

لیل  یهکه نقدش در سور ه استه را در ردیف دهم قرار دادندیم است که این سورتنها ابن

یعنی  ؛جا شده استعصر جابه یهعادیات با سور یههمچنین در جدول زهری جای سورگذشت. 

سوره عادیات سیزدهمین سوره و سوره عصر چهاردهمین سوره دانسته شده است که اختكف 

 فاح ی نیست. 

دهاد و راه  ها توجه میعصر به زیان مطل  انسان یهورخدای متعال در س ،نظر م هور ربنا ب

هاا باه   ساپس در ساوره عادیاات از ناسپاسای انساان      ،کناد رفت از این زیان را بیاان مای  برون

شاود،  این دو اتفاق برعکس می ،زهری تنزیل القرآنبر ترتیب  اما بنا ؛کندپروردگارشان گله می

سپاسی مردم نسبت باه پروردگارشاان گلاه کارده و     از ناخداوند عادیات  یهابتدا در سوریعنی 

پاردازد. باا   رفت از این م کل مای ها و برونعصر به بیان زیان عمومی انسان یهسپس در سور

شاده   ای که در این دو سوره به پیامبر اکرمان راح و توجه ویژه ضحی و یهتوجه به دو سور

 ،چنان که در سوره عصر آماده کلی آن آغاز دور جدید انذار و ه دار به شکل عمومی و ،است

 رسد.  تر به نظر میمناسب
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نود و مدنی و در ردیف  این سوره ،ستا آمده در تاریخ یعقوبی که اسعباز ابن طب  نقلی

با ، این سخن عباسهای مختلف از ابنا نقلب عكوه بر مخالفت .شده است شمردهه تم 

 .سازگار نیستنیز محتوای سوره 

پاس از  یکصاد و ساوم،   در ردیاف  مصاحفی  ارای سه آیه اسات و در ترتیاب   این سوره د

 گرفته است. قرار ام قرآندر جزء سیو  همزه یهتکاثر و قبل از سور یهسور

 سورهای وتمحغرض و 

از  ایی،غرض سوره ترغیب مردم به ایمان و عمل صال  و توصیه همدیگر به حا  و شاکیب  

 طری  انذار عمومی آنان است.

 ؛کناد از فرورفتگی انسان در زیان یاد مای  ،شده و با سوگندشناسی آغاز ر با انسانسوره عص

 یهتوصای از سوی دیگار  زدن به ایمان و عمل شایسته و چن از یك سو سپس راه نجات او را 

 شمارد.دائمی همدیگر به ح  و صبر برمی

 ارتباط سوره

باا ایجااد نهادهاای    زده را شارک  یهتغییر و تحول جامع یهبرنام کهآنخدای متعال پس از 

شقاوت در رستاخیز و امکان  یمسأله ،، قرآنپروردگار واحد، رسالت محمدچون جدیدی هم

کارهای رستگاری و نجات از شقاوت، بار  دادن راهعذاب در دنیا و آخرت قرار داد، در راه ن ان

کیاد فرماود و   أتاو ها با دکرد میثاقها و پیوند با پروردگار و یابرنامه تزکیه و تطهیر از ناشایست

ت ریع فرمود: یکی از  ، چنینبا بیان ابعادی از تطهیر و تزکیه مثل آزادی از اسارت مال و دارایی

هاایی اسات کاه اگار     ابعاد مرتبط با سعادت و شقاوت، خود انسان است. انسان دارای ظرفیات 

د، شاقاوت  نو متوازنی به فعلیت نرسمتعادل  یهد و با برنامند، اگر درست رشد نکننشکوفا ن و

هاای  خورد. به عبارت دیگر کماال ظرفیات  های مطلوب رقم میو زیان او یا عدم بلوغ به نقطه
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 تحرکای ها یا بساته مانادن و بای   شدن توانایی، راه افتادن استعدادها و فعالهاآنانسانی یا نق  

تاوان  مید. حتی نها نقش اساسی داربیا رسیدن به مطلو ماندن انسان در شقاوتدر باقی ،هاآن

اش را حقیقی خودِاو رود و هایش باالتر میبه هر نسبتی که درک انسان از خود و تواناییگفت 

 بچه از اساباب باازی  دختر  بچه یاگردد. لذتی که یك پسر تر میهایش متعالیخواست ،یابدمی

یابد. پس باه هار انادازه کماال بی اتر      عالی مییابد و به امور واالتر تبا بلوغ او تغییر می ،بردمی

به هماان   ،یابد و هر چه نق  باقی بماندها تعالی میشود، کیفیت درک سعادت بی تر و تكش

کنناد و بارای   دنیا اکتفا مای  گذرهای زودشود. حتی برخی به لذتتر میمیزان درک لذت پایین

 کنند.  های آن جهان تكش نمیقاوتهای ماندگار و خال  قیامت و رهایی از شتحصیل لذت

 شناخت و طلب ساعادت ابادی اسات.   سوی ها راهی به پس کمال و شکوفاساختن ظرفیت

هاای ماادی و ایان    ماندن در حد زنادگی و لاذت  ها و باقیدر حالی که عدم شکوفایی ظرفیت

در حاد  کارده،  لاب  ناشاکفته را دنیاط  دهد و انساانِ ل میزُّنَسعادت را تَ جهانی، نگاه به خوشبختی و

   گذارد.خروی باقی میرو و سعادت اُهای پیشتوجه به شقاوتهای این جهانی و بیتحصیل لذت

و راه کناد  مای دیده معرفای  زیان ی،ها را در پیامی انذارعصر انسان یهخدای متعال در سور

انسانی در  یهافزایی جامعایمان، عمل صال  و هم یهرفت از آن را حرکت تکاملی در سایبرون

 .شماردمیمسیر ح  و شکیبایی 

 گام تحول

گاام تحاول    در پرتو دیان  هاآنهای خود و تكش برای شکوفایی و تکامل توجه به ظرفیت

 است.در این سوره 
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 آیات اول تا آخر

         أ 

أ(     (  سوگند به عصر. 

)       "    (  که انسان به طور قطع دستخوش زیان است. 

)                           (   مگر

 .کنندمیو همدیگر را به ح  و شکیبایی توصیه کنند میکارهای شایسته  ایمان آورده،کسانی که 

 لمهک

ها و کارهای زیرا برنامه ؛و سپس به آخر روز اطكق شد در اصل به معنی ف ردن :« عصر»

 شود، به مطل  زمان و روزگار نیز گفته شده است.روزانه در آن ف رده می

 تفسير 

 رابطه انسان با خود

های دهد و راههایش توجه میو ظرفیت شخدای متعال در این سوره انسان را به خود

که  بود. شبیه این رابطه، رابطه انسان با خدا کندبیان می را گذاری انسان بر خودشثیرأت درستِ

حمد گذشت. در آن سوره پذیرش توحید افعالی، توحید بندگی و توحید استعانت  یهدر سور

انسان  یهمحورهای اصلی رابط ،درخواست از خدا برای هدایت در راه مستقیم هاآنو در پرتو 

شود و توجه می شهایبا داشته او یهعصر به انسان و رابط یهمرده شد. در سوربا خدا ش

 گردد.محورهای اساسی و مهم برنامه تکاملی او بیان می

        أ 

    

ایان   ،ه به فرصت محدودی که انسان برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت خاود دارد با توج
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. ف اردگی روز در هنگاام   ه اسات ای از زمان یا مطل  روزگار آغاز شدبه قطعه سوگندبا سوره 

دادناد  هایی که تجار معموالً در این وقت انجام مای ها و نیز حسابرسیشدن فرصتعصر و تن 

گرفات ا باا   ا زیرا شب در آن روزگار وقت استراحت بود و فعالیات اقتصاادی صاورت نمای    

ه تناسب بی تری دارد. البتا ها و استعدادها ظرفیت ،خود یهمحاسب فرصت کم انسان و ضرورت

 وجه نیست.سوگند به مطل  روزگار هم بی

ند را اشاره به وقت ظهور حضرت این سوگ ،برخی از تفاسیر روایی گفتنی است

 جری و تطبی  است. در اصطكح از بابچنین سخنی  .انددانسته )عجل اهلل تعالی فرجه(تحج

     "   

ای کاه باا   جملاه اسامیه   در ادبیات عربباید توجه داشت که  .استاین آیه جواب سوگند 

 رساند.میکید را أنهایت ت ،آن بیایدخبر بر سر کید أآغاز شود و الم ت «نَّإِ»

هاا و  خاود انساان و سارمایه   پاس  سات.  ا هاا انساان  یهمطل  و شامل هما  ،حکم زیانباری

و هاایی دارد  او کاه اساتعداد و تواناایی    .و خساران اسات   شدندر معرض تلفهای او ظرفیت

ایان   ،و مظهر کامال اساما و صافات خادای متعاال گاردد       ،ك باالتر رودلَاز مَ هاآنبا تواند می

ماند و انساانیت در  میو یك جاندار باقی عادی رد و در حد یك انسان اگذمیل استعداد را معطّ

 .گرددمیوی شکوفا ن

      

گردند که با مدد تربیت تنها گروهی استثنا می ،از روند عمومی هدردادن سرمایه انسانیالبته 

 های خود را فراهم کرده و این استعدادها را مدیریت نمایند.به بارن ستن ظرفیت یهزمین ،دینی

ثابات و حا  در ایان     ،مهام  باورها و اعتقادات یههمگفتنی است ند. ااین گروه اهل ایمان

پس اعتقاد به خادا، روز   ؛نوع پیوندهای قلبی را م خ  نکردخداوند زیرا  ؛شودواژه جمع می

 ،های موجود در من اور هادایت )قارآن(   ، ارزشدرسالت حضرت محمخدا، ربوبیت  ،قیامت
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قبال  ای ها وحی و تمام حقایقی که تااکنون در ساوره   یهفرشت ،مسوولیت انسان در برابر اعمال

 .نامدمیقرآن دلبستگی به تمام این حقای  را ایمان  و گرددمورد تأکید قرار گرفت را شامل می

         

باشد. بین عمل صال  و عمال نیاك تفااوت    ل شایسته میاعماانجام  این گروهویژگی دیگر 

  تنها بخ ی از اعمال نیاك  صالاعمال ولی  ،نداعمل نیك ،های صال هر چند تمام عمل ؛است

هاا  تشود که با عنایت به موقعیعمل صال  به عمل نیکی اطكق میدر واقع شوند. را شامل می

ی هاا سرمایهرفتن  به هدر انجام دهد. آنچه انسان را از خطری باشد که فرد بتواند ابهترین گزینه

 دهد، عمل صال  است.نجات می وجودش

       

انسان از زیانباری  م رهاییعامل سو ،توصیه یکدیگر به ح  و آنچه ثابت و درست است

و یا مورد غفلت بماند گذارد که ح  متروک و ناشناخته جمعی مؤمنان نمی است. این عملِ

 ها انرژی مثبتِافزایی است. در این توصیهایمانی موجب هم یهتوصیه جمعی جامع قرار گیرد.

 شود. بر جریان ح  تقویت میماندن باقی

        

 ،توصیه یکدیگر به صبر و بردباری اسات. در اغلاب ماوارد    ،چهارمین عامل رهایی از زیان

هاایی از ساوی دیگاران    ی در برخی موارد با مخالفتحت ،حقای  همراه با م کكت استانجام 

کاار   ،های بیرونی شیطانرونی نفس و وسوسهغرائز و ف ارهای دن، آعكوه بر گردد. مواجه می

دشوار و نیازمناد توصایه دائمای     ،. در نتیجه ثبات قدم بر مواضع ح کننددشوار میانسان را بر 

 مؤمنان به یکدیگر است.

جایگااه  دهد و به همین دلیال در مناابع اساكمی    تمام زحمات انسان را هدر می ،صبریبی

 .ون جایگاه سر در جسم آدمی دانسته شده استهمچماندن بر ایمان، باقیدر صبر 
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 روش شناختي  هاینکته

باه طاور    ند که قرآن در آغاز رساالت پیاامبر اکارم   کها معلوم میبررسی محتوای سوره .1

که در آینده به تفصایل بیاان   است ترین مسائل را با مخاطبان خود در میان گذاشته اجمال اصلی

کتاابی   ؛كِتابٌ أَُحْكِمَتْأآيَبتُهُأثُمَّأفُصِّلاتْأمِنأ َّدُنْأحَكَِيمٍأخابِيَرٍأأ»یمه کر یهشوند. شاید مراد از آیمی

 1«است که آیات آن استحکام یافته، سپس از جانب حکیمی آگاه باه روشانی بیاان شاده اسات     

 همین معنی باشد.

راهکاار   ،ایان ساوره   در از زیان نجات خود در راه تحصیل رابطه انسان با ی اصولکل ذکر 

ت از هماان آغااز باا کلیا     تحات تربیات   دهد؛ یعنی الزم است افارادِ مناسب تربیت را ن ان می

 دین در مقوالت مرتبط، آشنا گردند.  یهبرنام
 یهنگاه دین اسكم به امور اجتماعی در این سوره به روشنی نمایاان اسات. ساور    .2

 یهجامعا  یهسازند سازد که اسكم و فرهن  قرآن از همان آغاز بر نقشعصر معلوم می

ایمانی در گسترش ح  و ثبات قدم بر آن تأکید کارده و انساان را مساوول مهجورشادن     

داند. به عبارت دیگر، شکوفایی استعدادها و رهاایی  در جامعه می هاآنحقای  و یا ترک 

ایماانی   ایگیاری جامعاه  بلکه به شکل ،تنها به تربیت و اصكح افراد نیست ،از زیانباری

دغدغاه و   هاا آندارد که در آن حقای  زنده و گسترده باوده و نسابت باه تارک      بستگی

 .وجود دارد ه دار

ه باه خطار در آغااز رساالت و پیگیاری آن از طریا  اعاكم        ی میان جلب توجا هماهنگ .3

متعاال در ساوره    قرآن اسات. خادای   تبلیغی ا های تربیتیبخش یکی از شیوههای نجاتبرنامه

 (7ی )مکا  درساوره تکاویر  . «قاُمْ فَأَناذِرْ  »د را مأمور اعكم خطر به ماردم نماود:   مدّثّر پیامبر خو

رآن های خود در قیامات، قا  فرستادهمكقات انسان با پیش یهپس از یادآوری تهدیدگونخداوند 

 
 .1هود / . 1
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إِنْأهُوَأ*أأفاأايْناأتاذْهَبُونا*أ...أ*أأعَلِمَتْأزافْس أمَّبأَاحْضاراتْ»فی فرمود: را به عنوان من ور هدایت معر

 «. ِمَنأشابءأمِنكُمْأَانأيَسْتاقِيمَ*أإِالأذِكْرٌأ ِّلْعَب امِيناأ

شادن انساان از   م را تزکیه و پاک( خداوند برنامه رهایی از آتش جهن8ی )مکسوره أعلی  در

رَبَِّهِأأأوَذاكَاراأاسَْمَأأ*أقادْأَافْلاحَأمََنأتاَاكََّىأأأ»ها و نمازی از سر ذکر و یاد پروردگار شمرد: ناشایسته

 رهایی از آن نهفته است. یهدرک گرفتاری ودغدغ ،شد که در مفهوم رستگاریگفته  .«فاصَلَّى

جهانم   نجاات از  تزکیاه و  یهاز عطای مال به انگیزنیز خدای متعال  (9ی )مک سوره لیل در

 .«ا َّذِيأيُؤْتِيأمَب اهُأيَتاَاكَّى*أوَسَيُجَنَّبُهَبأا ْأاتْقاىأ»یاد کرد: 

. این شددیدن انسان بیان نجات از زیانباری و خسارت یهعصر، برنام یهخره در سورو باال

 ،خداوند در این سوره عصر نیز تعقیب شده است. یهشده پس ازسورنازل هایسوره در ،روش

 تکاملی را نیز با ه دار و اعكم خطر آغاز کرد.  یهترغیب برای حرکت به سمت برنام
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پس  ،چهاردهمین سوره هاآنغالب در ی و مکهای ترتیب نزول جدولتمام این سوره در 

اختكف جدول زهری با دیگر  1شمرده شده است. عصر و قبل از سوره کوثر یهاز سور

 یهسور یهسوره عصر و عادیات در مقدم یهجایی رتبدرباره جابه ،جداول مسند و ترکیبی

، و جدول منقول از علی منانؤیب از امیرمسدر جدول ابن معادیات  یهسورعصر گذشت. 

شده توسط های تنظیماس، و نیز جدولعبو همچنین تمام روایات منقول از ابن امام صادق

 هر چند در ردیف آن اختكفاتی وجود دارد.  ؛ی دانسته شده استمک ،شناسانشرق

در مکی  های آغاز سوره،یز سوگنده به شأن نزول و نمفسران با توج برخی از از سوی دیگر

در تطبیا    ، بلکاه بودن آن اختكف شدیدی دارند. این اختكف نه در مفهاوم ساوگندها  یا مدنی

ه نوع تطبی  اشاره خواهیم کرد، اما با توجا  به هر دو تفسیر این سورهست. هر چند ما در ا هاآن

اشاره ممکن است نزول نیز ایات شأندانیم و روتر میبودن آن را قوییمک ،به آیاتِ دیگر سوره

 سوره باشد.  ابتدای سوگندهای  هایبه یکی از تطبی 

در  ه،زلازال و قبال از قارعا    یه، پس از ساور صدماین سوره در ترتیب مصحفی در ردیف 

 قرار گرفته و یازده آیه دارد.  ام قرآنسی جزء

 
 های موجود در مقدمه کتاب.ر.ک به: جدول. 1
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 مقصود و محتوای سوره 

خداوناد  ا درخصاوص ناسپاسای پروردگاار اسات.     هه دار به انسان غرض از نزول سوره،

و باه دنباال آن باه ناسپاسای انساان نسابت باه         کناد باا ساوگند آغااز مای    را عادیات  یهسور

 دهد.ها در قیامت ه دار میسپس نسبت به عواقب این ناسپاسی ،کندپروردگارش اشاره می

 ارتباط سوره 

ات پروردگار متعال بر انسان هستیم. ثیرأها و تاز آغاز نزول قرآن شاهد بیان انواع نقش

 پیامبر ربکند که آفریدگارش برد و از مواهبش استفاده میانسان در جهانی به سر می

اش را وامدار و امتیازات انسانیاین پروردگار است  یهآفریدنیز خود  نسان. ااست )عل (

ن با پروردگار برای حفظ پیوند انساپس خداوند  .. )عل (استاو  یهعنایات کریمان

طلبی انسان سخنگو و رسولی از میان خود آدمیان، فرستاد. )مزمل( و در پاسخ به هدایت

 یهخداوند در سورعنوان من وری معرفتی و دستوری برای او نازل کرد. )حمد( قرآن را به

اعلی از  یهسوردر  و نمایان ساختانسان  ربکه در قرآن بیان شده تکویر راه رستگاری را 

پروردگار و تکرار پیمان بندگی بلندی و رفعت کرد او خواست تا در پرتو تطهیر خود و یاد

به او راه تزکیه خود و رسیدن به آزادی معنوی را خداوند ماید. یاین راه را بپ ،(نماز)با خدا 

ها را و علت تغییر نعمت)لیل( آشکار کرد توفیقات الهی را جلب ن ان داد و راهکارهای 

 یارهای رهایی از خسران و زیانبارو باالخره، راهکان توضی  داد. )سوره فجر( از انس

این همه لطف فهمیم که میشناسانه اما در یك نگاه آسیب ؛)عصر( .انسان را به او ن ان داد

شود. این در حالی است که توجهی پاسخ داده میاز سوی انسان با ناسپاسی و بی ،و عنایت

عادیات این نگاه  یهاستمرار عنایت و خیرات الهی اشتیاق دارد. سوراو هنوز به تداوم و 

از  ،گذارد و یادآور ناسپاسی انسان نسبت به حقوق الهیشناسانه را با ما در میان میآسیب
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شود و نسبت به عواقب این ناسپاسی ح  حیات، تربیت، رزق، هدایت و... میجمله 

 دهد.ه دار می

توان چنین میعادیات  یهعصر و ارتباطش با سور یهوجه به سورتر و با تبه عبارت روشن

ی فراوانی را در هاب ر را آفرید و استعدادها و ظرفیت کهآنگفت که پروردگار متعال پس از 

به انزال  ها،آنگیری مناسب از برای شکوفایی این استعدادها و بهره ،اختیار او گذاشت

ی هاگیری از سرمایهرداخت تا آنان را از خسران در بهرههای آسمانی و ارسال رسوالن پکتاب

همدیگر به  یهعمل صال  و توصی ،ایمان ،زیرا راه نجات از خسران ؛نجات دهند ی انوجود

در چارچوب هدایت  هااینو صبوری در پیمودن این مسیر است که تمام  یح  و درست

 با سرعت و شتاب رو ،که شایسته بود هاییانسانمتأسفانه  .کندمیپروردگار معنی و مفهوم پیدا 

های آنان، حرکتِ سریع و پرشتابی را به حاجیان و مرکبد و همچون نبه جانب پروردگار نمای

سوی او داشته باشند و در آن قبله، قبیله شوند و گرد او جمع شوند، ناسپاسی و کفران کرده، زیر 

 نمایند.سوزی میچتر ربوبی او نرفته و فرصت

 تحولگام 

رساتاخیز از طریا  ت اری      یهتادوام رویکارد ه اداری درباار    گام تحول در این ساوره  

 .است های ب ر در برابر حقوق پروردگار متعالناسپاسی
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 آیات اول تا آخر 

           

أ(       (  نفس زنندهسوگند به دوندگان نفس. 

أ(       (  هاآتش از سن  آورندگانِو بیرون. 

أ(      (   و تازندگان در صب. 

أ(      (   غباری برانگیزندکه به آن ا تاخت ا. 

أ(     (   درآینددر میان آن همگی و. 

 أ(         (  که انسان در برابر پروردگارش ناسپاس است. 

أ(           (   او بر این امر گواه استهمانا و. 

أ(            (   خیر است یهراستی او سخت شیفتبه و. 

 أ(            (  هنگامی که آنچه در گورهاست ،داندآیا نمی ،

 .برانگیخته شود

أ(        (  آشکار شود ،هاستو آنچه در سینه. 

 ®  أ( ́  (  است با خبر کامكًاز آنان گمان پروردگارشان در این روز بی. 

   هاکلمه

. تجاوز اگر با است در اصل به معنی تجاوزو وزن عقل بر  «عَدْو»از این کلمه  :« عبديبت»

و اگر در عدم رعایت عدالت « عدو» ،باشد و دویدنرفتن اگر با راه ،«عداوت»به آن  ،قلب باشد

 . شودنامیده می «عدوان» ،باشد



  451 ی عادیاتسوره

 . است زدن دوندگانس ی نفس نف. در اینجا مراد صداصدا :« حبْضا»

 . ستا افروزیبه معنی آتش «وری» یهاز ماد «ایراء» .افروزانآتش :« بتيَورِمُ»

 ها به همدیگر. مثل زدن سن  ؛زدن :« حْدْقا»

   .را گویند سرعت سیر «اغمار»و است فرورفتن به معنی « غور»و تازندگان.  مهاجمان: « اتِيراغِمُ»

  .کردنپراکندهیعنی  «اثاره» ؛است زیر و رو شدن و پراکنده شدن یبه معن «ثور»از  :« نارْثااا»

  .گرد و غبار :« عقْزا»

 ناسپاسی و قدر ناشناسی فراوان و شدید.   :« ودنُكا»

و در را گویند  طبرسی مطل  زیر و رو شدنمرحوم نظر به  .باز شد و آشکار شد :« راثِعْبُ»

 . است شدناینجا مراد مک وف

 .  داندرا می لع و آگاه که باطن امورسیار مطب :« يربِخا»

 تفسير 

         

      

صدای نَفَس  ،خورد که در هنگام دویدنبه جمعی دونده سوگند می سوره در آغازخداوند 

 گوید. می « بْضَ»شود. عرب به صدای تند شنیده می هاآن

در بین  ،حاجیان باشند یحتشتران یا  ،اسبان ،د از این دورشوندگان یا دوندگانمرا کهایندر 

  .اختكف وجود دارد رانمفس

       

چیز دیگری آتش  اب کهآنچه از سن  چخماق و یا  ،ندابرپاکنندگان آتش« اتیَورِمد»

اختكف نیز، مفسران آیه   ایندِاست. در فهم مرازدن به معنی ضربهنیز « حدْقَ»برپا کنند. 

افروختن حاجیان در آوران در میدان رزم و برخی آتشرا مکرِ جن آیه . برخی دارندنظر 
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 ،های ناشی از برخورد سم اسبان مجاهد با سن سرزمین م عر و برخی دیگر به جرقه

 اند. معنی کرده

    

یا به  ،است «عادیات»صفت آیه این  و در است (باب افعال) «هراغا»اسم فاعل از  «اتیرَغِمد»

 آورندمینی از م عر به م ،روز قربانی بحگاهانِمعنی شترانی است که سوارکاران خود را در ص

خود را به  ،یا صفت سوارکارانی است که بر اسبان سوارند و با سرعت در هنگام صب  و

  .برندمیو اموال ان را به غارت د کننمییا اسیر  ک تهرا  نآنا ،دشمن رسانده

      

  .شودمیگرد و غباری به آسمان بلند  ،در اثر سرعت سیر

     

و « عادیاات »چیزی قرارگرفتن است. ایان جماع شادن     یهبه معنای میاندر این آیه  «وسط»

یاا اردوگااه دشامن     انظیار منا   ،نقطاه مرکازی  اعم از شتر یا اسب یا حاجیان در یك  ،دوندگان

 پیوندد.  وقوع میهب

بااال،   یهگانا عادیات داشت، تطبی  مناسب آیات پنج یهبودن سوریبا توجه به قوتی که مک

از آنجاا   از سرزمین عرفات به م اعر و  نهای آناحج و حرکت سریع حاجیان یا شتران و اسب

باه نقال از    مجمع البیاندر  مرحوم طبرسیکه چنان. خواهد بوددر صبحگاهان  ابه سرزمین من

ساواران   ،اراده نموده شترانی که در روز قربانی «ا ْمُغِيرااتِأصُبْحًب»در »نویسد: کعب می د بنحمم

مگر  ،بلند ن وند کنند و سنت این است که با سواران خودبلند می اخود را از م عرالحرام به من

   «.یر و شتاب در سفر استسرعت س «اغاره»و  ،هنگام صب 

خواساتند از  هنگامی کاه مای   ،مردم حجاز و حاجیان :باید گفت «اغاره»در مورد معنی کلمه 

 ،هاای بلناد آنجاسات   که از کوه «سبیل»به کوه  ،در روز قربانی ،حرکت کنند ام عرالحرام به من
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باه  رویم، تو هم تند ما تند و سریع می گونه کهای سبیل همان»؛ يرُغِبأزامَكاأيلابِا سَّأرِعِشْاا»گفتند: می

 المثلی در میان مردم حجاز شد. بکم تبدیل به ضرکه این سخن کم« نور آفتاب روشن شو!

برناد،  مای  ازدلفه و از آنجا باه منا  این حاجیان یا شتران و اسبانی که حاجیان را از عرفه به مد

 شود. های آنان شنیده میروند که صدای نَفَسچنان به شتاب می

 هایی که در شامکنند و این آتشپا میبر آتش  ،شوندوقتی در م عر جمع می حاجیان

به  «موریات»ه شود که دهد. توجبه آن صحرا می ای خاصشوند، جلوهم عرالحرام برپا می

ها و زدن دو سن  یا نظیر آن به هبه معنی برپاکردن آتش در اثر جرقبلکه  ،ها نیستهمعنی جرق

های زیر پای شتران یا سن حاجیان اسبان  هایی که سمهالبته حمل آیه بر جرقاست. یکدیگر 

 نیز بدعدی ندارد.  ،کنندایجاد می

در هنگام صب  با حرکتی که از م عرالحرام به  ،و شتران و اسبانحاجیان سپس این 

 شوند. میجمع  اکنند و باالخره همگی در منغبار به پا می نمایند، گرد ومی اسرزمین من

کناد و  یك عمل عباادی تاكش مای    شتری که در راهِ کهاینقابل توجه در این آیات  یهنکت

یا اسبی که در یك عمال   ،گیرندرساند و حالتی که از این سیر و شتاب میمی ارا به منحاجیان 

ساوگند پروردگاار    یهکه شایسات کنند پیدا میچنان حرمت و ارزش کند، آنجهادی شرکت می

باز به همین دلیل ارزشامند شاده و    ،شودقرآن نوشته می هاآنکّب و اوراقی که بر گردند. مدرَمی

جایز نیست. این موضوع با مبنای شیعه که ضری  پیاامبر عظایم    هاآنبدون وضو دست زدن به 

یر قو دیگر معصومانی که جسم مطهرشان در آنجا مدفون است، شایساته احتارام و تاو    ال ّأن

ای که شایسته اولیای الهی است با چناین ساوگندهایی   ف  دارد و آداب و احترام ویژهتوا ،است

 شود.تأیید می

         

 ،گفتاه شاده کاه ناسپاسای     «کناود »مبالغه در ناسپاسی است. البته معانی زیادی برای  «کنود»
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انسان قبل از تزکیاه و   یهلیر آیه، طبیعت اومراد از انسان د ست وا هاآنانکار و بخل بارزترین 

   تربیت و تعلیم است.

ه پروردگار قدرناشناسی انسان، ناسپاسی او نسبت ب داللت دارد که مراد از آیه به صراحت

توجهی کرده و اما او به این عنایات بی ،که اسباب نجات او را فراهم کرده ؛ پروردگاریاست

 . گیردراه ناسپاسی در پیش می

 یحتو  هابه جان نیز روشن گ ت؛ خدابا این توضی  نسبت میان سوگندها و مورد قسم 

چه در حج و اعمال عبادی آن و چه در جهاد و مقاتله شتاب  هایی که برای بندگی اومرکب

ارزش خود  و خدای متعال هستندربوبیت نماد پذیرش  هااینزیرا  ؛کندمیسوگند یاد  ،کنندمی

کرده و در مسیر ناسپاسی و کفران پ ت اما انسان به پروردگارش  اند.کسب کرده ناحیهرا از این 

  کند.حرکت می

         

ل ماراد آن  بار نظار او   اختكف است. بنا ،خدا باشد یا انسان «هدنَّاِ»مرجع ضمیر در  کهایندر 

اسی شاهد اسات  پروردگار بر این ناسپ است که انسان نسبت به پروردگار خود ناسپاس است و

انسان نسبت به پروردگاار خاود ناساپاس اسات و     و بنابر احتمال دوم، منظور آیه این است که 

کند مكحظه می ،کندزیرا وقتی انسان به خودش مراجعه می ؛خود او بر این ناسپاسی گواه است

وناگونی نهفته است کاه در  ها و استعدادهای گسترده و گکه در درون و بیرون وجودش فرصت

بلکاه   ،خود او هیچ نق ی نداشاته  ،شانو رشد و شکوفایی هاآنو پیوند میان  ،هاآناصل ایجاد 

 ا کرده است.  گسترده را مهی این خواناو ری غیر از دهنده و مدبپرورش

، قاوای  ر، احساساات و عواطاف  تفکا  یهعواطف میان دو جنس نر و ماده، قاو مهر مادری، 

هایی هستند که هار کادام باه ارزانای و     هاضمه، حافظه و... نعمته، سامعه، المسه، شامباصره، 

و را تا نیاز و آب و ناان ا  نداند؛ ماه و خورشید و فلك در کارقرار گرفتهانسان آسانی در اختیار 
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اناواع ابازار و   خداوناد   ها نق ی نداشاته اسات.  اساختن این نعمتتأمین کنند و او خود در مهی

از پاذیرش  اما متأسفانه انسان  ،یابی را در اختیار او گذاشته استل معرفت و شناخت و راهوسای

است که ساپاس و   پس او خود شاهدباشد. زند و او خود گواه این ناسپاسی میباز میسر هاآن

 آورد. به جای نمی ،ها رااختیارِ این امکانات و فرصتپروردگار و صاحب ،رقدردانیِ این مدب

این است که انسان حقیقات  بلکه مراد  ؛ر زبانی و قلبی استنفی ت کاد از ناسپاسی انسان نه فقط مر

ها بهینه و مناسب از این فرصت یهاستفادآورد و این حقیقت چیزی نیست جز قدرشناسی را به جا نمی

و در حقیقات شاکر   برند پروردگار، بهره نمی یهها و امکانات گستردها از این فرصتو امکانات. انسان

 . کنندنمیادا  ،تمام هستی است کردن شکوفا در حالاختیاری را که هم اکنون این صاحب

 شد.  ن معنایی است که گفتهیناسپاسی انسان، هم یه، نظر صحی  درباربعد یهبا توجه به آی

           

خیر به هر چیز مورد رغبات و   .را دوست دارد «خیر»شدت انسان به این در حالی است که 

جماال و کماال    ،عمر طاوالنی  ،موقعیت اجتماعی ،سكمت ،قدرت ،شود؛ ثروتمیاطكق  ،میل

   .ندامصادی  خیر و مورد رغبت شدید انسان ،هااین یههم ،بی تر

مقاام   در ،سات ا هاا این انسان که دائم قدرناشناسِ صااحب نعمات  چنین خواهد بود: مراد آیه پس 

 ست.  ا هاگیری از نعمتهای بهترِ بهرهها و کیفیتطلب و تقاضا، به شدت عكقه به ازدیاد این فرصت

               

شود و چه در قبرها رفته، برانگیخته میداند که آن، نمیاست به شدت ناسپاسکه آیا این انسان 

 اند. هایی که در قبرها افتادهور، روز قیامت است و معاد جسمانی انسانافتد. منظبیرون می

        

 ؛سات هاافتاد و آن آشکارشادن راز ساینه   میدیگری  فاقات ،شدن مردگانهمراه با برانگیخته

   .شودمیهمه آشکار  ،ایدآوردهایی که در طول زندگی داشتهدست
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چه آن ،باشد. یعنی در آن روزداشته تجسم اعمال به اشاره ست ممکن ااین آشکارسازی 

کامكً در صورت ظاهری او هویدا  ،داشتهاز صفات انسانی یا غیرانسانی که در دل شخ  

گردد. گاه برخی از ظاهری انسان با آن چیزی که در باطن اوست، مواف  می یهگردد و چهرمی

وان و در مواردی سیمای نورانی و کامل انسانی یك حییا ها ترکیبی از چند حیوان انسان

 خواهند داشت. 

  ®    ´     

نسبت به ای ان، اختیار داند که در روز قیامت پروردگار و صاحبناسپاس نمی این انسانِ

 ،یهدر این آ «خبیر»برخوردشان با صاحب نعمت، بسیار آگاه است. استعمال  یهمردم و نحو

ت پروردگار است. به ها است و این علم به دلیل نقش خالقیخداوند به باطن انسانن ان از علم 

ها جمع های انسانها از حقیقت آنچه در سینهر انسانبدَکس به اندازه آفریدگار و مدهیچ طور قطع

برده  هاآنای که از یمثبت یا منف یهل مانده و از بهرطَّعَکوفا شده یا مدشده و از استعدادهایی که ش

 ع نیست. شده، مطل

أ َّخابِيرٌ» یهجمل أيَوْمَئِذٍ أرَبَّهُمأبِهِمْ هماین   کاه آناست و گویاای  « مُلاعْبأيَلافااا»به متعل  « إِنَّ

درک کند را ها انسانتواند علم فراوان پروردگار به احوال درونی و باطن ناسپاس می انسانِ

خدا بار انساان،    یهجانبت آگاهی همهت تا انسان به صحاس کافیربوبیت، ر مفهوم و تصو

 گواهی دهد. 

 شناختي روش هایهتنک

کاه باا    هاایی ای از حکمت الهی است. انسانم، جلوهها با مورد قَستناسب زیبای سوگند .1

تاا آنجاا کاه     ،کنند، بسیار ارزشمندندشتاب به سوی پروردگار و انجام دستورات او حرکت می

نایافتاه  هاای تربیات  انسان ،اما در این میانکند. های ان سوگند یاد میبکَرْمَ یا نه آناپروردگار ب

هاای  انساان از غالباً بسیار ناسپاس و قدرناشناس پروردگارند. پروردگار عالم بدون هیچ نیاازی  
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انسان با وجود این همه نیااز باه پروردگاار و     لیو ،کندچنین قدرشناسی میاین ،عابد و مجاهد

 پروردگار است! قدرناشناسِ ،قاضای شدید خیر و ثروتت

چناین شاروع باا اساتفهام     و هام  ناساپاس،  واگذاری درک و فهم علم پروردگار به انسانِ .2

ایان   «.إِنَّأرَبَّهَُمأبِهَِمْأيَوْمَئَِذٍأ َّخابِيَرٌأأأأ...أَافاالأيَعْلامُ» :رساندر در قرآن را میروش شکوفایی قوه تفک

انساان   یهزیرا به طور طبیعی انگیاز  ؛دادن انسان به سمت حقای  استحرکت یهروش بهترین شیو

 .  به او گفته شده استآن چیزی است که برای پذیرش آنچه خود به آن رسیده، بی تر است از 

شود که انسان های عل ، فجر، عصر و عادیات استفاده میاز انسان شناسی قرآن در سوره .3

ا زیر چتر ربوبی پروردگاار نارود، بااز    او نداشته باشد، امهای و پیام ی اگر عنادی با پیامبرحت

َانأرَّآهُأ*أأإِنَّأا ْإِزسَبناأ ايَطْغاى»زند یا سر به طغیان می ؛شودهم از مسیر درست و ح  منحرف می

ا  فجار ) شاود میحاضر غلط در برابر پروردگار  ایسی مضطرب و با داوریفْنَبا یا و  1«اسْتاغْناى

 بیناد خوبی مدیریت نکارده و ضارر مای   های وجودش را بهیا سرمایه( 23ا19آیات  ا 10مکی 

های مهم ایجاد انگیزه در گونه تعابیر قرآنی یکی از روشاین .(ا 13ا مکی  عصر یهمفاد سور)

 ها و جلب توجه آنان به دین است.انسان

 نیاز شادید ر کنار یادآوری د ،خود گرِنسان نسبت به مالك و اصكحجمع میان ناسپاسی ا .4

های بازگرداندن افراد باه موضاع ساپاس و    های ارزشمند در بیان روشاز نکته ،او به پروردگار

یعنی تو که طماع داری کاه خیرهاا باه طاور مساتمر باه         ؛است یک یدن از مسیر ناسپاسدست

 ک ی؟!ت نمیپاسی دسچرا از ناس سویت بیایند،
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 یهدر مرتبا  مسند و ترکیبای و غالاب جاداول غیرمساند     هایجدول تمام ثر درکو یهسور

زهری به جدول تنها در تکاثر نازل شده است.  یه، پس از سوره عادیات و قبل از سورپانزدهم

عصر و عادیات این سوره پس از عصار و قبال از تکااثر قارار گرفتاه       یهجایی سوردلیل جابه

مااعون و   یپس از سورهیکصد و ه تم، ف رسمی در ردیف در ترتیب مصح این سوره است.

تارین  قارار داده شاده اسات. ایان ساوره کوچاك       ام قرآندر جزء سی ،کافرون یهقبل از سور

 آیه دارد. سه قرآن است و  یهسور

 محتوای سورهمقصود و 

 در مقاام تساكی  و شااکرانه  ترغیب وی به عباادت   و در مقام سوره خطاب به پیامبر اکرم

حضارت  پس از ب ارت به خیر فراوانای کاه باه     این سوره .نازل شد خاطر مبارک آن حضرت

کسی را کاه  و کند امر میشتر کردن او را به شکرگزاری با انجام نماز و قربانی  ،است عطا شده

   داند.زند، از نظر نسل یا ذکر خیر، مقطوع میزخم زبان می به پیامبر

 ارتباط سوره 

باا هادف   و  ه پیامبر اکارم ها متوجخطاب ،های آغاز نزول قرآنب سورهگذشت که در غال
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باه آن حضارت اسات.     ها و ه دارهای کریمانه پروردگاار راهبری، تعلیم، تربیت، رفع دلتنگی

و در  کلثوم، فاطمهبه ترتیب قاسم، زینب، عبداهلل، امداشتند که  شش فرزند از خدیجهای ان 

 توز که به شخ ِم رکان کینه .ه از دنیا رفتندو سپس عبداهلل در مک ابتدا قاسم. بودند هآخر رقی

دادناد،  مای ا کاور  دنبالاه و اجااق  یعنی شخ  بای ا  «صنبور» یا «ابتر»، عنوان پسربدون فرزند 

 .کردند به پیامبر زخم زبان زدنبه شروع 

را  او»گفات:  شاد، همی اه مای   یااد مای   هنگامی که از رسول اکارم  وائل سهمیعاص بن

شاود و شاما   ای ندارد. وقتی وفات کرد، یادش قطع میواگذارید! وی مردی ابتر است که دنباله

 1«.شوید!از دست او خكص می

یاك روز آن حضارت را کناار درب     عااص  نقل شده که عااص پادر عمارو بان    همچنین 

تگاو  سااعتی باا هام گف    ؛شدآمد و او داخل مسجد میمسجدالحرام دید که از مسجد بیرون می

: باا  گفتی؟ گفات شد، جماعتی از قریش گفتند: با که سخن میچون عاص وارد مسجد  .کردند

بود. این واقعه زمانی بود که آن حضرت فرزنادش عباداهلل    داین ابتر! و مرادش حضرت محم

 2را از دست داده بود و دیگر فرزند ذکوری نداشت.

امتنان به  کفار و در مقام زباندر برابر زخم پیامبر اکرمدفاع از  این سوره در مقامبنابراین 

دختر گرامی آن حضرت که نسل  یعنی میكد حضرت زهرا ، ش کوثروی به مناسبت بخ

 را باقی گذارد، نازل شد.  پربرکت پیامبر

 زمان نزول سوره 

د حضرت تولمبنی بر  دبه منظور بیان ب ارت به حضرت محمکوثر  یهچنانچه سور

 . خواهد بود یبانوی گرامد آن نزدیك به زمان تولسوره این باشد، زمان نزول  نازل شده زهرا

 
 .257، ص اسباب النزولواحدی نی ابوری، . 1
 همان.. 2



  461 ی کوثرسوره

مقاتال  های گونااگونی وجاود دارد: اباوالفر  در کتااب     نقل در مورد میكد حضرت زهرا

سال دوم بعثات   مصباحدر کفعمی ت دانسته است؛ را قبل از نبو د حضرت فاطمهتول الطالبین

به نقال   اقبال االعمالشود پنج سال پس از بعثت بوده است. در میگوید: گفته می ،را ذکر کرده

کاه از بعاض   چناان  ه است،نیز سال دوم بعثت ذکر شد حدائ  الریاضدر کتاب و از شیخ مفید 

در  کاه حضارت زهارا   اسات  ش آورده هاشمی از پدرش به نقل از جد ت از سلیماناهل سن

 د شد.  متول شچهل و یکمین سال از عمر پدر

پانج ساال بعاد از    این بانو کند که عبداهلل نقل می از جابر بن بحاراالنوارحوم مجلسی در مر

ساال باا پادرش در    ه ت د شد و متول جمادی االخربیستم در  ،نبوت و سه سال بعد از اسراء

 نیز آمده است.   کافیو  روضه الواعظین، ک ف الغمهمکه بود. همین مطلب در 

عباداهلل و   شمارگ فرزناد  مبنای بار    پیاامبر باه  در مقام تسلیت کوثر  یهاگر سوربنابراین 

بر نقل دوم در ساال دوم بعثات و    بنااین سوره  ،نازل شده باشد شادباش میكد حضرت زهرا

 بر نقل سوم در سال پنجم بعثت نازل شده است.   بنا

 ،بادانیم  رسالت او ازسه سال پیش را  ت پیامبرال نیز بعید نیست که اگر سال نبواین احتم

در  ،ت دانسات هاای نباو  میان این دو قول م هور جمع کرد و مراد از پنج سال را سالتوان می

آن حضرت شمرد و قول به نازول  به های اختصاص رسالت سال را سال دوصورتی که مراد از 

 تقویت کرد. را کوثر در سال دوم بعثت  یهسور
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 آیات اول تا آخر 

          

أ(           (  ما به تو خیر کثیر را دادیم. 

أ(         (  پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى کن. 

أ(        (  تبار خواهد بوددشمنت خود بى. 

   هاکلمه

 خیر کثیر.  نباشد؛ای که قابل شمارش به گونهرا گویند چیزی  کثرت در :« رثاوْكا»

این عمل را کنند، چون شتر را از باالی سینه ذب  می .به معنی باالی سینه «رحْنَ»امر از فعل : « رحَزْاِ»

 ها تا محاذی گوش که کنار گردن است نیز استعمال شده است. باالبردن دستمورد نامند. در می «نحر»

 به معنی بغض و عداوت.  «أنَشَ»دشمن در دل دارد. از  یهدشمنی که کین :« ئْبزِشا»

بر حیوانی که دمش بریده و انسانی که فرزند ندارد و خیر  .کوربریده و اجاقدنبال :« رتابْاا»

 شود. نداشتن به معنای ثانوی استعمال می

 تفسير 

         

          

بر ر ثَوْفرماید : ما به تو خیر کثیر دادیم. کَمی ،کرده به پیامبررو در این آیه  خدای مهربان

به  ،کار رودهوقتی بر وزن فوعل ب «کثرت»رساند. عربی زیاده را میزبان در  ،«لعَوْفَ»وزن 

فرزندت از زنی بیابانی گفتند: نویسد: به اف میزمخ ری در ک باشد. معنای افراط در زیاده می

 . «آبَ بِکَوْثَر؛ با منافع بسیار زیاد آمد»سفر چگونه آمد؟ گفت: 
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است. برخای مصاداق خیار کثیار را     اختكف ران میان مفس «کوثر»در مورد مقصود از کلمه 

رّ و یی از ددهاا هبا تار از بلاور و دو طارفش قُ   اند که سفیدتر از شیر، صافدانسته «نهری به تی»

باه جاای    اسات کاه خادای جباار     اند این حوض مخصوص رساول اهلل اقوت است و گفتهی

 شوند.  و مردم در روز قیامت بر این حوض وارد میعطا کرد فرزندش عبداهلل به وی 

و گروهای   ،ت و کتااب و منافع فراوان و گروهی دیگر نبوگروهی مراد از کوثر را خیر زیاد 

ه وی که از نسل فاطمه ، و گروهی کثرت نسل و ذریوانفقط قرآن و برخی کثرت صحابه و پیر

اند. این اقاوال بسایارند   دانستهیابند و گروهی شفاعت و ... باشند و تا قیامت ادامه میمی زهرا

 کند.  ذکر میرا قول  26 المیزاندر  عكمه طباطباییتا آنجا که 

آنچه پس از ا ترجی  داد؟ توان برخی از این معانی رآیا می کهاینسؤالی که مطرح است 

 ،مورد ای ان در منابع دینی تصری  شده هایی که درفاق افتاده و وعدهزندگی آن حضرت ات

ت، رسالت، ذکر گسترده، نام مبارک، ؛ نبوه تمام موارد خیر به آن حضرت داردن ان از توج

لذا  ؛ه آن حضرت شده است، همگی متوجشفاعت و کثرت نسل ،قرآن، کتاب، کثرت پیروان

یکی از مصادی  نام برده نداریم و ر نویسند: دلیلی بر انحصار خیر کثیر بمی مرحوم طبرسی

ه به ذیل سوره با توج ییاطبامه طب؛ اما عكدانست «کوثر»توان مصادیقی از موارد را می یههم

أا ْأابْتارُ» أهُوَ أشابزِئاكَ باشد که ای میهت ذریتنها و تنها کثر ،«کوثر»که مراد از  است معتقد« إِنَّ

بریده است و زیرا ابتر به معنای اجاق کور و دم ؛ارزانی داشته است حضرتخدای متعال به آن 

 این واژه در مورد کسی است که نسلش منقرض شده است. 

قول سوم را فرزندان پیامبر  ،فخر رازی در تفسیرش در ضمن بیات اقوال درباره کوثر

ن نزول آن أشاهد این معنی را ذیل سوره و ش ه طباطباییدانسته و همچون عكم اکرم

 نویسد: پس میسشمرده است. 

مانناد.  کند که در طول روزگار باقی مای خدای متعال به وی نسلی عطا می کهآنمعنای آیه »
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امیاه  ت! اماا از بنای  اس هاآنرا ک تند اما در همان حال جهان پر از  بیتنگاه کن چقدر از اهل

کسی که قابل توجه باشد باقی نماناده اسات. ساپس نگااه کان چاه تعاداد از بزرگاان         در دنیا 

 اندر میاان آنا   هاا ایان و نفس زکیه و امثال  و رضا و کاظم و صادق دان مندان مثل باقر

 1.«وجود دارد

بارای تحقیا    ممکن اسات  هم آمده است آخر  یهدر آیکه  «نَّاِ»کلمه باید توجه داشت که 

یا به طور مستقل و یاا در   ،رساند که کثرت نسل پیامبرمیخود و این  ،ای تعلیلو هم برباشد 

   .استنظر آیه ، مد ضمن خیر کثیر

خالی از لطف نیست که چون آیات ساوره در مقاام امتناان باه پیاامبر      نیز ه به این نکته توج

تا داللت بار   ،تکلم مع الغیر آمدبه صورت م« إِزَّبأَاعْطايْنابكَأا ْكاوْثارا» یهجمل ،است نازل شده اکرم

 عظمت کند.  

         

قبل است و امر به نماز و  یهدر آغاز آیه اشاره به آن دارد که این آیه متفرع بر آی «فاء»

  .است قربانی شتر از باب شکر به مناسبت دریافت خیر کثیر یا فاطمه زهرا

نمااز  اسات،  به او عطاا کارده    خیر فراوان که خدای متعال انه اینبه شکرباید  پیامبر حالْ

بارای   باه جاای ضامیر،   « رب» . استفاده از اسم ظاهرباشد برای پروردگارش ی کهنماز ؛اردزبگ

گر اختیاردار و اصكح ،یعنی چون مالك ؛دادن علت استحقاق خدای متعال برای نماز استن ان

 . برپا کننماز پس برای او  ،به تو داشتاین عنایت را  ،تو

اسات. اساتفاده از    هم برای بیاان شارافت پیاامبر    ا رَبِّكَ ا« خطاب افک»به  «رب»اضافه 

ه این معنی که اگر ب ؛برای بیان اخكص در نماز و تعریض به دیگران است نیز «كَبِّرَلِ»در  «الم»

تاو بارای    ،کنناد مای قرباانی   هاا آنارناد و بارای   زگمای خدا نمااز  غیرکه برای  گروهی هستند

 
 .313، ص 23تی  الغیب،   . فخر رازی، مفا1
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 گزاریشاکر مقاام   در هر چند نماز پیامبر کهآنبر افزون  .ار و قربانی کنزپروردگارت نماز بگ

 ؛د، نمااز بخوانیا  هنعمات داد خداوند چون صرفاً یعنی  ؛تجارت به خود گیرد یهاما نباید چهر ،است

   اما خال  برای خدای متعال باشد. ،نعمت است شکرِ ،انگیزهو بلکه هر چند داعی 

انس  .پس از نماز عید باشدباید عید قربان  که قربانیِ اندبرخی از این آیه استفاده کرده

 .آوردمیجا هکرد و سپس نماز بمیقربانی  لاو ،در آغاز اسكم پیامبر اکرم»گوید: میمالك بن

 1.«نماز بپا دار و سپس قربانی کن لاوتعال به او فرمود : مخدای 

زیرا امر آیه در مقام  ؛چندان توجیهی ندارد ،حج باشد نماز و قربانیِ، این سورهمراد  کهاین

  .نه انجام عمل عبادی حجداده است، ای است که خدا به آن حضرت نسبت به نعمت ویژه گزاریشکر

قول م هور همین بود که  .اختكف است رانمفسباز میان  ،چیست« نحر»مراد از  کهایندر 

به قبله روی به معنی  «نحر» کهآنیکی  ؛دو قول دیگر هم وجود دارد اما کند؛قربانی  پیامبر

نماز  ،این عطای بزرگ پروردگار یهیعنی هنگامی که به شکران ؛باشدایستادن در وقت نماز 

و قول  ،استقبال است «نحر»زیرا یکی از معانی  ؛به سمت قبله باشد یشرو  پیامبر ،درازگمی

 ،بر این معنیشاهد  .یاورها را تا نزدیك گلو باال بدست ،خوانیمیهنگامی که نماز  کهآندیگر 

  .در منابع اسكمی آمده استاست روایاتی 

 یهاز جمل ،تکبیرباال بردن دست برای کند که میروایت  از پیامبر اکرم مرحوم طبرسی

تولد فاطمه  یهشود تا به شکرانمیمأمور  پیامبر اکرم ،حال ره به .استعانت و خ وع است

ها را تا گلو به هنگام تکبیر باال برد و یا و دستشده  رو به قبله ،نماز شکر به جای آورد زهرا

جا هدرگاه پروردگار به نماز شکر و خالصانه ب ،این نعمت بزرگ و خیر کثیر یهبه شکران کهآن

  .و قربانی کند آورده

 
و  188، ص12روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن،   ؛ ابوالفتوح رازی، المیزانر.ک به: محمدحسین طباطبایی، . 1

 .3، ذیل آیة مجمع البیانفضل بن حسن طبرسی، 



   466 آیات اول تا آخر

        

توز تاو در  معنی آیه آن است که این دشمن کینه ،است «وائل عاص بن»، «ئنشا»اگر مراد از 

   .شود و اوست که نسلش تداوم نخواهد یافتمیآینده نسلش قطع 

 شاامل هار کسای باشاد کاه باا حضارت        ت داشاته و چنین ممکن است مراد آیه عمومیهم

بسات و   خواهاد  روی اوباب خیر را به  ،توزیخدا به سزای این کینهپس  .دشمنی کند، محمد

 شد.   با نام نیك از وی یاد نخواهد کهایناز جمله 

به نیکی یاد در دنیا گسترش روز افزون یافته و از او  کنیم نسل پیامبرامروزه م اهده می

که در آخرت م مول چنان ،ادامه خواهد یافتپایان دهر تا  ،نام و یادنسل، شود و این می

دنباله بی ،ذلیل ،توزانی که وی را ابتر و صنبور )فرد ضعیفا کینه؛ اماستها ترین خیر و نعمتبیش

  شود.یاد میبه نیکی  ننه نسل ان در دنیا ماند و نه در تاریخ از آنا ،اهل و یار( نامیدندو بی

 هانکته

 : ه وجود داردتوجقابل  یهکوچك چند نکت یهاین سوردر  .1

 یهای کاه در همی ا  به گونه ،یت پیامبر اکرمو شخص ییت شخصی از وضعیپی گو الف(

 .ماند تاریخ نسل و یادش باقی خواهد

رغم تكشی که در و علی یابدمی شگستر شنسل وی از طری  تنها دختر کهایندوم  (ب

چنان باقی همای ان  ،بردن نسل سادات علوی صورت گرفتطول تاریخ برای ک تن و از بین

  ادامه یافت. از طری  امام سجاد کربك است که نسل پیامبر یهدثحا ،آن یهنمون ؛اندمانده

 تارین ساوره  کوچاك  کوچك که یهعرب و عجم از آوردن مثل این سور نحایتمام فص ( 

   .ماند عاجز ماندند و خواهند ،است قرآن

 .گرددنسل و نام خیرش قطع می ،توزی کندوعده داده که هرکس با او کینه خدا به پیامبر (د

بارود، بناا باه حکمات      اگر مصلحت اقتضا کرد تا نعمتی از دست کسی همچون پیامبر .2
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از طریا  فرزناد او    چاه نسال پیاامبر اساكم    چناان  ؛دیگر جبران خواهد شاد  یالهی از طریق

 گسترش فراوانی یافت. حضرت زهرا

 زباان زخمان که آنهم از طری  برخورد با  ،ها و آالم رسول و سفیر الهیزبانجبران زخم .3 

 یههایی است که در ساور یکی از روش ،تدبیر حکیمانه نسبت به تدارک ضرربا و هم  زنندمی

 «إِنَّأشابزِئاكَأهُوَأا ْأابْتارُ...أإِزَّبأَاعْطايْنابكَأا ْكاوْثارا»ه داده شده است: کوثر بدان توج

ناشکری که چنان ؛ان استمنؤاو از آداب مهای در مقابل نعمت شکرگزاری به درگاه خدا .4

های خدادادی، بار  . انسان مؤمن با نعمتا است سوء تربیت انسان ا مفاد سوره عادیات عكمت

و  «ازْحََرْأأفاصََلِّأ ِرابَِّكَأوَأأ»دهاد:  افزاید و رابطه خود با خدا را افزایش مای میزان بندگی خود می

إِذااأتُتْلَاىأأ*أأَانأكابناأذااأمَبلٍأوَبَنِينا»ند: کتربیت به دنبال نعمت در مقابل او طغیانگری میانسان بی

 .1«عَلايْهِأآيَبتُنابأقابلاأَاسَبطِيرُأا ْأاوَّ ِينا

ا نبایاد  اما  ،ها را از انسان بگیارد برخی نعمت کند تا خدااه مصالحی ایجاب میهر چند گ .5

اماا   ،زندمیزبان توز در مصائب زخمکینه گرچه دشمنِ .های بیکران الهی را فراموش کردنعمت

هاا و  ه به دیگار نعمات  برخورد فعال نمود. توج ،آمدهبلکه باید با م کل پیش ؛نباید منفعل شد

با مارگ فرزنادش و    کوثر است. پیامبر یههای سوراز جمله درس ،برخورد فعال با م کكت

تلاخ   یهتوانست دوگونه برخورد کند، افسرده و نگران شاود و باه حادثا   می ،زخم زبان دشمن

های بیکران الهی نظیر نام نیك، گساترش شاریعت،   یا به داده ،م غول شوددادن فرزند یعنی از کف

ه کند. قارآن راه دوم را جلاوی   است و نظایر آن توج فرزند صال  دیگری که باعث گسترش نسل او

 گذاشت. پای پیامبر اکرم
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پس  ،های است که در مکتکاثر شانزدهمین سوره یهول ترتیب نزول، سوراجد یههمبنابر 

 . ه استکوثر و قبل از سوره ماعون نازل شد یهسوراز 

عصر در  یهقارعه و قبل از سور یهسوردر ترتیب مصحف رسمی این سوره پس از 

 آیه دارد. ه ت و قرار داده شده است ام قرآن و در جزء سی یکصد و دومردیف 

  مقصود و محتوای سوره

های دنیا را مخاطب قرار خواهیهای م غول به زیادهخدای متعال در این سوره انسان

سپس آنان را از عواقب این دنیازدگی و  ،کندداده و عم  خطرات این اشتغال را گوشزد می

های الهی را بیم داده و ضرورت پاسخگویی این افراد به نعمت ،متش جهنگرفتاری در آ

 شود. یادآور می

 اط سوره ارتب

دهاد کاه   ، ن اان مای  پیش از این سوره نازل شده استای که بررسی مجموعه پانزده سوره

های مدثر، تکاویر، اعلای،   هایی که در سورهگاماست. ه دار  ،تغییر جامعه جاهلی اصل اساسیِ

هاا باوده   و بایم  هادر راستای انجام شایسته این ه ادار  ،لیل، فجر، عصر، عادیات برداشته شده
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مقدمات این اصل مهام   ،استشده مطرح  این پانزده سورهکه در هم . موضوعات دیگری است

 تحق  این اصل بوده است.جهت در ای ان سازی و توجیه و آماده های پیامبرو یا چالش

زندگی دنیا بر ترجی  تغییر است.  یهتوجه به موانع انجام برنام ،های تربیتی قرآنیکی از روش

راه نجات و رستگاری  ،ی )اعلی(مکطور مثال در ه تمین سوره  . بهن موانع استاییکی از  ،آخرت

کردن به دنیا و نادیدن اما گوشزد شد که بسنده ،ب ر، تزکیه و یادکرد پروردگار و نماز دانسته شد

أا دُّزْيَ»رهایی و نجات است:  یهعامل مهم واردن دن به برنام ،رستاخیز أا ْحَيَبةا أتُؤْثِرُونا وَا ْآخِراةُأ*أأببَلْ

 1.«دارید، در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر استولی شما زندگی دنیا را مقدم می ؛يخايْرٌأوََابْقا

این اق و آزاد نکردن خود از اسارت مال و دارایی یکی دیگر از فعدم دهش و ان ،بخل

أوَاسْتاغْناىأوََامَّب»به این موضوع توجه داده شد:  (9مکی)لیل  یه. در سورموانع است أبَخِلا *أأمَنْ

أبِب ْحُسْناى أأوَكاذٌََّ أ ِلْعُسْراى* أأفاسَنُيَسِّرُهُ أتارادَّى* أإِذاا أمَب ُهُ أعَنْهُ أيُغْنِي هر کس بخل ورزید و  ؛وَمَب

کنیم و ها میاو را مهیای جهنم و دیگر سختی ،ها را تکذیب کردخود را غنی دانست و نیکی

 2«.ندارد! ایهایش برایش فایدهدارایی ،هنگام سقوط در جهنم

 یهاستفاده از سرمای یهبرنام( 13)مکی عصر  یهپروردگار متعال پس از آن که در سور

های از آفت ناسپاسی نسبت به برنامه( 14)مکی عادیات  یهعمر را بیان کرد و در سور

عامل دل م غولی و ها را خواهیزیاده(، 16)مکی تکاثر  یهگاه در سورآن ،پروردگار یاد کرد

و آباد کردن بلکه موجب سوء استفاده از عوامل غیردنیوی برای  ،هاسوزیموجب فرصت

 یهبنابراین هر چند سور ؛های این گونه را گرفتار آتش دانستشمرد و انسانبرگسترش دنیا 

ای براما به مانع دیگری  ،مدثر آغاز شد یهتکاثر تداوم اصل سرزنش و بیمی است که از سور

اشتغال ... و  خواهی در شهوت، جاه، مقام، ریاست، فرزند، اموال وتغییر یعنی اشتغال به افزون

 
 .17ا16( / 8. اعلی )مکی 1
 .12ا  9( / 9. لیل )مکی 2
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ه دار  هاآنها را نسبت به گرفتاری در دام توجه داده است و انسانبه آبادانی دنیا و بسط آن، 

عصر  یههای انسانی که در سوربه عبارت دیگر، جلوگیری از زیان سرمایه .داده است

م غولی انسان با خدا ا و دل یهنسبت به پروردگار ا رابط با دو آفت ناسپاسی ،( آمد13)مکی

 یهدر سورکه روبرو است  ،انسان و طبیعت یهیعنی آسیب در رابط ،های دنیاخواهیبه فزون

 آسیب دوم مورد توجه قرار گرفته است.(، 16)مکی آسیب اول و در این سوره ( 14)مکی عادیات 

 نزول سبب 

در  که برخی با فضای حضاور حضارت  است سوره روایت شده این هایی برای نزول سبب

های آغاز رسالت آن حضرت مربوط ه به جایگاه سوره که به سالمدینه در ارتباط است؛ با توج

دو »: بیان داشاته اسات  واحدی نی ابوری سببی است که  ،ترین سبب نزولاست، ظاهراً صحی 

خواهی و تکااثر  عمرو شروع به فزون قصی و بنی سهم بن عبدمناف بنبنیی یعنقبیله از قریش 

دیگر شد؛ آنان  یهتر از قبیلعبد مناف بیشاشراف بنی کهآنکردند و بزرگان خود را شمردند تا 

دنباال ایان   هترند! با های ما از شما کمترند اما مردگان ثروتمند و بزرگ ما از شما بیشگفتند: اگر زنده

 1.«سهم بی تر شدبنی یهدر اینجا تعداد قبیل ؛شروع به شمردن مردگان در قبرستان کردند ،اعاد

کناد و معاانی جاامع و    مفاد و مقصود آیه را محدود نمای  ،البته بدیهی است که سبب نزول

 سازد.  واالی سوره را در بند خود محبوس نمی

 تحول گام 

گیرد و توجاه  ت میأها ن خواهیبه زیادهسوزی عمر که از اشتغال ه دار نسبت به فرصت

 در شقاوت دارد.این اشتغال به نق ی که 

 
،   مجمع البیانو امین اهلل طبرسی،  386، ص 6،   الدر المنثورو ر.ک به: جكل الدین سیوطی،  256، ص زولاسباب الن. 1
 ، ذیل سوره.10
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 آیات اول تا آخر 

          

أ( 9       (   داشت م غولدلتفاخر به بی ترداشتن، شما را. 

أ( ®         (   دفتیگورستان ر به زیارتتا. 

  أ(   (  نه چنین است، زودا که بدانید. 

أ(       (   ست، زودا که بدانیدنیباز هم نه چنین. 

  أ(          (  الیقین داشتید!هرگز چنین نیست، اگر علم 

أ(     (  بینیدبه یقین دوزخ را مى. 

أ(          (  یابیدالیقین درمىسپس آن را قطعاً به عین. 

أ(         (   از  هانعمت در موردسپس در همان روز است که

 .شد شما سؤال خواهد

   هاکلمه

یعنی آن چیز : «أَلْهَا بِهِ»دارد.  تر بازعمل یا فکری که انسان را از کاری مفیدتر و مهم :« وهْ ا»

 او را به خود م غول کرد. 

اشاره به احتمال دارد به باب تفاعل رفته، این کلمه  کهاینه به با توجطلبی؛ افزون :« ربثُكاتا»

 باشد. داشته چ می طلبی همراه با چ م و همفزونا

 .دن به مکانی بدون قصد اقامت دائمی، گرفته شده استاز زیارت به معنی آم :« متُرْزُ»

 قبره ا به کسر میم و فت  آن ا به معنای قبر. جمع مَِ :« رببِقامَ ْاا»

 جمع نعمت. :« يمعِزا»
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 تفسير 

 رابطه انسان با طبيعت

. انساان  اسات  وجود در دنیاهای ماو با نعمت یهروابط انسان، رابط یکی از ابعاد بسیار مهمِ

 ،است. خدای حکایم و رزاق طبیعت های گیری از نعمتموجودی است که بقایش در گرو بهره

باه بقاا    ،هاآنبرقرار کند و با استفاده از رابطه ها نعمتاو با غرائز را در انسان به ودیعت نهاد تا 

عال و شاکوفا هساتند کاه در     هاا چناان در انساان بالف   و تداوم نسل خود بپردازد. غزائز و میال 

بلکه به طور عمده باید  ،وجود ندارد ،جز در موارد نادر هاآنبه توجه به  یهای دینی نیازآموزه

 یههاا و غریاز  بازرگ نعمات   حدود و ثغاوری تعیاین شاود. آسایب     هاآنکنترل شوند و برای 

ا آن جایی کاه فرصات   تاست  هاآنم غولی به ها و دلخواهیناپذیر انسان، پیگیری فزونسیری

در و اهداف معقاول زنادگی    ،زندگی که برای شکوفایی انسان در نظر گرفته شده، از کف برود

باه  را تواند تمام ابزارهای غیرمادی م غولی چنان قوت دارد که می. این دلبمانداین جهان ابتر 

و آناان   هها کردانبه انسرو گیری از این آفت استخدام خود درآورد. پروردگار حکیم برای جلو

 کند!را با توبیخ شدید چنین خطاب می

        أ 

 9      

ها و طلبی و زیادکردن مال و ثروتگرفتار فزونآنان  .عموم مردم استمتوجه خطاب 

دید آنان نسبت به دلیل ناسپاسی شهها را بعادیات همین انسان یهدنیا هستند. سور گسترش

هایی که نسبت به دنیا خواهیفزونبه دلیل آنان را  ،سرزنش نموده و این سوره ،پروردگار

 نماید. تهدید می، آن هم با دلی بازمانده از امور واال و م غول به تکاثر ،دارند

 ®         

 یهمردگان است که با واژ شمردن قبرهای ،از این آیه مراد طب  سبب نزول ذکرشده،
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یعنی  ؛باشد، سازگار استزیارت قبر که به معنی آمدن به مکان قبر بدون قصد اقامت دائمی می

اید که برای اثبات چ می م غول داشتهطلبی و چ م و همچنان دل به تفاخر در فزونشما 

لی به م غودید. این دلسرشماری مردگان شفزونی خود، حاضر به مكقات قبرها و 

ها مصادی  گوناگونی دارد که شامل هرگونه استفاده از عناوین و مقوالت طلبیفزون

شود. مثكً گاه علمی از علوم توحید، معاد، گردد که به حساب دنیا گذارده میغیرمادی می

ای برای های معنوی و غیردنیوی نیز وسیلهشغلی از شغلعرفان، تفسیر، کكم و نظایر آن یا 

  .گرددمیتر دنیا رچه بی تر و وسیعتحصیل ه

رساد ایان   اند که به نظار مای  طلبی انسان تا هنگام مرگ دانستهمراد از آیه را فزون ،رانبرخی از مفس

ت در یك مکان است. باه عاكوه، تهدیاد    زیارت عبارت از اقامه موق یها واژزیر ؛احتمال ضعیف باشد

 .  باشدصحی  نمیو نظایر آن « أكاالأسَوْفَأتاعْلامُوناثُمَّ»انسانی که مرده است با عباراتی همچون 

ر برخی امور معنوی نظیر قبور و اموات به طاور طبیعای   تذک کهآنلطیف در آیه  یهپس نکت

آن  خاواهی شاود،  ا هنگامی که دل انسان م غول به فزونرغبتی نسبت به دنیا است، امباعث بی

هاا وجاود   خطر بزرگی است که سر راه انسانرفتار، کند. این خواهی وارد میرا در حساب دنیا

ناه تنهاا ساودی باه     ، امور اخروی شودخواهی م غول به زیادهانسان به این معنی که اگر ؛ دارد

 گیرند.ها قرار میها و دنیا طلبیخواهیبلکه در خدمت فزون ،ندارداو حال 

     *        

 نماید. تهدید میافزون طلبی  مردم را نسبت به عاقبت شومِخداوند در این دو آیه 

تهدید مذکور اشاره به که ، احتمال دارد دارددور  یهاشاره به آیند «سوف» کهاینه به وجبا ت

ماا  »گویاد:  بن حبیش نقل شده کاه مای   زرکه از چنان ؛عذاب آخرت، اعم از قبر و قیامت باشد

أفَوْبأسََألََّأكا»شانیدیم کاه فرماود: آیاه      علای  ت به عذاب قبر در شك بودیم تاا از پیوسته نسب

 .  «دلیل بر عذاب قبر است «ونمُلاعْتا
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             *     

مراد از علم یقینی آن است که سینه و قلب را خنك کند و شك و اضطراب را مرتفع 

یعنی گفته  ؛کنندخدا را به آن توصیف نمی ،شك است ،قبل از آن یهذا چون مرحلل ؛نماید

 1.َازَّهُأمُتايَقِّنشود: نمی

افتد مین فاقاتیعنی متعل  آن  ؛امتناعیه است ،اصطكح و در «ای کاش»به معنی  «لو»حرف 

ه حقای  مربوط تواند حقای  هستی و از جملمین ،استطلبی دنیا م غول به زیادهدلکه کسی و 

 م غول به دنیا ودل ،شود که اگر انسانبنابراین از آیه استفاده می درک کند.به جهان آخرت را 

علم یقینی و بدون شك و با را دارد تا در همین جهان  ظرفیتاین  ،های آن نباشدخواهیزیاده

 دل ببیند.  یهحقای  قیامت و جهان آخرت را با دید ،اضطراب

أا ْجَحِيمَ» :فرمودداوند خ کهاینت عل در صورتی که حقای   ،«دید م را خواهیدجهن ؛ اتاراوُنَّ

وجود دارد، آن است که آیه  هاآندیگری هم مثل به ت وجود دارد که امکان یقین و دیدن 

ها م ندارند و لذا بر فرض که پردهمسیری جز جهن ،زده است و این گروهخطابش به گروه دنیا

 م را خواهند دید. جهن آشنا شوند، حقای  مربوط به ای کنار رود و با حق

توان عاقبت و نهایت هرکس می دهد که از ابتدای سیرِعالم ن ان می یهنظام حکیمان ،پس

 ،ایجاد شود. در غیر این صورت های ویتغییری در سیر و خواست کهآنمگر  ؛را دیداو سیر 

در  کهآنم ندارد. جالب عاقبتی جز جهن ،هاآنمسابقه برای  های دنیا ودعوا بر سر نعمت

روز قیامت شما با دیدن به ت و جهنم، عمل خود را  :فرمودخداوند ( 7تکویر )مکی یهسور

توانید در همین دنیا باطن اعمالتان را که با توجه به عملتان می :فرمایدبیند و در اینجا میمی

 کند.مل و نتائج را نمایان میجهنم است، م اهده کنید. این مطلب پیوند عمی  ع
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زیرا به  ؛یابیدمیدوم آن را  یهشناسید و در مرحلمیجهنم را  لاو یهیعنی در مرحل این آیه

 رساید و هماان مطلابِ   مای اما در نهایت باه خاود آن    ،کنیدمیجهنم را درک  ،همان علم یقین

  .بینیدمیعینی  یه اهدعلمی را با م یهشددرک

            

ها مطرح موضوع سؤال از نعمت ،افتدفاق میسپس به دنبال رؤیت جهنم که در قیامت ات

ها و آوردن برخی از نعمتها، به چن خواهیدنیا و فزونانتخاب هرحال نتیجه  هشود. بمی

 های انسانی و موجود در جهان هستی است. این گروهِها و سرمایهکردن فرصتضایع

اند، دست آوردههطلبی و دنیاخواهی بهایی که در زیادهباید نسبت به تمام این نعمت ،م غولدل

هایی مخصوص به نعمت «نعیم» کنزالدقائ در  پاسخگو باشند. به قول مرحوم م هدی قمی

های طبیعی که هر انسانی به ها و نعمتینتنه آن ز ،است که دل آنان را م غول کرده است

مربوط به  تفاوت روایاتِ و شاید سرّ ؛کندعنوان موجود زنده به آن نیاز دارد و از آن استفاده می

از چ م، لذا در برخی روایات  بندد؛دل میکه هرکس به چیزی از دنیا  ین نکته باشدا نعیم

 ارد سؤال در روز قیامت، نام برده شده است. عنوان موبه ،نانای تکهی گوش، دین، عزت و حت

 شناختي روش هاینکته

 یههرگاه در انسان به کمال رسایده عكمات رحمات ویاژ     ،فرزند و یا نام بلند و شهرت .1

؛ پروردگار و نعمت موجب شکر است که باید با نماز و قربانی از آن استقبال کرد )سوره کوثر(

نایافته باشد و اصل ها هنگامی که در اختیار انسانِ تربیتهرتها و شها و ثروتا همین نعمتام

و موجاب   ،وبالِ جان آدمی اسات  ،های غیردنیوی و معنوی را قالب دنیوی دهدفرصتو  قرار گیرد

 ک اند.ای میهای کوثر و تکاثر مخاطبان را به چنین مقایسهشود. خدای متعال در سورهعذاب می
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د و خطااب  با تهدیاد صاری  و مؤکا    ،هاستدنیا و تکاثر نعمتخواهی فزون . کسی که مست2

   .«ثُمَّأكاالأسَوْفَأتاعْلامُونا*أكاالأسَوْفَأتاعْلامُوناأ»فرماید: میخداوند شود. بنابراین مستقیم هوشیار می

گرفتااری در  هاا یعنای   طلبیانسان را به باطن زیاده ،علم یقینی یعنی دانش متقن و قطعی .3

ای از اعاكم خطار و   . این نحوه بیان قرآن، روش ویاژه سازدمیرهنمون  ،دوزخ« یدٍزِمَ نْمِ لْهَ»

 برد. ه دار است که امکان تأثیر بر مخاطب را بسیار باال می

م اغول باه   رساند. دل می هاآناز راه سكمت دل به ای عدهکه هست در جهان واقعیاتی  .4

ها رفته است. اگار دل  ا دل او در گرو تکاثر نعمتزیر ؛بیندم را نمیگرفتاری خود در جهن ،دنیا

، حقاای   باشاد آزادتر  پس هرچه دل ؛شودراهیابی به حقای  علمی و یقینی، آسان می ،آزاد شود

 .  استتر یافتنیدست اوبرای 

 

 





 

 

 

 

 

 ناعومی سوره

 

در ردیاف   ساوره مااعون   و ترکیبای ترتیاب نازول،   مسند، غیار مساند   های در تمام جدول

. این سوره در ترتیب مصحفی قرار داردکافرون  یهتکاثر و قبل از سور یهاز سورپس ، همهفد

ام قارآن  کاوثر در جازء سای    یهقریش و قبل از سور یهپس از سور ،در ردیف یکصد و هفتم

 قرار داده شده و هفت آیه دارد. 

أ» یهآیا بخ ی از سوره یعنی از آی کهاینسؤالی که مطرح است  تا آخر  « ِلْمُصَلِّينفاوَيْلٌ

این جایگاه مورد در  مفسران ت اصلی اختكفشاید عل؟ یا خیر بعدها نازل شده است ،سوره

ضحاک آن را مدنی و برخی نیز  لذا ؛ی است، همین آیات باشندآیا مدنی یا مک کهاینو  ،سوره

نازل و  همکدها در این احتمال که آیات مذکور بع 1اند.ی و بقیه را مدنی دانستهبخش اول را مک

مدنی باشد و در مورد سوره  کهایناما  ؛قوی است ،ماعون ملح  شده باشند یهسپس به سور

  .محل تأمل است ،باشدنازل شده سلول  ابی بن مدینه نظیر عبداهلل بن منافقانِ

بلکاه در تماام شارایع ابراهیمای بلکاه       ،عمل مخصوص مسلمانان نبوده ،نماز کهآنتوضی  

 مریم یهدر سور حضرت عیسیمتعال از زبان  که خدایچنان ؛هی سابقه داشته استال ادیان
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خدای متعال مرا به نماز و پرداخات زکاات در    ؛بِب صَّالةِأوَأا ََّكبةِأمبأدُمْتُأحَيًّبأوَأَاوْصبزي»فرمود: 

؛ َاهْلاهُأبِب صَّالةِأوَأا ََّكبةِوَأكبناأيَأْمُرُأ»و در مورد اسماعیل فرمود:  1«م امر فرموداتمام طول زندگانی

و به موسی امر فرمود که نماز را برای یادکرد  2«داد.و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می

گران، حضرت شاعیب را  تکذیبدر سوره هود هم  3.«وَأَاقِمِأا صَّالةاأ ِذِكْري»پرودگار به پا دارد: 

يبأشُعَيْبُأَاأصَالتُكَأتاأْمُرُكَأَانْأزاتْرُكَأمبأيَعْبَُدُأآببؤُزَبأَاوْأأأ»گفتند:  ،بر خواندن نماز به سخره گرفته

دهد ای شعیب! آیا نماز تو به تو دستور می ؛َامْوا ِنبأمبأزاشؤُاأإِزَّكَأ اأازْتَأا ْحَليمُأا رَّشيدأَانْأزافْعَلاأفي

میل خود تصرف نکنیم؟! باه   اند، رها کنیم، یا در اموال خود بهپرستیدهچه را پدران ما میکه آن

بیت اهلل الحرام که تحریف شاده از نمااز   ی نماز م رکان در حت 4.«ایراستی که تو بردبار فرزانه

؛ كَبناأصَاَلتُهُمْأعِنَْدَأا ْبَيَْتِأإاِلَّأمُكَبءًأوَأتاصَْدِيَةًأأأأأأوَأمبأ»است:  در قرآن گزارش شده ،ابراهیمی است

 5.«نبود دنزو کف زدننمازشان در خانه خدا جز سوت

از لفظ سریانی و آرامی گرفته شده که  «صلو»اگر ناق  واوی باشد  «صلوة»گفته شده واژه 

امّا معنی مستقل این مادّه در  ،گویندمی «صالة»به معنی عبادت مخصوصه است و در عربی 

 ةگردد. پس لغت صكاست که شامل تحیّت و غیر آن می «ثنبيأزيببيأمطلق»عربی عبارت از 

یعنی نماز دارای  ؛سبوق به استعمالش در لغت سریانی و آرامی استم «عبادت»معنی به 

 6قدّسه پیش از اسكم است.حقیقت در شرایع مد

نمازگزارانی بودند که در قرآن از آنان یاد شاده و ماورد سارزنش     ،از همان آغاز نزول قرآن

أ*أَارَءَيْتَأا ََّذِىأيَنهََْىأأ»: آمده استآیات یازده تا دوازده عل   یهدر سور مثكً ؛اهل طغیان بودند
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نباودن   ،م رامجرمان علت گرفتارشدن خود در جهان  ،44 یهآیمدثر  یهدر سور. «ىعَبْدًاأإِذااأصَلَّ

، یکای  آیه شانزدهمدر سوره اعلی و  «قب ُواأ امْأزاكُأمِناأا ْمُصَلِّين»اند: در جمع نمازگزاران شمرده

 «. وَأذاكاراأاسْمَأرَبِّهِأفاصَلَّى»: شماردمیبراز عوامل رستگاری را نماز 

گروهی از سر بیماری قلب  ،به عكوه ممکن است ادّعا شود از همان آغاز ظهور اسكم

را منکر  «صدی  یوم الدینت»باورهای دیگر مسلمانان از جمله همراه اسكم شدند و این گروه 

هایی بیمار داشتند تا شدند، دله میگر که در جمع اهل نماز شناختبودند. این گروه تکذیب

ی مدثر )مکی در سوره انفر بودند 19که  ا كن دوزخدر برابر جریان اعكم تعداد موک آنجا که

وَ ِيَقُولاأا َّذِيناأفِيأقُلُوبِهِمأمَّراض أوَا ْكابفِرُوناأمَبذااأَارَادَأاهللأبِهَذااأ»موضعی همچون کافران گرفتند: ( 4

أكاذا ِكَ أاهللأمَنأيَشابءأوَيَهْدِيأمَنأيَشابءمَثاالً های ان بیماری است و و تا کسانی که در دل ؛أيُضِلُّ

گونه خدا هر که را کافران بگویند: خدا از این وصف کردن، چه چیزی را اراده کرده است؟ این

 1.«کندگذارد و هر که را بخواهد، هدایت میبخواهد بیراه می

د، تقویت ناین آیات به طور پیوسته نازل شده باش کهینااحتمال  ،ماتپس با این مقد

عباراتی وجود دارد که همگامی این  ،ه نازل شدهایی که بعدها در مکدر سوره ،شود. بلهمی

 مکی) مریم یهدر سور ؛ مثكً خداوندنمایدها بی تر تقویت میآیات را با فضای نزول آن سوره

أمِنْأ» :داردبیان می ه،نمود الهی را ذکر یاز انبیاتعدادی  کهآنبعد از  56-55( آیات 44 فاخالافَ

أيَلْقاوْناأغايًّب گاه پس از آنان جان ینانی به آن ؛بَعْدِهِمْأخالْف أَاضبعُواأا صَّالةاأوَأاتَّبَعُواأا شَّهَواتِأفاسَوْفَ

راهیِ ها پیروی کردند و به زودی ]سزای[ گمجای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوس

أ» فرماید:( آیات سه تا پنج می48 مکی) نمل یهسورو در  «]خود[ را خواهند دید. *أ ِلْمُؤْمِنِينا

أ أيُوقِنُونا أهُمْ أوَهُمأبِب ْآخِراةِ أا ََّكابةا أوَيُؤْتُونا أا صَّالةا أيُقِيمُونا أزَيَّنَّبأ*أا َّذِينا أبِب ْآخِراةِ أالأيُؤْمِنُونا أا َّذِينا إِنَّ

أَاعْمَ أ اهُمْ أيَعْمَهُونا أفاهُمْ أب اهُمْ أا ْأاخْسَرُونا* أهُمُ أا ْآخِراةِ أفِي أوَهُمْ أا ْعَذااٌِ أسُوءُ أ اهُمْ أا َّذِينا که  ؛َُوْ ائِكَ

دهند و دارند و زکات میی هدایت و ب ارت برای مؤمنان است. همانان که نماز برپا میمایه
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د، کارهای ان را در نظرشان خود به آخرت یقین دارند. کسانی که به آخرت ایمان ندارن

اند که عذاب سخت برای ای ان خواهد بود چنان[ سرگ ته بمانند. آنان کسانیبیاراستیم ]تا هم

 35ا19( آیات 79 مکی) معار  یهو در سور «و در آخرت، خود زیانکارترین ]مردم[ هستند.

أ»آمده است:  أهَلُوعًب أخُلِقا أا ْإِزسَبنا أإِنَّ أا شَّ* أمَسَّهُ أإِذاا أجََُوعًب أرُّ أ* أمَنُوعًب أا ْخايْرُ أمَسَّهُ أوَإِذاا إاِلأ*

أ أ*أا ْمُصَلِّينا أدَائِمُونا أعَلاىأصَالتِهِمْ أهُمْ أمَّعْلُوم *أا َّذِينا أحَقٌّ أفِيأَامْوَا ِهِمْ أوَا ْمَحْرُومِأ*أأوَا َّذِينا  ِّلسَّبئِلِ

أ أ* أا دِّينِ أبِيَوْمِ أيُصَدِّقُونا أوَا َّذِينا أ* أمُّشْفِقُوناوَا َّذِينا أرَبِّهِم أعَذااٌِ أمِّنْ أأهُم أغايْرُأ* أرَبِّهِمْ أعَذااٌَ إِنَّ

أ أمُّكْرامُونا*أ...أ*أمَأْمُونٍ أفِيأجَنَّبتٍ به راستی که انسان سخت آزمند ]و بی تاب[ خل   ؛َُوْ ائِكَ

ای به او رسد، عجز و ناله کند و چون خیری به او رسد، بخل ورزد؛ شده است. چون صدمه

کنند. و همانان که در اموال ان حقی ز نمازگزاران. همان کسانی که بر نمازشان پایداری میغیر ا

معلوم است. برای سائل و محروم. و کسانی که روز جزا را باور دارند. و آنان که از عذاب 

توانند باشند ... آنان هستند که پروردگارشان بیمناکند؛ چرا که از عذاب پروردگارشان ایمن نمی

( آیات 74 مکی) مؤمنون یهدر سورخداوند و یا  «هایی ]از به ت[ گرامی خواهند بود.ر باغد

أا ْمُؤْمِنُونا»فرماید: مییك تا ده  وَا َّذِيناأهُمْأعَنِأا لَّغْوِأ*أا َّذِيناأهُمْأفِيأصَالتِهِمْأخابشِعُوناأ*أأقادْأَافْلاحَ

وَا َّذِيناأهُمْأألمَبزابتِهِمْأ*أ...أ*أأوَا َّذِيناأهُمْأ ِفُرُوجِهِمْأحَبفِظُونا*أعِلُوناأوَا َّذِيناأهُمْأ ِلََّكابةِأفاب*أمُعْرِضُوناأ

أ أرَاعُونا أوَعَهْدِهِمْ أ* أيُحَبفِظُونا أصَلاوَاتِهِمْ أعَلاى أهُمْ أوَا َّذِينا أا ْوَارِثُونا* أهُمُ به راستی که  ؛َُوْ ائِكَ

و آنان که از بیهوده رویگردانند. و آنان که نند مؤمنان رستگار شدند. همانان که در نمازشان فروت

کنند و ها و پیمان خود را رعایت میامانت پردازند. و کسانی که پاکدامنند، ...، و آنان کهزکات می

  .«کنند. آنانند که خود، وارثانندآنان که بر نمازهای ان مواظبت می

عنوان کات و اعتقاد به روز جزا بهجایگاه نماز در کنار ز ،شود که در این آیاتمیمكحظه 

 .ستها شمرده اای با این مؤلفهجامعه ،ایمانی یهععكئم مؤمنان ذکر شده است و در واقع جام

و عكمت این گروه را کسانی  «گزارانوای بر نماز»فرماید میاعون م رهدر سوخداوند حال اگر 

 معمول یهااز زکات و مساعدت و ام دادهانج اعمال عبادی را ریاکارانه ،بداند که نماز را ضایع



  483 ی ماعونسوره

 43ی هامکی که در رتبه یهشدی نازلهاشده در سورهبا مفاهیم مطرح ،کنندمیمنع به همدیگر 

  .شمردن این آیات نیستعای مدنیاد نیازی به و تناسب بی تری دارد ،قرار دارند 74تا 

 مقصود و محتوای سوره

و بیاان آثاار   و  مکافاات گذاری بااور باه   مقام ارزش درو  سوره خطاب به پیامبر اکرماین 

و در شود میسوره با بیان آثار انکار جزا در عموم مردم آغاز  .نازل شدروز جزا  تکذیبِتبعات 

 .  یابدمیبخش دوم با بیان اثر انکار جزا در اهل دین و اصحاب نماز پایان 

 ارتباط سوره 

شناسی رفتار انسان و علل آسیباینجا به تا به  (8 مکی)اعلی  یهپروردگار متعال از سور

های به آسیب ،تکاثرقبل، یعنی در سوره خدای متعال  ها پرداخته است.ناکامی و سقوط انسان

آفت دیگر این  ،در این سوره و پرداخت ،ارتباط انسان با طبعیت که بخ ی از هستی است

یعنی کیفر و پاداش است. هرچند جزای آفتی که مربوط به انکار جزا  ،کندرابطه را بیان می

به طور عمده و کامل در رستاخیز ظهور توان گفت میاما  ،شودالهی دنیا و آخرت را شامل می

تهی شود و رفتارهای انسانی و بندگی او دچار شود تا انسان درونیابد. انکار جزا موجب میمی

با هستی )دنیا و آخرت( از دو آفت  انانس یهرابطمورد آفت شوند. به این ترتیب پروردگار در 

 تکاثر آمد یهدر سورآفت نخست : گویدمیسخن  ،کندکه به رستگاری انسان آسیب وارد می

ها را حتی معنویات و ارزششود و میم غول ها خواهیبه فزون بر اساس آن انسان دل که

انکار جزا  ؛شودبیان می ماعون یهدوم در سورآفت و  ،دهداش قرار میدنیاخواهی یهبازیچ

گونه که مسلمان را از حقیقت شود که انسان از حقیقت انسانی خود دور شود، همانموجب می

 دین دور خواهد کرد.
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 لگام تحو

ایان   آثاار منفایِ   کهاینبیان آثار و عكئم تکذیب مسوولیت انسان و تکذیب جزا و پاداش و 

 کند.هدید میواقعیت انسانی و حقیقت ایمانی را ت ،تکذیب
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 آیات اول تا آخر

           

أ(          (  خواند، دیدى؟آیا کسى را که جزا را دروغ مى  

أ(  �      (  راندسختى مىهاین همان کس است که یتیم را ب. 

  أ(      (  کنددادن بینوا ترغیب نمىو به خوراک. 

أ(      (  پس واى بر نمازگزاران. 

أ(         (   دناکه از نمازشان غافلکسانی. 

أ(        (  کنندیا مىآنان که ر. 

أ(      (  ورزندوسایل و ما یحتا  خانه خوددارى مى [و از ]دادن. 

   هاکلمه

 به معنی دفع شدید و راندن همراه با خ ونت است.   «دَعّ»از  :« يَدُُّْ»

 به معنی ترغیب و تحری  است.   :« يَحُ ُّ»

 شود. اصل آن عذاب و هكکت است.  ه گفته میکه به شخ  گرفتار در مهلکسخنی : « وَيْل»

 غفلت از عملی که قصد و اراده انجامش را دارند.   :« سَبهُون»

شاخ   کاه  معناا  باه ایان    ؛است نبه معنی ن ان دادو باب مفاعله « ةراءامد»: از « يُرااؤُون»

و اعتمااد باه او    او را ببیناد و اعتقااد  دیگری تا  ،کندچه را که در قلبش باور ندارد، اظهار میآن

 پیدا کند. 

امور  .چیزی که داللت بر مكیمت و اعتدال در امور داردبه معنای « مَعْن»از : « ا مَبعُون»

 معتاد و متعارف. 
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 تفسير

 رابطه انسان با هستی )آخرت(

         

          

و در صدد بیان عكئم کسانی است که جزا و عواقب اعمال  مبر اکرمسوره خطاب به پیا

فهم مخاطب را شرکت  ،گردد تا در مقام انتقالمیآیه با استفهام آغاز لین او .خود را باور ندارند

فرماید: آیا کسی را که انکار جزا نخست می .داده و اقرار و همراهی او را به دنبال داشته باشد

موجب ترک بسیاری از اعمال خیر و ارتکاب اعمال  ،تکذیب جزا و انکار مکافاتدیدی؟!  ،کندمی

 پلید است.

َاأفاناجْعََلُأأ»: کند تا فرجام متقیان و مجرماان یکساان نباشاد   میگذشت که عدالت الهی اقتضا 

بأَارْسََلْنابأأإِزََّأ» :گذرداز کنار عصیان و طغیان به آسانی نمیمتعال  و خدای 1«ا ْمُسْلِميناأكاب ْمُجْرِمينا

فاعَصَىأفِرْعَوْنُأا رَّسَُولاأفاأاخَاذْزابهُأَاخَْذًاأأأأ*أإِ ايْكُمْأرَسُوالًأشابهِدًاأعَلايْكُمْأكامَبأَارْسَلْنابأإِ اىأفِرْعَوْناأرَسُوالًأ

ز یکای از عوامال   نیا در ساوره مادّثّر    2.«فاكايْفَأتاتَّقُوناأإِنأكافارْتُمْأيَوْمًبأيَجْعَلُأا ْوِ ْدَاناأشَِيبًبأ*أوَبِيالًأ

حَتََّىأَاتبزَابأأأأ*أوَأكُنََّبأزُكَاذٌُِّأبِيََوْمِأا َدِّينأأأأ»تکذیب روز جزا شمرده شد:  ،ناشدن مجرممیجهن

هاای پروردگاار، مالکیات روز قیامات دانساته شاد:       حمد یکی از ویژگی یهدر سورو  3«ا ْيَقين

هاای  زا یا حداقل یکی از ظرفتکویر قیامت را ظرف ج یهدر سورخداوند  .«مب ِكِأيَوْمِأا دِّين»

عَلِمََتْأزافَْس أمََّبأأأأأ*أوَأإِذااأا جَْنََّةُأَُزْ ِفَاتْأأأ*أوَأإِذااأا جَْحَِيمُأسَُعِّراتْأأ»مجازات و مکافات برشامرد:  

از آگاهی دقی  پروردگار به بنادگان ناساپاس   ده تا دوازده آیات  ،و در سوره عادیات 4«َاحْضارات

 
 .36قلم / . 1
 ی مدثر، آیات نه تا یازده آمده است.و نظیر آن در سوره 17ا15مزمل / . 2
 .47. مدثر / 3
 آمده است. 30تا  22و فجر آیات  22ت دوازده تا چهارده و لیل آیات یازده تا ی اعلی آیانظیر آن در سوره؛ 15ا13تکویر / . 4
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وَأحُصِّلاأمَبأأ*أَاأفالابأيَعْلامُأإِذااأبُعْثرِاأمَبأفىِأا ْقُبُورِ»ان آورد: یبه مو قدرناشناس و مجازات آنان سخن 

   «إِنَّأرَبهَُّمأبهِِمْأيَوْمَئذٍأ َّخابِيرٌأ*أفىِأا صُّدُورِ

 اعتقااد باه  بااور باه مساوولیت و     ،صكح آدمید که یکی از ارکان نسازمیروشن  آیات این

   .مکافات و مجازات است

  �      

باشاد.  مای راندن شدید و همراه باا خ اونت یتیماان     ،ین اثر تکذیب مجازات و مکافاتلاو

این بیماری نه تنها فرد را از رفتن باه ساوی    .دلی استو سنگ عاطفه بودنراندن یتیم گویای بی

که یتیم به سوی نگامی هگردد میبلکه موجب  ،داردمی باز نایتام و رسیدگی عاطفی به حال آنا

 نوع دیگر رانادن  .دنرا با شدت و خ ونت از خود بران یو ،یی داردو از آنان تقاضاآید مین آنا

کند که میکسی باور  نهوگچ .از حقوق ان استآنان کردن ف در اموال آنان و ممنوعایتام ، تصر

 و اوبماناد  خبیر مخفای    ان از دید پروردگارتصرف در اموال وخ م بر ایتام  ،این رفتار زشت

   نکند؟را مجازات های غاصب انسان و ندهدبر انسان و رفتار او ترتیب اثر 

عادم تاأمین    لطیف آیه، تأکید بر زشتی رفتار خ ن و تناد انساان باا یتیماان و     یهنکت

مین شاکم  أپناهاان از تا  عااطفی ایان بای    یهزیرا جباران لطما   ؛نیازهای عاطفی آنان است

باعاث سارخوردگی و    ،بسا کاه ایان خاأل عااطفی    چه تر است و آنان مهمی ونیازهای ماد

 حقارت شخصیت آنان شود. 

         

اثار دیگار تکاذیب     ،نوایاان و مسااکین  کردن شکم بیدیگران به سیر عدم تحریض و ت وی 

   .اصل مجازات و مکافات است

گونه بهباودی  و خود امکان ایجاد هیچاست  ار فقرتفگر شود کهی گفته میمسکین به شخص

را باه   ایعاطفاه ، دل هر انساان با فقر به حد گرسنگی برسدهنگامی که  .ندارد اش رادر زندگی
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ماال کاافی در    ،دارد و اگر خودمیواشخ  فقیر آورد و او را به تكش برای سیرکردن میدرد 

   کند.مین مساکین ترغیب برای سیرکردرا دیگران او  ،اختیار نداشته باشد

هر مسلك و  نظر ازخكقی اشاره شد که هر انسانی با صرفدو عمل غیرا بهباال در آیات 

کند که تکذیب اصل مجازات و مکافات میکند؛ این شیوه معلوم میحکم  هاآنبر زشتی  ،ینیآ

امور بریده  اعتقادات صحی  صرفاً یك سلسله سازد کهگردد. و م خ  میباعث مسخ انسان می

  بخ ند.مفهوم حقیقی انسانیت را می ،از دنیا و غیرمرتبط با زندگی نیست، بلکه به زندگی آسان

       *        

به تهدید گروهای از نماازگزاران پرداختاه کاه هویات       ،در این بخش از سورهخداوند 

سپرند و رفتاری همراه با ریاکااری و تزویار و بخال از    ت فراموشی میدسهاصلی نماز را ب

 دهند. خود ن ان می

 یهمزباور نتیجا   یهیعنی جمل ؛اندفاء سببیه دانسته ،«فاوَيْلٌأ ِّلْمُصَلِّينا» یهدر آیمفسران فاء را 

ناخته ی اگر در صف نمازگزاران هم باشد و به این نام شا گر جزا حتست. تکذیبا تکذیب جزا

باه   ،شاود اهتمامی به امار نمااز مای   باعث بی ،نمازگزاری حقیقی نیست و انکار او از جزا ،شود

 شدن آن در برخی اوقات باکی ندارد.  شدن نماز یا فوتطوری که از فوت

ست. نماز عامل پیوند انسان باا خداسات. کسای کاه باه اصال       ا هویت نمازگزار به نماز او

هرچند به یکی از ادیان الهی انتسااب داشاته باشاد و اهال      ،داشته باشدمکافات و مجازات اعتقادی ن

   نماید.مباالتی میفاصله گرفته و نسبت به ترک آن بیعبادت از واقعیت این  ،نماز شمرده شود

 یهقصد و ارادشخ  عملی است که  اصل غفلت از به معنی« ساهون»لغت  یهری 

معنای آن یا ظاهر یا باطن و  ،ز تمام عمل یا جزء آنا که کندمین یحال فرق ،انجامش را دارد

اختیار و همراه با  گیرد که از روی  میتی تعلسهو و غفل به ،اخذهؤه م. البتعمل غفلت شود

مؤید آن  ،«ساهون»در کنار لغت  «عن»ستفاده از حرف ا کهآن. نکته دیگر باشد سهوکننده تقصیرِ
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 زیرا در غیر این صورت ؛ماز است و نه سهو در نمازسهو و غفلت از اصل ن ،است که مراد آیه

  .استفاده شود «فی»تا از حرف داشت مناسبت  ،اندگونه که اهل بكغت گفتههمان

        

الهی  از رحمت و م مول هكکت و دوری انکارکننده جزا که منتسب به اهل نماز بوده

عمل  کهآندوم  .کندمیاز اصل نماز غفلت  کهآن لاو شود:میشناخته  هاییعكمت با ،است

صحی  و برای قرب به حضرت پروردگار به  یهعبادی همچون نماز را نیز با هدف و انگیز

دادن ن ان یهآورد که با انگیزمیمغز به جای روح و بیبلکه نماز و عبادتی بی ؛آوردمیجای ن

ن اقل عدم مكمت و سرزنش آنایا حد با هدف مدحاین ارائه به دیگران  .باشدمیبه دیگران 

گیرد و این شخ  میانجام عمل عبادی از فلسفه ت ریع آن فاصله بنابراین  ؛گیردمیصورت 

  .طالب آثار واقعی آن نیست ،هم

      

منع از چیزهایی است که عكمت  ،گذاردمیبر انسان  ،سومین اثری که تکذیب مکافات

یعنی در حد عادی نیز از همکاری و همیاری  .روی در شخصیت انسان استاعتدال و میانه

 ورزد.های خود بخل میییدیگران اجتناب کرده و از استفاده از این دارا

از در مورد معنای آن، ران اختكف نظر است. مفسمیان  ،چیست« ماعون»مراد از  کهایندر 

همسایگان نظیر آب، نمك، ظرف، کبریت و... تا صدقه و زکات در دادن امور جزئیِ منزل به عاریه

 نماید. معنای آیه را منحصر به خود نمی این مصادی گفتنی است حد متعارفش گفته شده است. 

کند و عبادات را جز گونه که پیوند با خدا را قطع میباالخره کسی که تکذیب جزا بکند، همان

ای گونه به ،کندارتباط انسانی خود را با دیگران قطع می ،خل  بریدهدهد، از انجام نمی« ریا»برای 

 کند. قطع می ،کنندکه هر نوع عمل متعارف و معتدل را که اهل دین و نماز با دیگران برقرار می
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  شناختيروش هایهنکت

 ، ازی صحی  و غلاط ترکیاب ایان ساه    هاو گونه ،نعمت و پروردگار ،انسان یهسه مؤلف .1

. از آیات نازل نازل شده در این دوران بوده استه آیات ( تاکنون مورد توج8مکی )اعلی  سوره

 ،انساان  کاه آنشود که مدل شایسته در ترکیب این سه مؤلفاه عباارت اسات از    میاستفاده  شده

خود را در  ،بوده هابداند و قدرشناس نعمت هاپروردگار را صاحب تمام نقش در اعطای نعمت

ها ع یا بسط و قبض نعمت. عطا و منپاسخگو ببیند هااستفاده از نعمت یدگار و نحوهبرابر پرور

 1.مؤثر ب مارد هانحوه عمل خود را در قبضانسان باید لیکن  ،چند به دست پروردگار استهر

تار باا پروردگاار متعاال و     بندگی بی تر و پیوند عمیا   یهه وظیفتوجنیز او را م هاازدیاد نعمت

عمال   ،ایمان یهی اعطایی از جمله نعمت وجود انسان را در سایهانعمتاو باید  2.یدخل  بنما

بن ااند و  به بار  و بردباری صال  و توصیه همدیگر به ح  و درست و توصیه همدیگر به صبر

یی که انسان را از مسیر صحی  خار  کرده و به جهانم گرفتاار   هاخواهیم غولی به فزوناز دل

 ،بداناد تاا خاود را تربیات نکارده و دل در گارو اماور واالتار ننهااده          ،ب نمایداجتنا ،سازدمی

 3.نقمت بوده و وبال جان او خواهند شد ها،نعمت

روز در آن روز کاه   .کندمیمسوولیت بزرگ انسان در برابر پروردگار در روزی خاص جلوه 

هاا ساؤال   نعمات  هم نسبت به قدرناشناسی از پروردگار و هم اصال  ،مکافات و مجازات است

 5ماند.پاسخ نمیها در همین جهان بیها و دادههمان طور که سوءاستفاده از نعمت 4شود.می

از  کاه  عكئام و آثااری دارد   هاتکذیب جزا و نادیده گرفتن مسوولیت انسان در برابر نعمت

 
 .23ا19ی فجر / . مفاد سوره1

 (.15( و کوثر )12(، ان راح )11های ضحی ). مفاد سوره2

 (.16( و تکاثر )14(، عادیات )13های عصر ). مفاد سوره3

 .(16( و تکاثر )14(، عادیات )10های فجر ). مفاد سوره4
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یاب باه   خوردن و تصرف عدوانی اموال ایتام و راندن آنان از خود و نیاز عادم ترغ   هاآنجمله 

بلکاه موجاب ازدیااد     ،نداانسان یهتزکیموانع ترین این امور نه تنها بزرگ است. اطعام مساکین

 1.گرددمیو سلب توفیقات و عنایات پروردگار  ،مرض عدم طهارت انسان

شود تا انسان پیوندهای الهی را قطع و وظائف و میاین تکذیب در گام دیگر موجب 

أ ِّلْمُصَلِّينا»: دست فراموشی بسپاردهگار را بی میان خود و پروردهامیثاق أعَنأأ*أفاوَيْلٌ أهُمْ ا َّذِينا

 «. ا َّذِيناأهُمْأيُرااءُوناأ*أصَلابتهِِمْأسَبهُونا

اعلای کاه راه    یهشارح و تفسایری باود از آیاات ساور      هاا تمام این ساوره  ،دیگربه تعبیر 

به حیات دیگر را کاه   هتوجداشت و میان را بی هاآنداد و موانع میرستگاری را به انسان ن ان 

 هاا رهایی انسان از گرفتااری  کار نجات وراه ،کمیت و کیفیت بسیار بی تری از حیات دنیا دارد

وَأاالاْخَِراةُأأأ*أبَلْأتَُؤْثِرُوناأا ْحَيََوةاأا َدُّزْيَبأأأ؛أ*أوَأذاكاراأاسْمَأرَبِّهِأفاصَلىَأ*أقادْأَافْلاحَأمَنأتاَاكىَ» :شمردمی

 «.أوَأَابْقاىخايرٌْ

های مهم و مورد اهتمام بیان عكئم و آثار یك اعتقاد و باور یا تکذیب آن، از جمله روش .2

هم  ،های گوناگون حیاتاعتقادی در عرصهدادن خطر بیماعون است. ن ان یهدر سور

دهد که مزید بر آن ن ان می ؛ وکندت خی  بیماری و هم شناخت اشخاص بیمار را ساده می

 هایبلکه آثار بیرونی داشته و با واقعیت ،صرفاً موضوعی درونی نبوده ،خلل در اعتقادات

 زندگی ارتباط دارد. 

نیاز رساوخ کارده و از باین     نمازگزاران در بین ممکن است اعتقادی به اصل مجازات بی .3

ن و منتظار تارک عكئام تادیّ    نان بایاد  متدی آنان عضو بگیرد. در صورت سرایت این بیماری به

ش ت اخی   عبادات و قطع روابط متعارف باا دیگاران باود. ایان ساوره رو      یهانجام ریاکاران

 دهد.اهل نماز ن ان می یهبیماران و فاسدان را در میان جامع
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موضوعاتی به ظاهر شخصای و مرباوط باه آن بزرگاوار      پیامبر اکرم هایهرچند تربیت .4

ها با اصول اعكم شده تناسب دارد. باه عباارت   تربیتاست، اما در نگاه حکیمانه الهی زمان این 

هاا  برتارین  ول، خود جزد تا آن حضرت در مورد هر اصل تحوانبهتر خدای متعال اراده فرموده

هاا و ایجااد ارتبااط    عطای نعمات ا یمسألهکه در چنان ؛الگوهای مربوط به آن اصل باشنداز و 

هاای ضاحی، ان اراح و کاوثر     در سوره مبرمنطقی میان نعمت و پروردگار و نفس شریف پیا

شااید علات ذکار ایان      1.« اقادْأكابناأ اكُمْأفَِيأرَسَُولِأاهللأَُسَْوَةٌأحَسََناةٌأأأأ» :چنین الگویی عرضه شد

ی ناِ عْاَ اکَیا  اِ»قرآن به  :فرمودند امام صادقکه چنان ؛به همین منظور باشد ،موضوعات در قرآن

   .تا دیگران سر م   بگیرند ،فرمود یعنی خداوند به پیامبر 2؛نازل شد «هدارَا جَی یَعِمَاسْ وَ
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این سوره در هفت جدول از جداول مسند ترتیب نزول در ردیاف هجادهم قارار دارد. در    

فیال   یها ساور با کاافرون   یهجای ساور  مقدمتانو نیز جدول  فضایل القرآنجداول منقول در 

عبااس اسات،   از ابوصال  از ابن مقدمتانل یعقوبی نیز که مثل جدول در جدو .تغییر کرده است

جدول یعقوبی در چند مورد دیگر شاهد افتاادگی  در کافرون افتادگی دارد. البته  یهسور یهرتب

 ها هستیم. نام سوره

هیجده به نوزده و بالعکس چنادان م اکلی باه     یهجایی دو سوره و تبدیل رتبهرچند جابه

دهاد کاه آنچاه در هفات     های کافرون و فیل ن ان مای اما دقت در مفاد سوره ،ردآووجود نمی

 یهزیرا سور ؛باشدتر میجداول ترکیبی آمده، صحی  یهجدول مسند و جداول غیرمسند و هم

دهد که خدای فیل ن ان می یهمفاد سور هستند و فیل هر دو خطاب به پیامبر اکرم کافرون و

. تاا باا   کارد ناازل  ایان ساوره را    ،از برخورد شدید جریان کفر پیامبر متعال برای رفع نگرانی

نماید. این غارض  ت را تثبی دل پیامبر ،پناه نمودبی یهیادآوری دفاعی که خدای متعال از کعب

مور اتخاذ موضع صاری  علیاه کاافران اسات،     أم کافرون که در آن پیامبر اکرم یهبا تقدم سور

ا مطلبی که موجب نگرانی شادید  قبل  یهسوردر سوره ماعون ا  کهآنبر سازگار است. افزون 

 آن حضرت باشد، وجود ندارد.
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ایان  و شش آیاه دارد.   نازل شدهماعون و قبل از سوره فیل  یهپس از سور کافرون یهسور

 یهنصار و پاس از ساور    یهقبل از ساور  ،یکصد و نهمدر ردیف نیز در ترتیب مصحف سوره 

 .و شش آیه دارد واقع شده استم قرآن ادر جزء سیکوثر 

 محتوای سورهمقصود و 

از جریاان مسالط   و جدایی آن  کردن مرز اعتقادی رسول اهللمقصود از نزول سوره، شفاف

از معباود کفاار و   ای اان  در اعاكم تفااوت معباود     ،سوره با دستور به آن حضارت  کفر است.

 رسد.به پایان می اسكم و کفرشود و با اعكم قطعی جدایی دین بالعکس آغاز می

 ارتباط سوره

را در عصار نازول    یهتغییار و اصاكح جامعا    یهبرنام ،پروردگار متعال از آغاز نزول قرآن

عنوان سخنگوی پروردگاار باا   در اردوگاه شرک خیمه زد و به دستور کار قرار داد. پیامبر اکرم

ه پرداخت. البته گروهای در برابار ایان    شناسی باورها و رفتار جامعرویکردی انذاری، به آسیب

دعوت جدید مقاومت کردند و تا آنجا پیش رفتند که انواع برخوردهای خصوصی وعماومی را  

به امر دعاوت   ،در این فضای تن  و سخت اکرم رپیامببا این حال انجام دادند.  با رسول اهلل

فرصت کاافی بارای   در این زمان  ،دتدریج فراهم شده بوداد. با توجه به مقدماتی که بهادامه می

اعكم صری  موضع منفی در برابر معبودها و دین و آیین کافران فراهم شاده باود. اماروز ایان     

ا بیان باورهای اسكمی در برابر بدعوت دینی  ،طور رسمی و صری  فرصت پدید آمده بود تا به

و مستمر از سوی اسكم  سرآغاز نبردی رسمی و جدیموضع، صری   این اعكمِ .کفر آغاز شود

اسات. پاس   ن اان داده  سوره کاافرون  شده پس از های نازلبود که نمودهای خود را در سوره

به مدد قرآن نبردی فرهنگی و تمام عیار را با اعتقادات و رفتاار کاافران و جریاان     پیامبر اکرم

 کفر آغاز کرد. 
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اشاره به ایان   ،كمی آمده استبعید نیست که مراد از دعوت علنی که در کلمات مورخان اس

 مقطع از دوران رسالت باشد.

 لتحو گام

هاای اعتقاادی و   اعكم رسمی جدایی و تفااوت معباود و برناماه    ،اصل تحول در این سوره

 است.   رفتاری اسكم در برابر کافران

 شأن نزول

ه آن باود کا   ،ران معتقدند که سوره در ح  جمعی از قریش نازل شد و سابب برخی از مفس

 اساود بان   ،عبد یغاوث زهاری   اسود بن ،مغیرهبنولید  ،وائلعاص بن ،قیس سهمی حارث بن

گفتناد: ای   باه پیاامبر   ،بودند قریششجاعان از که خلف و غیر ای ان  امیر بن ،اسد مطلب بن

ساال تاو   د! بیا و با ما موافقت کن و تابع دین ما شو تا ما نیز تابع دیان تاو شاویم و یاك    محم

تا اگر دین تو بهتر از دین  ،سال معبود تو را پرستش کنیمودان ما را پرستش نما تا ما نیز یكمعب

تاو شاریك    ،و اگر دین ما بهتر از دین تو بودمند شویم بهرهما شریك تو باشیم و از آن  ،ما بود

عباادتش  غیار او را در   کاه ایان از به خدا برم پناه میحضرت فرمود:  بگیر!ما باش و از آن بهره

کنایم و  را تصادی   تا تاو   ،لمس کن و بوسه بزنرا ما خدایان . گفتند: پس بعضی شریك سازم

فرماان   کاه ایان شوم تاا  فرمود: من مرتکب هیچ امری نمیحضرت  !خدای تو را پرستش نماییم

تاابع شاما در    ،من نازل شود. پس اگر حکام پروردگاار مان در ایان بااب فارود آیاد       ر الهی ب

 نازل شد و سوره کافرون را آورد. شوم. مقارن این مذاکرات جبرئیلزدن میسهکردن و بولمس

طور که در ماورد  همان پیامبر ؛ زیرارسد این شان نزول صحت نداشته باشدبه نظر می

در ماورد لماس و بوساه نیاز موضاع محکمای        ،زد نآناا  یهبه سین تردید دست رداول بی
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شارک   ،با ایان عمال  ک خود بردارند، بلکه آنان خواستند دست از شرم رکان نمی .گرفت

 بردند و آیا ممکن اسات پیاامبر  بخ یدند و در این معامله سود میخود را م روعیت می

ل این روایت را ، تردید کرده باشد؟! لذا غالب مفسران فقط بخش اودر امری با این وضوح

 اند.پذیرفته و نقل کرده
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 آیات اول تا آخر

           

أ(        6  (  !بگو: ای کافران  

 أ(       (  پرستممن نمی ،پرستیدآنچه را شما می. 

 أ(           (  کنیدعبادت می ،پرستمو نه شما آنچه را می. 

 أ(         (  پرستممن مى ،و نه آنچه پرستیدید. 

 أ(          (  کنیدپرستم عبادت میو نه شما آنچه را می. 

أ(        (  دین شما براى خودتان، و دینِ من براى خودم. 

 تفسير

 خيمه مستقل اسالم

         

        6   *        

دهد تا جدایی به او دستور می ی متعالخدا .است آیات این سوره خطاب به پیامبراکرم

 دین خود اصرار کند.  و بر بندگی ودارد اعكم  ،خود را از پرستش و دین کافران رسمیِ

م رکان برای رساندن این معنی است که پیامبر باید در مقابل  ،«قل» یهده از واژستفاعلت ا

 موضع بگیرد و به طور رسمی خیمه مستقل اسكم را در برابر کافران برپا سازد.

کاافر   ،ت الهی قارار نگیرناد و آن را انکاار نکنناد    که مردم تا در برابر حج استه توجقابل 

در  ،های توحید، معاد، و دیگر حقای  را دانستهکافر دالئل و برهانشوند. در واقع محسوب نمی

« نااس » یهتا پیش از این، قرآن مردم را باا واژ کند. را انکار می هاآنموضع گرفته و  هاآنبرابر 
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به دلیل اباكغ  انفکاک شوند و این خوانده می« کافر»ای با لفظ داد؛ اما اینك عدهخطاب قرار می

 َامْأيَكَُنِأا ََّذِيناأأأأ»فرمایاد:  مای  3تا  1در آیات نه خداوند در آغاز سوره بیکه انت است. چنحج

أرَسُولٌأمِّناأا لَّهِأيَتْلُواْأصحُُفًبأمُّطاهََّراةًأأ*أتاأْتِيهَُمُأا ْبَيِّناةُأكافارُواْأمِنْأَاهْلِأا ْكِتابٌِأوَأا ْمُشْرِكِيناأمُنفاكِّيناأحَتىَ

 ،شادند جدا نمی [از دیگران]کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیدند و م رکان  ؛فِيهَبأكُتُب أقايِّمَةأ*

هاای پااک را   ای از ساوی خادا کاه کتااب    مگر هنگامی که دلیل روشن برای آنان آمد، فرستاده

 .«های استوار بودکتاب هاآنخواند در حالی که در می

 ،ه کاافران و آناان از پیاامبر   از گرو پیامبر اعكم جدایی رسمی ،با عنایت به این نکتهپس 

 کند.  معنی پیدا می

            

هاا را پرساتش   بلکاه پرساتش بات    ،کنناد کردند که خدا را هم پرساتش مای  عا میاد کافران

مََبأزاعْبَُدُهُمْأإِالأأأ» :کناد دانستند که آنان را به خادای بازرگ نزدیاك مای    معبودهای کوچکی می

م اغول باه   زیارا کاافرِ دل   ند؛در حقیقات خداپرسات نیسات   آناان  ا اما  1«بُوزابأإِ اىأاهللأزُ ْفاى ِيُقارِّ

نسابت باه    هاای پروردگاار، مدکاذّبِ روز مکافاات،    های دنیا، ناساپاسِ باه نعمات   خواهیزیاده

از ه ادارها تاأثیر    کناد و نیازی کرده، با ذات رباوبی رابطاه را قطاع مای    پروردگار احساس بی

سایر   ، یعنای انسانی یه. چنین شخصی که با اهل باطل همراهی کرده و کمترین وظیفیردذپنمی

 بپرساتد را خادایی  تواند چگونه می ،کندو پیوند با خال  را قطع می ،کردن شکم گرسنگان فقیر

کاه چناین فارد کاافری     بپرساتد  کسای را   ،دِ معتقدپرستد و چگونه موحد و معتقد میکه موحّ

دان حقیقای پرداختاه   های کافران و موحکردن صفسوره کافرون به جدا یهپرستد. در نتیجمی

 است. است. در واقع این سوره برائت از کفر

که پرستش شما که با  این معنی دارداشاره به  اعكم تفاوت دو گروه در موضوع پرستش
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در واقع  ،همراه است یهای توحیداین انحرافات و خرافات و مخالفت با برهان و حجت

شما چیزی را خدا دانسته و  زیرا ؛شمریدخود را متدین می ، اگرچهرستش خدای متعال نیستپ

وجه نداشته و به هیچشریکی زیرا آن خدا هیچ  ؛کنید که خدای حقیقی نیستپرستش می

شما قرار نداده است. پس این ادعای شما مبنی بر « رب»و « پروردگار»دیگران را در کنار خود 

که کرد  هباید توج اًنمگردد. ضست و پرستش خدا محسوب نمیطاعت او نیا ،هاپرستش بت

ای و مصالحه در پرستش را به خطاب به کافرانی است که عبادت دوره ،این موضع پیامبر

سال معبود تو را  که یكآنان ی این ادعابه پاسخ در  پیامبربودند و پی نهاد کرده  پیامبر

 گویید و هرگز او را پرستش نخواهید کرد.می دروغ ، فرمودند: شماپرستیممی

           *          

ع برائت و جدائی دو صف بندگی از همدیگر است که ضموبر کید أتکرار این جمله برای ت

 نه من معبود شما را خواهم پرستید و نه شما معبود مرا. ابداً

در مورد  2از ابوجعفر احول 1دیصانی که ابوشاکراست نقل شده  مجمع البیانسیر در تف

مدینه آمد و خدمت امام به  کهآنتا  ،وی از جواب بازماند .ال کردؤعلت تکرار این آیات س

 یك :گفتند خدافرمودند: قریش به رسول امام .پرسیدرسید و از وی علت تکرار را  صادق

سال تو خدایان ما  باز یك .پرستیمما خدای تو را میسال هم  رست، یكسال خدایان ما را بپ

جواب فرمود.  نآنا یهو خداوند مانند گفت ،سال خدای تو را بپرستیم را بپرست، ما نیز یك

این مطلب گفت:  ،ول پاسخ را به ابوشاکر داد. ابوشاکر وقتی پاسخ را شنیداحسپس ابوجعفر 

 ست.دان ی است که از حجاز آمده ا

        

هاا و  ینیا باه طاور طبیعای آ    ،اناد وقتی معبودهاا مختلاف   .ساب  است آیاتبر آیه فرع این 

 
 است. ابوشاکر یکی از زنادقة عصر امام صادق. 1
 علی نعمانی کوفی معروف به مؤمن الطاق.محمد بن ابوجعفر احول. 2
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دین شما که عباارت اسات    مأمور است تا اعكم کند گون خواهند بود. پیامبراها نیز گونروش

 ،دیا هم شماسات و عقا سا  ،خادایان شاما  مرتبط با  عقاید و دستوراتِ ،ای از معارفاز مجموعه

ه به معبودهاا و  توجبا این اعتقادات و دستورات ین من نیز مخصوص خودم است. یرفتار و آ ،باورها

 امکان تصال  و سازش با همدیگر را ندارند. ،که پ ت سر هر کدام ان است ایمبانی

 هانکته

عدم نسخ آن  آیات قتال و یهوسیلسوره به این شدن ران در مورد منسوخمفسدر میان  .1

 ؛نسخ ن ده استاند که این سوره ران اظهار فرمودهمفسگفتگوهایی شده است و محققان از 

و به  ،بلکه این سوره به شکل تهدید و وعید .زیرا مفادش با آیات قتال و جهاد مخالفت ندارد

از  در برابر معبودان آنان و جدایی رسمی صف وی از آنان و آنان معنای موضع صری  پیامبر

 وی است.

تار از ایان   ای ساخت اس آمده که در قارآن ساوره  عببه نقل از ابن مواهب علّیّهدر تفسیر  .2

باع  زیرا که توحید محض است و ثواب خواندن آن برابر ثواب قرائت رد ؛سوره بر شیطان نیست

 قرآن است.

ه آن کا اسات  روایت کارده   امام صادقاد از این سوره برائت از شرک است. شعیب حدّ .3

سات و چاون از قرائات آن    ا ربع قارآن  قُلْأيَبأَايُّهَبأا ْكابفِرُونا» :پدرم به من گفت :حضرت فرمود

که کرده است نقل  امام صادقسالم نیز از  و ه ام بن ،«هددَحْوَ اهللَ ددبدعْاَ» :گفتمی ،شدفارغ می

أنْ كِأوَ»بگو:  ،بخوانی «تاعْبُدُوناأالأَاعْبُدُأمَب» یهآی ،آن حضرت مرا امر کرد که چون در این سوره

 .«بمُلاسْبِ ْيأااينِدِ» :سه بار بگو که ،و چون از قرائت آن فارغ شدی« يينِدِأهُبًأ اصِلِخْمُأاهللاأدُبُعْاا

 شناختي روش هاینکته

صاورت گرفتاه اسات؛ یعنای      هاا آنمواضع پس از تبیین منطقی و برهاانی  صری ِ اعكم  .1

پرداخات و باراهین و   مای های پروردگار در زنادگی  ندین سوره که به نقشبه دنبال چخداوند 



  501 آیات اول تا آخر

هایی که آیاین نجاات و   ترین واژهو به دنبال بیان کلیدی ،دادتوحیدِ بندگی را توضی  می یهادل

 ،رواباط انساان باا خادا، خاود     از تنظیمای کاه   به دنبال ساخت و رستگاری انسان را روشن می

عناوان  را باه  پیامبر ،در سایه قرآن صورت گرفت، در این سوره طبیعت و دیگران به اجمال و

ه الگو و اسوه دیگران، مأمور ساخت تا موضع صاری  خاود را   اولین محصول تربیت الهی و البت

 در مورد معبود و دین صحی  و قابل قبول، اعكم نماید.

أمَبأتاعْبُدُونا»تأکید بر موضع با تکرار آیات  .2 أمَبأَاعْبُدُب ابأَازتُمْأعَأوَأ*أ ابأَاعْبُدُ أ ابأَازابأأ*أبِدُونا وَ

در  ، ارزش و اهمیت صراحت«دِينِأأدِينُكُمْأوَأ ىِأأ اكمُأ*أوَأ ابأَازتُمْأعَببِدُوناأمَبأَاعْبُدُأ*أعَببِد أمَّبأعَبَدتمُ

 .دیگران باشد یهتواند الگو و نمونمیدهد. این شیوه جداسازی را ن ان میجداسازی صفوف 

 ،آن، مانع پذیرش همراهای باا معباود    یهگونه که محتوای دین اسكم و معبود یگانهمان .3

توحیادی و آیاین    یهدین و آیین کافران است، معبودها و آیین کافران و جاحدان نیز با اندی ا 

امکان تواف  میان کفر و ایماان  عدم د. اعكم این حقیقت و تصری  به ناسكم سر ناسازگاری دار

 در این سوره است. ،های به کار گرفته شدهیکی از روش ،ر دو طرفاز ه

گاه آن اعكم موضع رسمی و صری  در برابر جامعه و گروهی که باید تغییر یابند، یهزمین .4

گذشاته   یهته باشد. در هفده ساور فکافی صورت گر یهاندازشناسی به شود که آسیبفراهم می

بیاان شاد. آن اناذارها و     کارد، را تهدیاد مای   زدهمعه شرکها و خطرات گوناگون که جاآسیب

گیری شود و جادایی معباود و دیان مسالمانان از     ها مقدمه شد تا در اینجا موضعشناسیآسیب

 معبود و دین کافران اعكم شود.





 

 

 

 

 

 ی فیلسوره

 

کاافرون و قبال از    یهپاس از ساور  فیل  یهسوری است. مک یهنوزدهمین سور ،این سوره

-و تاریخ یعقوبی در جاباه  مقدمتانهای منقول در اختكف جدول .فل  نازل شده است یهورس

در ترتیب مصاحف در  این سوره سوره کافرون گذشت.  یهفیل و کافرون در مقدمهای جایی سوره

قارار  ام قارآن  سای  در جازء و قریش  یههمزه و قبل از سور یهردیف یکصد و پنجم، پس از سور

 .استپنج آیه ی و دارادارد. 

 مقصود و محتوای سوره

دفاع و حفاظت از ای اان در برابار کاافران    در مورد  رفع نگرانی پیامبر اکرم ،غرض سوره

و یادآور کیفیت برخورد پروردگار متعال با اصحاب فیل و بیاان   سوره خطاب به پیامبر است.

 .استنهایت کار آنان 

 ای به داستاناشاره

بر نجران دست یافات و بسایاری از    «ذونواس یوسف بن» ،یهودی یمنپادشاه  کهآنپس از 

باردن  نف یمان و از میاا  بارای تصار   ،پادشاه مسیحی حب اه  ،نجاشی ،جا را ک تمسیحیان آن
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گاذارد تاا   باختیاارش  در هاایی  خواست که ک اتی  م(520)ژوستنین ذونواس از امپراطور روم 

هفتااد   ،های رومی به ساحل حب اه رسایدند   تیبتواند سپاهش را از دریا بگذراند. همین که ک

از دریا گذشتند و با سپاه یمن جنگیدناد و   «ارباط»نام ههزار سپاهی حب ی به فرماندهی مردی ب

را شکست دادند و ذونواس خود را در دریا غرق کرد. پس از آن یکی از سرداران حب ای   نآنا

تحات  را ک ات و   «اربااط »ای با دسیسه ،تگرفتن قدردسته برای ب (مرَشْاَلْاَ) ابرههبه نام 

ای در ساابقه باشاکوه و بای   یهدست آورد و کنیسهفرماندهی بكد یمن را ب ،فرمان نجاشی

 یمن ساخت. یصنعاشهر 

فاراهم  ر بناهای قدیمی آن سارزمین  مآرب و دیگ ی آن کنیسه از مصال  قدیم سدگویند بنا

های مرمار  ن و کارگران و سن امهندس ،ر رومآن از جانب قیص یبه روایت طبری برای بنا .شد

   1نهاد.« القُلَّیْسْ»را  و دیگر مصال  فرستاده شد و نام آن

رب عه کوشش خود را متوج ،نجاشی یهبه دستور یا اجاز ،ابرهه پس از تکمیل آن معبد

ا ه تا آنجا ک ،روی آرند و از حج کعبه منصرف شوندآن معبد حجاز و حاجیان کعبه نمود تا به 

را داد و او « رضَمد»خزاعه تا  و ن ان و سروری د بنمحمبه شخصی به نام  ا طبریاز به نقل 

د محمرا میان اعراب اطراف و حجاز فرستاد تا مردم را برای حج القُلَّیس دعوت نماید. چون 

از  مردی ،کنانه رسید و دعوتش را آشکارا اعكم نمود، مردم آن سامانخزاعه به سرزمین بنیبن

 محمد، برادر .حیاض را برانگیختند تا او را با تیری از پای درآورد نام عروه بنههذیل ب یهقبیل

 خود را به ابرهه رساند و آنچه را گذشته بود، گزارش داد. ،قیس

صنعا رفتند و داخال   مالك بنتمیم و دیگری از بنیبنی یهمردی از قبیلهمچنین گفته شده 

 آن را آلوده کردند. ،نگاه که گویا عید کلیسایی بودهآن معبد شدند و شبا

کنانه و دیگر قبایل عرب بجنگد  یهتصمیم گرفت تا با قبیل ،ابرهه بعد از این حوادث

 
که به معنای پدری باال آمدن و لبریزی از غذا و آب آماده اسات؛ از ایان جهات کاه آن معباد از       « قلس»گویا از « لقُلَّیسا. »1

 های قدیمی پر و یا بسیار بلند بود و شاید این لفظ، تعریب لفظ یونانی اکلیزیا ا کلیسا ا به معنای معبد است.جواهر و سن 
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ه را در مکراه  ،کعبه را ویران کند و با سپاهی از حب یان و فیلی یا فیكن جنگی یهو خان

 (.م 571یا  570) پیش گرفت

لی را برای دفاع از کعبه و جن  با حب ایان شاوراند   یقبا ،نام ذونفرهبمردی از سروران یمن 

ابرهاه از   .لش پراکناده و خاود اسایر شاد    یو با سپاهیان ابرهه جنگید و شکسات خاورد و قباا   

م عچاون باه سارزمین خاث    ابرهه  داشت.نگه همراه خود  او را اسیر کرد وک تنش درگذشت و 

و دیگار قبایال    «نااهس » و «شاهران »م یعنای  خاثع  یهعمی با دو قبیلحبیب خث نفیل بن ،رسید

را نفیال   اما او نیز شکست خورد. ابرهه ن جنگید،انو با آ بستبر سپاه ابرهه را راه  ،پیمانشهم

معتاب باا گروهای از     بان  مسعود ،و چون به طائف رسیدند تا راهنمای سپاهش شودکرد اسیر 

 ابرهاه و فرمانبردار ن ان دادناد و اماان یافتناد.    قیب به استقبالش شتافتند و خود را بنده سران ث

گروهانی از سواران پی تاز خود را به فرماندهی افسری باه ناام    ،چون به سرزمین مغمس رسید

باه غاارت    ،هرچه از اموال و اح اام مکیاان یافتناد   آنان  .فرستاد همکسوی ه مقصود ب اسود بن

 عبدالمطلب بود.  ،و بزرگ قریشسرور  در میان آن اموال دویست شتر از آنِ بردند.

دار ابرهه یلچون خود را در برابر سپاه ف هاآن پیمانانو هزیل و هم هکنان ،قبایل قریش

وسیله یکی از نزدیکان ه ابرهه نیز ب اندی ه جن  با او را از سر بیرون کردند. ،ناتوان یافتند

جن  نیستم و مقصودم همان  خود حناطه حمیری به مکیان پیامی فرستاد که من با شما در سر

به من اعكم نمایید. عبدالمطلب  ،اگر شما هم آماده جن  نیستید .ویران کردن این خانه است

ابرهه به او بار داد و بزرگش داشت و خود را به ابرهه رساند.  ،انشهمراه بعضی از فرزند

از این ابرهه  .پهلوی خودش ن اند. سرور قریش بازگرداندن شتران خود را خواست

ین تو و پدرانت را ویران کنم و تو از یآ یهام تا خانمن آمده :و گفت متعجب شددرخواست 

من صاحب »باشی. عبدالمطلب گفت: آوری و جویای شتران خود میمیان نمیه سخن ب ،آن

 .«داردو خانه را صاحبی است که خود آن را نگه میهستم  نمشترا

بگیرناد   ها پناهیان گفت: از شهر بیرون روند و در میان درهمکه شتران به عبدالمطلب برگ ت و او ب
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سارود  داد و با شعرهایی که مای حرکت می در کعبه را گرفته، یهه ماند و حلقو خود با چند تن در مک

 های اطراف مکه شتافت.این کار، او نیز به سوی درهخواست. پس از از خدای خانه یاری می

آینده و  ها نگران؛ چ مرا گذراندانگیز هراسشبی ها وههای کقریش در میان شکاف

 ،اندکه نوشتهخواب نرفت و دلی آرام نداشت. چنانهسرنوشت تاریخی عرب بود. چ می ب

  .نگران بودند ،قدرتی که داشتند یهبا همنیز ابرهه و سپاه حب ی او 

ماا  ه از این پس آنچه ب ،اندهوضوح گزارش دادهنگاران با اندکی اختكف، بجا را وقایعتا این

ساپاه خاود فرماان    باه  اند. گویند بامداد آن روز ابرهاه  خود از دور و با ابهام دریافته ،اندرسانده

یل جنگای  فاین بود که  ،وی وارد شد رروحی که ب یهین ضربلاعكم داشت. اورا  همکحمله به 

شاتابان و جسات و خیزکناان     ،گرداناد هار ساو کاه او را برمای    ه زانو درآمد و با ه ش بیپی رو

 ،مهنگاا  ایان در  .خوردخود تکان نمیاز جای  ،راندندمی همککه به سوی  همین لیو ،رفتمی

قارار  ریزه یك سه سن  مرغانی مانند چلچله از سوی دریا پیش آمدند که در منقار و پاهای هر

   کرد.آمد، هكکش مینفر فرو میهر و هر سن  که به سر و پیکر  داشت

خاود ابرهاه هام ماورد اصاابت یکای از ایان         .اه ابرهه از هم پاشید و رو به فرار گذاردسپ

ایان   1و در آنجا به هكکت رسید. نداو را به صنعا پایتخت یمن رساند .ها قرار گرفتریزهسن 

نامیدناد و  « لفیال اعام»را  سال واقعه، آن اینبه سبب  بود و محمّدحادثه مقارن تولد حضرت 

 خ عرب شناخته شد. مبدأ تاری

 

 

 
ور م روح در محمد بن جریر طبری، تااریخ طباری، ترجماه ابوالقاسام پایناده، تهاران:       . عكقه مندان این داستان را به ط 1

 تعقیب نمایند. 688تا  678، ص  2ش،    1375اساطیر، چ پنجم، 
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أ(                       (   داران یلفمگر ندیدى پروردگارت با

 ؟چه کرد

أ(              (  آیا نیرنگ ان را بر باد نداد؟ 

أ(               (  فرستاد ،ابابیل ،دسته پرندگانى، دستهنو بر سر آنا. 

أ(      2    (  افکندند[ مىهایى از گِلِ ]سخت[ بر آنان سن ]که. 

أ(              (   را مانناااد کااااه  و ]سااارانجام، خااادا[ آناااان

 .شده گردانیدجویده

   هاکلمه

کردن به معنای ضایعهمچنین  .«اضكل» یهنظیر کلم ،کردن استبه معنای گمراه :« يللِضْتا»

 استعمال شده است.ها و ابطال زحمات و نق ه

: مفردش اَبدول بر نویسدمیهای پراکنده است. کسائی ها و گروهبه معنی دسته :« يلببِبَاا»

در  معتقد است که مفردش اَبِیل است. مرحوم طبرسی اصفهانی راغب است؛ اما ن عجولوز

 ق و پراکنده معنی کرده است.های متفرها و دستهابابیل را به گروه البیانمجمع

دار آن را کلوخ سن اصفهانی . راغب باشد( میگل )گل متحجّرمعرّب سن  :« يلجِّسِ»

 معنی کرده است.

به همچنین  .هایش را خورده باشندمثل گندم که دانهمحصول ک اورزی گ بر :« عَصْف»

 اش را خورده باشند.مانند غكف نخود و لوبیا که دانه ،محصول استمعنی پوست 
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 تفسير

         

                  

یعنی مگر علم و یقین پیدا نکردی. سوره  ؛استگرفتن اعتراف ای براستفهام در این عبارت 

هماان عاام الفیال اسات. پاس       ،د حضارت دانیم که سال تولا است. می اکرم خطاب به پیامبر

ا باه دلیال تاواتر و شایوع     اما  ،آن حادثه را م اهده نکارده اسات   ،حضرت قطعاً به چ م خود

آن را با حاواس ظااهری،    پیامبرکه گویا خبر، حادثه اصحاب فیل چنان روشن بود  یهگسترد

 .استدیده 

اند یك فیل به نام اختكف است. برخی گفته ،ههایی که در سپاه ابرهه بودتعداد فیلمورد در 

وجود اگر یك فیل  ؛ بنابرایناندشمردهبرعدد  دوازدهیا ه ت و برخی تا بوده است « محمود»

و اشاره  در عبارت باال مفرد است« فیل»واژه  ،کرده استسپاه حرکت می یهدر طلیع داشته و

 اسم جنس است.این واژه د بودند، به شخ  دارد و اگر متعد

           

فرمایاد: آیاا نق اه ساپاه ابرهاه را ضاایع و باطال        با استفهام انکاری میخداوند در این آیه 

 و به مقصد نرسید. به صورتی که هدف خود را گم کرد ،نساخت

اماا   ؛یمان باود  « یسلَّالقُ»ساختگی  یهبا هدف تقویت خان خدا یهابرهه نابودی خان یهنق 

زیارا اعتباار و    ؛این نق ه کامكً از هدف خود دور افتاد و در جهت خاكف مقصاود نتیجاه داد   

رعاب و  تار و  ساپاهیان قاوی   ،تمهیادات بی اتر  آناان  خدا را باال برد و هرچند  یهشوکت خان

باه   ،شاوم خاود خاالی کردناد     یهوح ت بی تری تدارک دیدند و صحنه را برای اجرای نق ا 

باودن  مهر تأییادی بار الهای    ناما شکست آنا، ای که کسی را یارای مقاومت و مقابله نماندگونه

 کعبه و اعتبار آن شد. یهخان
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کناد. بارای   خدا را ترسیم می یهترین دشمن خانت قویآیه او  ذل متعال در این پروردگار

کاار  هاندام با الزم نبود که وسائل گران و سربازان درشت ،نابودی این سپاه عظیم و صاحبان فیل

نامیاده  « قِناْدِر » ایاران  ط پرندگانی شبیه پرستو و چلچلاه کاه در منااط  جناوبی    رود. آنان توس

پ ت سار هام بار     ،های کوچكگان ریزنقش و کوچك که در دستهنابود شدند. پرند ،شوندمی

 سپاهیان صاحب فیل وارد شدند.

      2    

تار از  تار از عادس و کوچاك   بزرگکه ریز  لیاین پرندگان کوچك هر کدام با سه سن ِ گ

ها را بر سر سپاه ابرهاه  لگِگروه آمدند و سن ِگروه ،یکی به منقار و دو تا در پاها ،بودند نخود

 فرو ریختند.

       

یعنی اگر این برگ زراعت یا کاه یاا غاكف حبوباات را حیاوان بخاورد و      « عصف ماکول»

 ،حالِ آن سپاهِ م مول عذاب ،گرددچگونه آسیاب شده و ریزریز می ،بجود و به معده وارد کند

یا همچون برگ درخت یاا غاكف    ،که حیوان آن را خورده باشد ای بودهمچون آن کاه جویده

 جز قالبی باقی نمانده باشد. هاآنحبوبات داخل آن را خورده باشد و از  ،حبوباتی بود که کرم

ناابودی   یهه به مطالب باال روشن شد که دشمن هرچه قوی باشاد و نق اه و توطوا   با توج

پ تیبان آن  دفاع و تنها مانده باشد، خدای متعالیبحفاظ و دین را بک د و نماد دین هرچند بی

 خواهد بود.

دشمن  یهخود را در برابر قدرت و توطو ،با موضعی که در برابر کافران گرفت پیامبراکرم

ضمن تأکید بر  ،ت و دفاع ظاهری در دست نداشتو در آغاز رسالت که هیچ عامل قو داد قرار

این هنگام بود که حضرت . در اعكم برائت کرد کاناز معبودهای م ر ،پرستش توحیدی خود
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در مقام در این سوره  . خدای متعالرا پیدا کرد ،قدرت و توطوه کافران لجو  و عنود یهدغدغ

 .را به او یادآوری کردهای کافران توطوهنابودی کران خدا و توانش بر قدرت بی ،تسكی خاطر

 شناختيروشهای نکته

 دین و در برابر و صری  مأمور اعكم موضع قاطع را ه پیامبر اکرمکمتعال  پروردگار .1

کافران لجو  و عنود و قدرتمند نمود، او را نسبت به حمایت قطعی خود در برابر  ینیآ

 ها را به حداقل برساند.تواند نگرانیخطرات احتمالی مطمون ساخت. این اطمینان قلبی می

بلکه  ؛بسنده ن د ،توان برخورد با کافران را دارد خدا کهاینبه بیان  ،هابرای رفع دغدغه .2

دادن شواهد که ن ان دهدشد. این امر ن ان می ییادآور ،نمایییکی از شواهد قطعی این قدرت

 دارد.سزایی هبشده، تأثیر بات قلب کسی که به او وعده حمایت دادهدر ایجاد ثُ

ن است گواه آ، د دینداری و توحید استکه نما ،تعرض به کعبه یهزدن به حادثمثال  .3

 یهرعایت کامل تناسب میان ماوردی کاه وعاد   ، حمایت از پیامبر یهکه در انتخاب نمون

سازایی در تاأثیر روحای ایان     های که شاهد قدرت الهی است، نقش با شود و نمونهداده میحمایت 

 ها دارد.وعده

و نیز شواهد متواتری که به طور قطاع   مبر اکرماستفاده از استفهام با هدف اعتراف و اقرار پیا .4

 های آن حضرت کمال تأثیر را داشته است.به اثبات رسیده، در رفع دغدغه برای پیامبر

ل یترین ابزار و وسا، نابودی جریان مخالف و بسیار قوی با کمنماییبهترین روش قدرت .5

ساواران باا   هاا و فیال  د و نابودی فیال ناهای چلچله که پرندگانی کوچكاست. استفاده از دسته

 نمایی خدای متعال در این جریان است.های کوچك، او  قدرتریزهسن 
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ای است که در مکه نازل شده است. در ی فل  بیستمین سورهسوره ،در جداول ترکیبی

ست؛ اما در جدول این سوره در همین رتبه قرار گرفته ا 1گانه مسندجدول از جداول دهشش 

به نقل از  مقدمتانهای تاریخ یعقوبی و عباس و جدولبه نقل از عطا از ابن ضریسابن 

 برده ن ده است.نامی عباس از این سوره و ترتیب آن ابوصال  از ابن

ی ناس قرار ی فیل و قبل از سورهپس از سوره ،این سوره در ترتیب جداول مذکور

ی ندیم پس از سوره اخكص و قبل از سورهدر فهرست ابن دارد. البته در جدول موجود

وجهی وجود دارد که به آن اشاره  ،ناس قرار گرفته است. برای هر یك از این دو ترتیب

 خواهیم کرد. 

، بعد از یکصد و سیزدهمردیف ام قرآن، و در جزء سیدر ترتیب مصحفی در  ی فل سوره

 .استپنج آیه و دارای رد قرار داسوره اخكص و قبل از سوره ناس 

 محتوای سورهمقصود و 

بردن به پروردگار به منظور رفع خطرات ی تعویذ و پناهغرض از نزول سوره، آموزش نحوه

 
 . به مقدمه تفسیر رجوع کنید.1
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دعوت علنی و اعكم صری  برائت از معبود و آیین کافران است. محتاوای ساوره نیاز     اجتماعیِ

 باشد.می شامل آموزش موارد تعویذ به پیامبر اکرم

 تباط سورهار

باود و اعاكن برائات    آنان و مرام خوی  ،توحیدی در میان جمعی که شرک یهطلوع اندی 

و آغاز رسامی و صاری     م رکانو جداکردن خود از صف  ،ین انیدین و آ ،رسمی از معبودان

کافرون آغااز   یهاندی ه توحیدی که از سور یهبر پای اصكحات دینی در اجتماع مختلف عرب

ی فیال  سورهه در چچنان داشت ا ا خطر مواجهه با صاحبان قدرت و نیرن  را در برنه تنه ،شد

 کرد.  می ای را متوجه پیامبر اکرمبه آن اشاره شد ا بلکه تهدید اجتماعی گسترده

 یهکاه جامعا   فراگیاریِ  سایاهیِ  ،رفات مای افاراد  هر یاك از   یهوری که از ناحیانتظار شرُ

هاای ایماانی و باورهاا    گرفته بود و کسانی که برای زدودن عقیدهه را فراجزیره و محیط مکشبه

رو به درگاه پروردگاار  حضرت کرد تا آن ایجاب می ،ورزیدندکردند و یا حسادت میتوطوه می

کند و از هر یك از شرور مزبور به وی پنااه بارد. ایان ساوره ناازل شاد و نحاوه اساتعاذه باه          

 اد.تعلیم د اکرم پروردگار را به پیامبر

خار  از  هاآنکه من أ  هستند شروری ،شودر میی فل  متذکهدر سورخداوند شروری که 

ا شروری نیز وجود دارند که من أ روحی و درونی دارند. در سوره فل  و ، امباشدنفوس می

در خداوند ای که به گونه ،است اصول این شرور مطرح شده ،نازل شدند ناس که در پی هم

 است. شده ر ی ناس شرور داخلی و درونی را متذکهرور بیرونی و در سورش ،فل  یهسور

فل  پاس از   یهسور ،ندستهجداول ترتیب نزول که در دست اکثر طور که گذشت در همان

 ،ایان نظام   بار  بناا ؛ نااس  یهاخكص پس از سور یهقرار دارد و سورو فیل کافرون های سوره

ین کاافران کارده   یدین و آ ،را مأمور برائت از معبودان رپیامب ،کافرون یهدر سور خدای متعال

اعاكم  ین یا دیان و آ  ،در اتخاذ نوع خاصای از معباود   را موضع خوددهد تا میو به وی دستور 
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باا ساه ساوره تأییاد و تسالیت       ،در این تنهاایی  کند. پیامبرطوفانی به پا می ،. این موضعدارد

هرچناد قاوی و    ،بار ناابودی دشامنان دیان      ی فیل، تواناایی حضارت حا   سوره شود. درمی

آوردن به پروردگار از شرورِ گوناگون آید و در سوره فل  و ناس پناهبه نمایش در می ،گرتوطوه

گاردد کاه   ی توحیدی فراهم میزمینه برای تبیین اندی ه ،آنو پس از شود حضرت تعلیم می آن به

 شوند.های اخكص و نجم بیان میدر سوره

قرار و فیل ی کافرون ی توحید پس از سورهندیم که سورهبر جدول ذکر شده در فهرست ابن اما بنا

اند که عكوه بر موضع بردن به پروردگار از شرور را وقتی دریافت داشتهدستور پناه گرفته است، پیامبر

 اند.ودهبرائت از معبود و دین کافران، حقیقت توحید ذات و صفات پروردگار را نیز اعكن فرم
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 آیات اول تا آخر 

         أ  

أ(           (  دمبرم به پروردگار سپیدهبگو: پناه مى. 

 أ(     (  آنچه آفریده از شر. 

أ(            (  فراگیردچون  ،تاریکى و از شر. 

أ(               (   هادمندگان افسون در گره شرو از. 

أ(            (  گاه که حَسَد ورزد]هر[ حسود، آن و از شر. 

 هاکلمه

کردن خویش و یعنی حفظ ،ی سیزدهم از فعل مضارع است: این کلمه صیغه« وذُعُاا»

را دفع کند. مصدر این کلمه  تواند آن شره بردن به کسی که میاز راه پنا ،رهیزدادن از شرپ

 است.« عوذ»

ای است صفت م بهه ،: شکافتن و جداکردن. این کلمه در صورتی که با دو فتحه باشد «قلافا»

ر هنگام صب  و غالباً این کلمه ب شده.  یعنی شکافتهلَکه در معنای مفعول به کار رفته است؛ پس فَ

آن  توانشود و البته میاطكق می ،آوردشکافد و سر بر میای که نور گریبان ظلمت را میآن لحظه

فرماید: که در قرآن میچنان ؛های خلقت دانستشدن ق ر و پرده از پدیدهرا اشاره به مطل  شکافته

پس این کلمه در معنای مفعولی، عبارت است  2«....صْبَبحِأفاب ِقُأاإلِ»و  1«...إِنَّأاهللأفاب ِقُأا ْحَبِّأوَا نَّوَىأ»

 آورد.ای که از درون چیزی سر بیرون میشده یا پدیدهای که شکافتهاز هر پدیده

 
 .95انعام / . 1
 .96انعام / . 2
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و به معنی شود شب حاصل می یهکه در نیم یظلمت شدید به معنی « سَغَ» :« قبسِغا»

 شود. اطكق می ،آیدد شب میچه در تاریکی شدیآنبر و غاس  شب بسیار ظلمانی است 

سپس به معنی و این واژه به معنی حفره و گودال بوده  اصل دخول و واردشدن. : «بقاوَ»

 کار رفته است. هورود در گودال ب

معنای در  هه این واژاز آب دهان در هنگام دمیدن. البتریختن مقدار کمی بیرون : «بتبثافَّزا»

که است نقل شده  خدااز رسول رود.کار می به ،استو تلقین  دمیدن معنوی که به معنی الهام

 .«يعِوْيأرَفِأثافاينأزامِباا ْأوحَا رُّأنَّاِأبأوَ ااا»: ندوحی فرمود یهدربار

 .گرفته شده است زدنبه معنی بستن و گره «عَقْد» از . این کلمههاگره : «عُقاد»

گرچه برای خودش هم نخواهد. بکند،  دیگران رازوال نعمت از  یکسی که آرزو : «حبسد»

نعمت برای  خواستنِ ،زیرا غبطه ؛حسد مذموم است و غبطه ممدوح و پسندیدهگفتنی است 

 .مانند آنچه برای رفیقش هست ،خود است

 تفسير

         

           

اشاره  ،بردن به پروردگارپناه دستور به شود.آغاز می سوره با فرمان خدا به پیامبر اکرماین 

جَستن از آن  یهبا انگیز پیامبرلذا  ؛خار  است انساناز توان  هاآنکه دفع  داردخطراتی  به

های پرستش همین است. قرآن این انگیزه را د. یکی از انگیزهبرپناه میخداوند به  ،خطرات

أالاأ»نوع معبود تخطوه نموده است؛ اذ خاما ب ر را در ات ،تأیید کرده أمَب أاهلل أدُونِ أمِن أتادُْْ وَالا

أيَضُرُّكَ أوَالا « رساند، مخوانو به جاى خدا، چیزى را که سود و زیانى به تو نمى ؛1يَنفاعُكَ
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توانند مىخوانید، نو کسانى را که به جاى او مى ؛1وَا َّذِيناأتادْعُوناأمِنأدُوزِهِأالاأيَسْتاطِيعُوناأزاصْراكُمْ»

أقُلْأَافاراَايْتُمأمَّبأتادْعُوناأمِنأدُونِأاهللأإِنْأَارَادَزِيَأاهللأبِضُرٍّأهَلْأهُنَّأكابشِفابتُأضُرِّهِ»یا أ«شما را یارى کنند

اى به من برساند آیا آنچه را به جاى کنید، اگر خدا بخواهد صدمه[ چه تصور مىبگو: ]هان ؛2

 «.او را برطرف کنند یهتوانند صدمخوانید، مىخدا مى

ین یاس را گرفت و برائت خود را از معبودها و آآن موضع حس اکرم هنگامی که پیامبر

 یهسازی بر پاینمود و اقدام به جامعهارائه و دین جدید را  نظام بندگیکافران اعكم کرد و یك 

 .رفتمیبه استقبال خطر  ،توحید معبود و آیین جدید نمود

کند. راه درست آن گرفتن در برابر خطرات و ضررها را بیان میی پناهوهی فل  شیسوره

ها را محو انسان به پروردگاری که با قدرتش ظلمات را با نور صب  شکافت و ظلمتاست که 

 نمود، پناه ببرد.

، پروردگار « لَفَالْ بِّرَ»ا خواندن خدا با نام ؛ امحسنای زیادی دارد یاسمای متعال خدا

ها را با نور تمام تاریکی تاقادر است  کند که ویرا ایجاد می این احساسی صب ، شکافنده

 .نابود کند ح  روشن نماید و ظلمت گسترده در فضای اجتماعی را محو و

ی ربّ به فل  اشعار به ربوبیت گسترده، اضافه ،، مطل  شکافتن باشد«فل »اما اگر مراد از 

پروراند های گوناگون میها و پردهر موجودی را زیر پوستوسیع و فراگیری دارد که پیوسته ه

 3آورد؛را پدید می هاآنشکافد و ها را میها و پوستی ظهور شد، آن پردهو چون آماده

دهد و در هنگامی که آغاز های ظلمت و شرک پرورش میکه دین ح  را در زیر پردههمچنان

 دهد.حقیقت دینِ صحی  را ظهور می زند ورا کنار می هاپردهاین  ،کردبه رشد 

 
 .197. اعراف / 1
 .38. زمر / 2
 .306، ص4،   پرتوی از قرآن. سید محمود طالقانی، 3
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باید . دهددستور میمخلوقات  بردن به پروردگار از شربه پناهرا در این آیه حضرت خداوند 

اش خیر عالم آفرینش همهشود اضافه شده است؛ پس معلوم میبه مخلوقات  شرکه کرد ت دق

 شوند.می متصف شر بهرض تزاحم و تعا یها آفریدگان در خانام ،است

           

 بردن از شرپناه ،بنابراین مراد آیه 1اند؛گرفته« هجوم»را معنای غاس  مفسران یکی از لوازم 

گفتیم که روش  شود.ور میبه روز و روشنایی حملهو است  شرور یموجوداست که شب 

ی تغییر فرهن  جاهلی و مجموعه عقائد و رنامهآغاز تحول، پیگیری ب محوری دعوت دینی در

 بود. هاآنرفتارهایی بود که ماندگاری انحراف بسته به 

ت قرار اظلم مقاومت شدید پرتوهای نور رحمانی است که در معرض ی آیه بهاشارهشاید 

نوری را مسدود کند  یهرفت که هر روزنت بود و بیم آن می؛ ظلمتی که در نهایت شدداشت

و به  ،گمراهی و انحراف عقیده و رفتار به نهایت رسد هنگامی که ظلمتِ ا را بر آن ببندد.و فض

همچون هجوم شب که  ،بسیار مسموم و سیاه حمله کندفضای در  موضع عبودی پیامبر

، فرصت اجتماعی را بر بندگی زدهگرفته و شرکظلمتفضای  ،کندروشنی روز را محو می

 سازد.را کامكً منزوی میکند و آن دانه سد میموح

            

بردن پناهآیه، اند که مراد م کردهاست. برخی توه ران گفتگومیان مفس ،در مراد این آیه

اما باید اند. زنان ساحر یهودی است که در آن روزگار زیاد بوده به پروردگار از شر پیامبر

اند، جایی که هنوز یهودیان حضور ندارند و از زنان ساحر زل شدهه ناگفت آیات زیر در مک

ساحر هیچ تفاوتی ندارند و ثابت ن ده که زنان ساحر و مردان یهودی خبری نیست. به عكوه 

 
 .865، ص 10،   مجمع البیان ر.ک به: امین االسكم طبرسی،. 1
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بر  اند. بر فرض صحت وجود چنین احتمالی، بنادر آن روزگاران زنان ساحر بی تر از مردان بوده

امری باطل و  مسحورشدن پیامبراکرم ،م از شیعه، معتزله و اشاعرهاع ،نظر اکثر متکلمان مسلمان

مسلط شوند و حتی به جسم  زیرا اگر ساحران بتوانند بر عقل و جان پیامبر اکرم ؛مردود است

رود. به عكوه مراجعه به آیات ای از ابهام فرو مییقینِ به رسالت آن جناب در هاله ،او لطمه زنند

وَاهللأيَعْصِمُكَأ»معصوم نگه داشته:  ،را از مردم زیرا خداوند پیامبر ؛کنددفع میاین توهم را  ،قرآن

أا نَّبسِ إِذْأ»شود، ادعای ظالمین شمرده است: و این ادعا را که آن حضرت مسحور واقع می 1«مِنا

أا ظَّ أمَّسْحُورًابيَقُولُ أرَجُلًب أإِ َّب أتاتَّبِعُونا أإِن أأ ِمُونا أضازْاُ* أكايْفَ أيَسْتاطِيعُوناأظُرْ أفالاب أفاضالُّواْ أا ْأامْثابلا أ اكَ رابُواْ

کنید. ببین چگونه براى تو شده را پیروى نمىسحرجز مردى  وقتى که ستمگران گویند: ؛2سَبِيالً

 «توانند ببرند.ها زدند و گمراه شدند، در نتیجه راه به جایى نمىمثل

باید مراد  ،دهندها را تغییر میها و رأیه عزمزنان باشند نه جماعتی ک «نفاثات»بنابراین اگر 

ای دانست که در م اعر و تصمیمات ایمانی و آیه را تبلیغات آهسته زنانه و ساحرانه و ماهرانه

نمایند. را یکی پس از دیگری سست می هاآننمایند و های اعتقادی عموم مردم نفوذ میعزم

دمند تا عزم و اعتقادات مردم را و پنهانی میآهسته  ،های مسموم خوداین جماعت با نَفَس

از گروهی از ساحران به  سست نمایند و رأی آنان را تغییر دهند. به عبارت دیگر، پیامبر

 ،تأثیری که در مردم داشتند با القای شبهات پروردگار پناه برد که به دلیل جایگاه اجتماعی و

 شدند.مانع پذیرش دین می

ی دوم از شار مطلا    در آیاه  ات هام هماهنا  اسات. پیاامبراکرم    این معنی با سایاق آیا  

گذارد شود و نمیی سوم از جریانی که متوجّه مردم میمخلوقات به پروردگار پناه برد و در آیه

مبنی بر برائت از معبودان و دین کافران و اعكم بندگی و دین جدیاد،   آن موضع صری  پیامبر

 
  .7. مائده / 1
  .17. اسراء / 2
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ناد و در مرحلاه ساوم از شار گروهای کاه عقایاد و باورهاای         جایگاه الزم اجتماعی را پیدا ک

باه   ،کنناد مسلمان را به مکر و وسوسه و حیله و شابهه، سسات مای   ایجادشده در دل گروه تازه

 برد.پروردگار پناه می

           

لیال  کند که از شر گروهی حسود که دامر می به پیامبر ،خداوند متعال در این آیه

 ،اسات  هاآنها بر آن حضرت و حسادت نسبت به مخالفت ان با حضرت، دیدن نعمت

زیرا این حساودان کاه از جایگااه، شاهرت، موقعیاّت و احتارام        ؛به پروردگار پناه برد

و به دنبال برپاکردن خیمه اسكم باه دسات    اندبه تن  آمده اجتماعی حضرت محمد

و تاوهین و تهیایج دیگاران علیاه آن حضارت      آمده برای حمله از فرصت پیش ،ای ان

 کنند.سوء استفاده می

به شر حسود هنگام اظهار  ،آیهاین در خداوند ه به این نکته خالی از لطف نیست که توج

ا ؛ امخطری برای محسود ندارد ،تا بفهماند حسد تا در درون افراد است ،ه استه دادحسد توج

 ند.گاه است که حسادت بروز کمهم و م کل آن

که بار اصكح جامعه را در کنار انهدام بنیان شرک و کفر  چه گذشت، پیامبر اکرمبنا بر آن

بیند که چگونه از شروری که در دوش داشت، در آغاز این حرکت اصكحی، تعلیم می بر

 کند، به پروردگار متعال پناهنده شود.های دین جدید بروز میی رسمی بیان مؤلفهمرحله

 شناختي وشر هاینکته

کننده تعلیم کرد که چه چیزهایی را درخواست داشته باشد؛ گاه باید به درخواست .1

 .روش درخواست و پناه بردن را آموخت در این سوره به پیامبرخداوند که چنان

شونده است. این حقیقت در های درخواستتوانایی یهکننده بر پایتقاضاهای درخواست .2

أبِرا» :است فل  نمایان یهسور أَاعُوذُ أخالاقاأ*أا ْفالاقِأٌِّقُلْ أمَب أشارِّ ربوبیت در این دو آیه از  «.مِن
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های پیامبر درخواست یهممقدیاد شد و آن دو صفت او  دم و آفریدگاریِسپیدهخداوند بر 

 .گرفتاز خدای متعال قرار  اکرم

بینای وجاود   ، پایش ی تحاول دینای  . در فرایند اصاكح جامعاه و طارح تفصایلی برناماه     3

هاای فلا  و   بخش سورههای اجتماعی امری مهم است. از جمله پیام الهامها و مقاومتمخالفت

دفع جریان مخالف، تنها بر دوش رهبران نیست، بلکه این پرودگار است که به دفاع   کهآنناس 

 رهبران اصكح دینی. و درخواست پردازد؛ البته م روط به دعاجریان مخالف می

 



 

 

 

 

 

 ی ناسسوره

 

ای است کاه در  یکمین سورهوبیستبر اساس گزارش جداول مسند و ترکیبی  ناس یهسور

البتاه جاداول ماذکور در     .ازل شده اسات ن ی اخكصل از سورهفل  و قب یهپس از سور ،مکه

ی نزولای آن  ناامی از ایان ساوره و مرتباه     ،مقادمتان ، تاریخ یعقوبی و فضائل القرآنهای کتاب

بعد از در ردیف یکصدوچهاردهم، آخرین سوره قرآن و در ترتیب مصحف  اند. این سورهردهنب

 آیه دارد. ششو قرار دارد.  فل  یهسور

 مقصود و محتوای سوره

های درونی بردن و استعاذه به پروردگار متعال از شر وسوسهی پناهتعلیم شیوه ،غرض سوره

به سه نام از اسمای پروردگار متعال آغااز و باا تقاضاای     بردنبه پناه است. سوره با امر پیامبر

 یابد.خاتمه می ،های انس و جنشیطان های پنهانیِوسوسه رهایی از آسیبِ

 ارتباط سوره

ین خاود از صاف   یا بندگی و دین و آ و جداکردن صفِ به دنبال بیان موضع صری  پیامبر

، ی دینای باود  برپاایی جامعاه  ی بارای  که آغااز و برپاکردن خیمه اسكم در اردوگاه شرک کفار 
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فیل  یهی در سوراولخدای متعال چند تذکر و دستور را خطاب به آن حضرت صادر فرمودند. 

دشمن هرچند قوی باشد و بخواهد برای تقویت معباود و دیان خاود باه      ،بود که یادآور شدند

ه کاه ابرهاه و   گونا هماان  ،شاد  تماام ناابود خواهاد   تو و دینت هجوم آورد، با خاواری  د یعقا

 .شدند ها نابودریزههایی از پرندگان و سن سپاهیانش با کمترین هزینه یعنی دسته

نظیار   ،شاوی بیارون تهدیاد مای    یهاز ناحیا  هاا آنباا  برای رهایی از شروری که  کهآندوم 

کننادگان  آورنده، شبهه افکناان و سسات  هجومتاریکی فراگیر و  ،مخلوقات یشروری که از سو

 پناهنده شو. ،به پروردگارشود، صادر میورهای مردم و نیز حسودان عزم و با

موضع بندگی موحداناه و برائات از    کهاینبه  توجهبا  .ناس است یهدر سور ین دستورسوم

 ،های مخفای شایطانی  باید به جان مردم رسوخ کند و موانعی درونی یا وسوسه ،بندگی غیرخدا

شود تاا از پروردگاار   مور میمأ پیامبر اکرم ،دم نگرددمانع جدی پذیرش این عقائد از سوی مر

م کارساز نیفتد و پیام حا  باه جاان    درهای درونی و مخفی در ماین وسوسهدرخواست کند که 

 مردم منتقل گردد.
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 آیات اول تا آخر

         

أ(         (  به پروردگار مردمبرم بگو: پناه مى. 

أ(     (  پادشاه مردم. 

أ(     (  معبودِ مردم. 

 أ(         (  گر نهانىاز شر وسوسه. 

 .کندهاى مردم وسوسه مىکس که در سینه آن      ( أ(

 أ(      (  ان.و ]چه از[ انس چه از جن 

 هاکلمه

 وسوسه یعنی خواندن به سوی چیزی با صدای آهسته.  .صدای مخفی : «اسوَسْوَ»

 .است شدنبه معنی پنهان« خنس»از  ،بسیار پنهان : «بسنَّخا»

 تفسير

         

          *      *     

به کاار باردن ساه اسام      ،ی جل و اعلیخدا معبودبودنِ و ، مالکیتربوبیتکید بر صفات أت

نسای و جناّی، ارتبااط    های اهای شیطانبزرگ است که با هدایت انسان و جلوگیری از وسوسه

اختیاار  پادشااه و صااحب   ،دمکننده وقتی این تلقی را داشت که با پروردگاار مار  دارد؛ یعنی دعا

کاه چناین کسای     کناد پیدا مییقین  ،دوشمیگوید و به او پناهنده مردم و معبود مردم سخن می

 باشد.  ها میدادن وی از شر وسوسهقادر به پناه
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پادشااه و  ، پروردگاار  ،خادا  کاه آنباا   ،اختصاص مردم در این آیاتی رب به ناس و اضافه

پذیرش مردم  ،آن حضرت یهآن است که موضوع دغدغدلیل به  ،مخلوقات است یهمعبود هم

اصكحات اجتماعی از سوی ماردم باود؛ اصاكحاتی کاه در     یعنی وی نگران عدم پذیرش  ؛بود

  .بودآغاز شده موضع بندگی موحدانه سوره کافرون با بیان 

    

نام « هوسوس»عملش  ،کندا به دیگری القا میمطلبی ر ،کسی که با صدای آهسته و مخفی

ممکن است حدیث نفس، خیاالت باطل و افکار شیطانی باشد که انسان را در  هدارد. این وسوس

نماید. وسواس در اصل، معنی مصدری کند یا نسبت به چیزی نگران مینهان به امری ت وی  می

 .ی مورد بحث به همین معنی استو در آیهآید گر( نیز میدارد، ولی گاهی به معنی فاعل )وسوسه

هماین اسات کاه     ،بردن به پروردگار مردم کردهرا وادار به پناه آن نگرانی بزرگی که پیامبر

در گوش مردم شروع به القائاات   ،ن ینان منحرفخیاالت باطل، افکار پنهانی، حدیث نفس، هم

و برائات از معباودان و دیان     رنسبت به موضع نوظهور توحیادی پیاامب   ،پنهان و آهسته کرده

 د.وانَدَبه تردید وادارند و نگذارند این حقیقت در قلب ان ری ه  ،م رکانه

تاوان  عنوان صفت را مای به «اسخنّ»کار بردن واژه هب ،اگر وسواس به معنی اسم فاعل باشد

در نی که دشمنا ؛شوندگان گرفتگران بر وسوسهی واقعی این وسوسهبودن چهرهنهاناشاره به پ

ایان   ظااهراً  .در لباس مهرورزناد  انی کهتوزاند و کینهاند، باطكنی که در لباس ح لباس دوست

بسایار  از خنااس   ماراد  ،مصادری باشاد   وساواس باه هماان معناای    اگار   و مراد است احتمال

آگااه   هاا کسای از آن  پروردگارای که جز گونهبه ،بودن این خیاالت در ضمیر آدمی استمخفی

 دفع کند.را آن کهآنی پنهانی، جز پروردگار آگاه نیست تا در چنین وسوسه بنابراین د؛نباش

        

منظور این است که با کكم پنهانی که  .«کندها وسوسه میانسان یههمان کسی که در سین»
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ثیرگذاری به قصد تأ کهایند، یا ها نواخته شودر گوش کهاینبدون  ،رسدصدایش به قلب می

 دهد.میگوید و دل را تحت تاثیر خود قرار ها سخن میدر سینه

را  نها نمایند و باورهای آناا انسان توجهتوانند ضرری را مگران میوسوسه کهآن مهم ینکته

 ای از راسات، و گمراهای در  کردن باطل در لعاابی از حا ، دروغ در پوساته   ها، مخفیبا تزیین

از ایان  برای در امان مانادن   ،گونه نبودزیرا اگر این ؛ثیر خود قرار دهندأتحت ت ،پوشش هدایت

 نداشت. وجودپناه بردن به پروردگار ، نیازی به گروه

فاإِزَّهبأالأتاعْمَىأا ْأابْصبرُأوَأ كِنْأتاعْمََىأا ْقُلَُوٌُأأأ»محلی است که قلب در آن است:  ،مراد از سینه

هاا اسات، کاور    هایی کاه در ساینه  ها کور نیست، لیکن دلدر حقیقت، چ م ؛1دُورفِيأا صُّأا َّتي

 کاه آنباه دلیال    ؟جای وسوسه را قلب شمرد چرا خداوند کهاینسؤالی که مطرح است . «است

لین بخش از بدن است که تأثیرات خواطر و خلجانات عواطف و احساساات روحای را   قلب او

سازد و با ارسال خون به تمام بدن، تأثیرات را نیاز باه   ن میخود و جریان خون نمایادر ضربان 

مثل حالت شرمندگی و خجالت یا تندی و خ ونت که در رنا  صاورت   رساند، تمام بدن می

 گردد.ظاهر می

گردد که در روایاات ماا باه آن    میاو  توجهمدد خاصی م ،بردن مؤمن به پروردگاردر اثر پناه

نقال شاده    تغلب از اماام صاادق  اشی از ابان بناز تفسیر عی نمجمع البیادر  اشاره شده است.

اش دو تاا  قلب او در سینهبرای  کهاینهیچ مؤمنی نیست مگر »فرمودند:  که رسول خدااست 

دماد؛  دمد و گوشای کاه در آن وساواس خناّاس مای     گوش هست. گوشی که در آن فرشته می

 .«وَأاايَّدَهُمْأبِرُوحٍأمِنْهُت قول خدا: آن اس .کندمؤمن را با فرشته تأیید می ی متعالخدا

       

 . جنو انس دو گروه باشد: جناین تواند یکی از می ،ی پنهانی و مخفیهااین وسوسه من أ
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جن به معنی پوشیده است ی کلمهزیرا  ؛یعنی موجوداتی که از نظر جسمی قابل م اهده نیستند

 گویند.می «جن» ،اندکه پوشیده از نگاه مادیا نیز رر وو برخی موجودات شر

کكس، همکار، جنس ما که در قالب دوست، همهمو مختار  انسان یعنی همین موجوداما 

در  بایستیو ما را نسبت به باورهای خوبی که است  همسایه، همسر، و غیره با ما در ارتباطهمراه، 

گیری باورهای مانع شکل ،با تلقینات فاسد و مخفی خود و اندازدمیبه تردید  ،شکل بگیرد هاسینه

 گردد.صحی  می

گذارند باورها در جان مردم میگرانی که نناس از شر چنین وسوسه یهدر سور پیامبراکرم

 برد. پناه میو معبود آنان اختیار پادشاه و صاحب ،به پروردگار مردم ،دوانندبری ه 

هایی که افراد برای انحرافمان پیش ها و شیطنتدر وسوسه ترین پیام سوره این است کهمهم

اسات. ایان   « یاا الاه  »و « یا ملك»، «یا رب»های بردن به خدای متعال با اسمپناه ،بهترین راه ،آورندمی

 کنند.ها مساعدت میهای نفس و شیطانها و اغواگریاسمای نیکو انسان را در دفع وسوسه

 ختيشناروش هاینکته

ن اان از اهمیات ایان     ،بردن به خدا از شر این تهدیدهاه به تهدیدهای درونی و پناهتوج .1

 جانبه دارد.برای انجام تحول همه هاآندفعِ  یم کكت و ضرورت داشتن دغدغه

گردد و نبایاد  این نکته که باالخره موانعی وجود دارد که جز به مدد پروردگار مرتفع نمی .2

 های فل  و ناس است.سوره های مهم درود، یکی از پیامبه اقدامات خود اکتفا نم
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 یهپس از سوردوم، وبیستدر ردیف  اول ترتیب نزول مسند و ترکیبیاین سوره در جد

 و فیل یهندیم این سوره را پس از سورابنگذشت که ه قبل از سوره نجم قرار دارد. البتناس و 

. یعقوبی نیز در تاریخ خود نامی از در ردیف بیستم روایت کرده استو فل   یهقبل از سور

 اش نیاورده است. این سوره و رتبه

فل  و بعاد   یهقبل از سور، یکصد و دوازدهمدر ترتیب مصحفی در ردیف ی توحید سوره

 چهار آیه دارد.و است قرار گرفته  ام قرآندر جزء سی مسد یهاز سور

 محتوای سورهمقصود و 

ی بنای جامعه عنوان سن قصود از نزول سوره، بیان توحید ذات و صفات پروردگار بهم

 بنا گذاری کرد.  که پیامبر اکرم ی استدینی جدید

اعكم توحید ذات و صفات پروردگار و عدم وجود زاد و ولد و  هب پیامبرشامل امر  ،سوره

با غرض بیان توحید ناب و خال  در  باشد ویا انباز و همتایی برای خدای تبارک و تعالی می

 .ه استه نازل شدی مکهزدشرک یهجامع
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 ارتباط سوره

ت و عمال باه روش و آیاین    تربیت الهی در ناحیاه عبودیا   یهکه نمونه و اسو پیامبر اکرم

صف خود را از کاافران جادا کناد و صاف      ،توحیدی بود، مأمور شد تا به طور صری  و علنی

هاایی وجاود داشات کاه     پاس از آن دغدغاه   .جدا نماید )سوره کاافرون(  کافران را نیز از خود

پرداختند و توجه به پروردگار و اساتمداد از او   هاآنهای فیل، فل ، و ناس به رفع سوره

برشمردند و گذشت که پس از انهدام باورها، رفتار و فرجام زندگی  هاآنرا راهکار رفع 

پس باید باورهای جدید را مطرح نمود. تفصیل رسد. جاهلی، نوبت به اصكح جامعه می

شود. به توحید آغاز می یی بیان این باورها است که از سورههای معبود از جملهویژگی

مأموریت یافت تا معباود خاود را    پیامبر ،عبارت دیگر، پس از اعكم این موضع صری 

زم اسات گفتاه شاود    ی توحید انجام شاد. ال تر معرفی بنماید و این مهم در سورهروشن

ی صال  دینی اسات و باه هماین    سن  بنای تحوالت اجتماعی و ت کیل جامعه ،توحید

زده، ی ناصاال  و شارک  از جامعاه  جهت پس از اعكم جدایی اعتقادی و ایمانی پیامبر

 عنوان اولین گام در این تحول مطرح شد.به

سوره  نموده، پیوند میان این دو توحید و کافرون را بیان یهت نامگذاری سورروایتی که عل

کافرون و توحید  یهبه سور پیامبرشده است که نقل  البیانمجمعدر  دهد.خوبی ن ان میرا به

کننده را از شرک و تكوت کهآنبرای  ؛دخواندنآن دو سوره را به این نام  .گفتندمی« مق ق تان»

 ند.نکتبرئه و دور می ،نفاق

نامید. « نسب الرب»این سوره را  صادقبه نقل از امام  البیانمجمعطبرسی در همچنین 

معبود کسی است که ربوبیتش پذیرفته شده است. مراد روایت از نسب الرب بودن سوره 

در سوره کافرون رب خود را به عنوان معبودش معرفی  شود. پیامبر تر میاخكص روشن

 ا توضی  داد.های ذات و صفات وی رکرد و در سوره اخكص ویژگی
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 شأن نزول سوره

: ندبه م رکان فرمود اند که وقتی رسول خدای توحید نقل کردهدر مورد شأن نزول سوره

م رکان گفتند: خدای خود را برای ما معرفی نما که چیست؟ طك و نقره  ،«قولوا ال اله اال اهلل»

وحید نازل شد. گفتنی ی تاست یا چوب یا آهن یا چیز دیگر؟ پس در جواب سؤال آنان سوره

ی اخكص ی کافرون و سورهتوان شاهد دیگری بر پیوند میان سورهاین روایت را میکه است 

 برشمرد.

 گام تحول

هاا از  معرفای یگاانگی معباود در ذات و صافات و دفاع پیرایاه       ،گام تحول در این ساوره  

 ی توحیدی است.  اندی ه
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 آیات اول تا آخر 

           

أ(       (  بگو: او خدایى است یکتا. 

أ(      (  خداى صمد. 

أ(          (  شده زاییدهی نه کس را زاده، نه از کس. 

أ(           (  و او را هیچ همتایى نباشد. 

 هاکلمه

بار  « احاد » ؛ اما با این فرق که«واحد»مثل است، گرفته شده « وحدت»وصفی که از  : «دَحَ»

 ،دلیال خار  و باه هماین   چه در در ذهن و چه  ،کندقبول کثرت نمیشود که اطكق میچیزی 

 ،هر واحادی برای زیرا  ؛«واحد»خكف ه ب، شودنمینیز کند و داخل در عدد قبول شمارش نمی

واحادی  « احد»، اما گردد، دوم و سوم متصور است که با انضمام به آن کثیر میذهندر خار  یا در 

 است که دوم ندارد.

 و تکیه و اعتماد بر او. ،آهن  به سوی کسی قصد و : «دمَصَ»

بار هرگوناه شابیه و نظیاری     و طراز در مقام و منزلات اسات   : در اصل به معنای هم «وفْكُ»

 شود.اطكق می

 تفسير

         

       

را مأمور اعكم وحدت ذات و صفات خادای   دای متعال در آغاز سوره، حضرت محمخد
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کاافران ناام    کافرون از معبودی غیر از معبودهای معهاودِ  یهسور کند. آن حضرت درمتعال می

خادا را   ،لین آیهو در او پردازدیهای آن معبود مدر این سوره به بیان صفات و ویژگی ، پسبرد

 .  خواندمیکند، د نمی، یعنی ذاتی که قبول کثرت و تعد«احد»

ضامیر  اهلل اسات کاه پاس از     یهکلم ،ضمیر ؛ یعنی مرجعِضمیر شأن است« هو»: شده گفته

دادن مخاطباان باه مطلاب    گونه عبارات برای تثبیات و توجاه  قرار گرفته است. گفتنی است این

ها و دور بودن از حواس دارد و رماز  اشاره به غایب بودن خداوند از چ م« هو»غایب است. ضمیر 

 باشد.ای به نهایتِ خفا و دوری ذات باری تعالی از دسترس افکارِ محدود مخلوقات میو اشاره

اشااره باه معباود مساتفاد از آیاات      « هاو »توان احتمال داد که ها میبا توجه به ارتباط سوره

، ای پیامبر به کافران اعكم کان آن معباود   کهآنپس مراد «. الأَاعْبُدُأمَبأتاعْبُدُونا»ون است: ی کافرسوره

ای که از او نام بردم، خدای جامع صفات کمال و جمال است که ذاتش یکای اسات و بارای او    ویژه

 .است« یگانه»و « یکتا»شریك در ذات و صفات و حتی عبودیت وجود ندارد و از همه جهت 

      

نیازی که همه به او یعنی وجود بزرگ و بی ؛است« صمد» ویژگی دیگر خدای متعال

است که هر بدین سبب در اینجا  «اهلل»نیازمندند و از هر نظر پر و کامل است. تکرار نام مبارک 

ا در بودن خدد. یگانهنکنفی خداوند کفایت می، به تنهایی در معرقبل یهاز این آیه و آیکدام 

نیازی مطل  او و رجوع تمام موجودات و حصر و بی حدبه معنی کمال بی ،جای خود

باشد. این رجوع و نیاز اعم از فقر وجودی، و نیاز در غیرمستقل و فقیر به ذات الیزالش می

خدای متعال « صمدیّت»طور که ارزاق یا تکامل و رساندن به او  شکوفایی استعدادها است، همان

 موجوداتِ یهخدایی که همی الزمه؛ زیرا ذات و صفات و یگانگی او داللت داردبر وحدت 

  استغنای ذات و استقكل و یگانگی کامل است. کنند،و بر او تکیه می ندرهستی آهن  او را دا

از ساوی دیگار    خدای متعاال اسات.  منحصر در استقكل دهد که ن ان می« الصمد»در « ال»
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د تا تمام انواع قصد و آهن  به ساوی خادا و تماام مراتاب کماال و      مطل  آم ،صمدیّت در آیه

 است، مصادی  و مواردی ذکر شده ،بنابراین اگر در برخی روایات ؛استقكل الهی را شامل گردد

صامد کسای   »فرمایناد:  مای  امام حساین  .نه تمام معنای آن ،این کلمه استمصادی  بارز بیان 

 .«شاود و... و صامد پیوساته هسات و زائال نمای      ،وابدخاست که جوفی برای او نیست و نمی

وَ امْأيَكُنأ ََّهُأكُفَُوًاأأأ*أ امْأيَلِدْأوَ امْأيُو ادْأصمدأيعني:أ»همچنین از ای ان نقل شده است که فرمودند: 

ای است کاه  آقا و اطاعت شده ،صمد»فرمودند: نیز نقل شده است که ای ان  امام باقراز . «َاحَد 

نیااز از  و غنی بای  ،قائم به نفس ،صمد»باز فرمود:  و« ای نیستکنندهرکننده و نهیباالتر از او ام

کسی است که شریکی نادارد وحفاظ    ،صمد»فرمودند: نیز در این باره  ادامام سج. «غیر است

 «.ب از چیزی نیستیکند و دور و غاچیزی او را خسته نمی

          

ی هخدا فرزند دارد. قرآن در سور م رکان است. آنان باور داشتندنفی ادعای  ،این آیه

وَ ادَأا لَّهُأوَأإِزهَُّمْأأ*أَا ابأإِزهَُّمأمِّنْأإِفْكِهِمْأ ايَقُو ُونا»کرده: عای دروغین را نقلاین اد 151صافات آیه 

ده، در حالی که پردازی خود خواهند گفت: خدا فرزند آورکه اینان از دروغ ؛ آگاه باش اكابذِبُونا

خداوند فرزندان دختر  کهاینعای آنان مبنی بر ی انعام از ادهو در سور «ها قطعاً درغگویانند.آن

وَأخاراقُواأ اهُأبَنيناأوَأبَنبتٍأ»: ی م رکان را ابطال نموده استعقیدهسخن گفته و این  ،و پسر دارد

و برای او، بی هیچ دان ی، پسران و دخترانی تراشیدند. او ؛ ناعَمَّبأيَصِفُوأبِغايْرِأعِلْمٍأسُبْحبزاهُأوَأتاعب ى

 «کنند.چه وصف میپاک و برتر است از آن

؛ اماا چاون   و نیاز او به جزء خود است ،ءاو به اجزا یهتجزی ،ی فرزند داشتن خداوندالزمه

معناای  هماان  نیااز اسات و ایان    بای  پس او از همه ،ندابه او محتا ه صمد بوده و همخداوند 

 انستند.د« اهللأا صمد»ه آیه را به معنای است ک روایت امام حسین

را از ذات خود دارد. برای این عبارت نیز ممکن است  اشهستیخداوند یعنی « و لم یولد»
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لطیف مثل  یکثیف مثل پدر و نه از اشیا ینه از اشیا تری تصور کرد؛ یعنی خدامعنای گسترده

 آید.غم و اندوه و ... به وجود نمی ،ون خواب، کسالتنفس و یا حاالت دیگری همچ

 :  نویسدشیخ طبرسی در این باره می

از چیزی متولد ن ده است و از چیزی خار  ن ده  کهاین یعنی« لم یولد»

شاان خاار    ی اولیهاز ماده ،گونه که اشیای مادی دارای وزن و جرماست، آن

ای، و ای از جنباده جنباده شادن چیازی از دیگاری، و    شوند، مثل خاار  می

هاا از درختاان. و نیاز ]خادا از     هاا و میاوه  روییدنی از زمین و آب از چ مه

گونه کاه اشایای لطیاف از جایگاه اان خاار       چیزی خار  ن ده است[ آن

است مام از بینای، چ ایدن از    مثل دیدن از چ م، شنیدن از گوش، ،شوندمی

 .«و آتش از سن  معرفت و ت خی  از قلب ،، سخن از زباندهان

           

هیچ موجودی در جهان  شود کهنفی شده و تأکید میخدای متعال و کفو شبیه  ،این آیهدر 

ن جهت هر چیزی را به خدا ت بیه . به همیهمتای خدا نیست ،های گفته شدههستی در ویژگی

غنا، مالکیت و دیگر کماالتِ هیچ علم، ، تقدر همراه با تنزیه خدای متعال باشد. ، بایدکنیم

چون ذات باری تعالی نامحدود است و به عكوه مستقل در ذات و  شبیه او نیست؛ ،موجودی

 باشد.صفات و افعال می

اصل و  او نی است کهاین مع ، اثباتِمتعال از نفی انباز و شریك برای خدای جا مراددر این

او نه در رسد. صفات و افعال به بلندای او نمی ،ذاتحقیقت هستی بوده و هیچ موجودی در 

 مانند است.نظیر و بیبی جهتو از هر ،داردنبیهی ش در افعالو نه  و نه در صفات ذات

 شناختيروش هاینکته

 یمسألهمطرح ساختن شود که قرآن در از مجموعه آیات و سور گذشته معلوم می .1
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های نقش دیگر وربوبیت در آغاز بر صفت قرآن ست. ای را تعقیب نموده اروش ویژه ،توحید

نظیر  ،پروردگار در هستی تأکید نمود و اضطرار و فقر انسان را به پروردگار ثابت کرد

انسان با پروردگار  یهپس از آن به بیان ارتباط صحی  و شایستو های عل  تا حمد، سوره

رابطه را در معادله میان انسان، نقش این  ،گامی دیگر درو  ،حمد یهنظیر سور ،ختپردا

او همنوع  کهاینها و فرمود و باالخره با ایجاد این زمینهدیگران، جهان هستی و خود تبیین 

بحث از ذات و صفات  یهنیست، مخاطب را آماد ی ادعاییدیگر معبودها و پروردگارها

زندگی ب ر وارد  یهنظومم ت درخدا را با صفت ربوبی ،آغاز درقرآن بنابراین ؛ پروردگار نمود

ب ر کرد، سپس به مباحث مربوط  ساخت و تبدیل به مفهومی عینی و واقعی و مرتبط با زندگیِ

 به ذات و صفات و افعال پرداخت.

شود که خدا را باید با صفات ایجابی و صفات سالبی باه   ی اخكص استفاده می. از سوره2

که نفی والدت و نفی شبیه، اند، چنانجابیمخاطبان معرفی کرد؛ احدیت و صمدیت دو صفت ای

از جمله صفات سلبی هستند؛ یعنی باید دانست که خدا چیست؟ و معرفات یافات کاه او چاه     

 چیزی نیست؟

ساازی و  هگاردد کاه آمااد     مای سوره، م اخ  ی اولِهدر آی« هو»و ضمیر « قل». از فعل 3

 ،رورت دارد. ایان روش ضا  ،مباحاث توحیادی  کاردن  طارح  مبرای  ،انمودن ذهن مخاطبانمهی

 برد.گیری موضوع باال میپیبرای مخاطب را  یهانگیز
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، پس از سوم و در ردیف بیست ،ترکیبیتمام جداول جداول مسند و اکثر نجم در  یهسور

نامی از این سوره و  فضایل القرآندر جدول  .قرار دارد عبسی و قبل از سورهتوحید  یهسور

ی نجم در انتهای سوره، به نقل از امیرمومنان مقدمتانی آن برده ن ده و در جدول بهمرت

رسد ناقل یا ناسخ ی سوره ندارد. به نظر میاشاره به رتبه ،جدول آمده است که به طور قطع

 پس نام سوره را به انتهای جدول اضافه کرده است. ،ی این سوره را فراموش کردهجدول، رتبه

شده در ماه مبارک رمضان سال پنجم بعثت نازل  ،رانی بعضی از مفسهبه عقید این سوره

علنی  ،در مکه ای است که پیامبراولین سوره ،این سورهکه مسعود نقل شده از ابن 1است.

نیاز به بررسی و تأمل دارد، اما با  ،ی علنیعنوان اولین سورههرچند تعیین این سوره به 2فرمود.

ی گذاری رسمی جامعهل از این درباره آغاز دعوت رسمی به دین جدید و بنیاناحتمالی که قب

 تواف  دارد. گفتیم، ی الهی اسكمی با باورها و رفتارهای ویژه

پاس از  ، و در جازء بیسات و هفاتم    ساوم وپنجاهدر مصحف موجود در ردیف  سوره نجم

 
 .208، ص 9،  روح البیان. اسماعیل حقی بروسوی، تفسیر 1
 .95، ص 27،   التحریر والتنویرابن عاشور،  .2
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آخار   یهقرائت آیآیه دارد و  62این سوره قمر واقع شده است.  یهطور و قبل از سور یهسور

 سجده واجب دارد.آن، 

 محتوای سورهمقصود و 

، توحید و مسوولیت انساان  هایی است که بر رسالتسوره، رفع شبهات و پیرایه محور اصلی

هاایش و  بودن گفتهو اثبات وحیانی و غرض از نزول سوره حمایت از پیامبر اکرم وجود دارد

 رکان در باورها و مواضع ان است.ن ان دادن برهان نداشتن م 

تردید با جبرئیل مكقات داشته و آنچه به نام بی تأکید بر این معنی که پیامبر اکرم با ،سوره

هاا و  بات  یهخرافات م رکان در زمینا شود، سپس به آغاز می ،وحی الهی است ،گویددین می

ن باورهاای جااهلی بار حاذر     مردم را از ای آنان،نکوهش اشاره کرده و ضمن عبادت فرشتگان 

کناد و  میتأکید  ،دهدت مستقیم انسان در اعمالی که انجام میخداوند بر مسوولی سپس دارد.می

کارده،  اشااره   ،صی در طول تاریخ شده اسات های م خه گروهبه عقابی که در اثر عصیان متوج

کامل در برابار  سوره را با امر به عبادت و خضوع پس س .دهدنسبت به عقاب آخرت ه دار می

 برد.به پایان می ،پروردگار

 ارتباط سوره

دینای صاال  و شایساته     یهم رکان و ایجاد جامع یهتغییر جامع ،گذشت که رسالت اسكم

 ،توحیاد  یهتدریج از ساور مطرح شد و به ،های تغییرلفهؤنهادها و م ،های گذشتهبود. در سوره

 ،تغییار و تحاول   . در هر یاك از ایان مراحالِ   شد صال  نیز بیان یهگیری جامعهای شکللفهؤم

هار   .گرفات هایی بود که با وی از سوی م رکان مکه صورت میمخالفت چالش بزرگ پیامبر

وحی در ارتبااط   یههایش الهی است و به یقین با فرشتکرد که گفتهکید میأت چند پیامبر اکرم

های ظنی و گروه خود باورهای ان را بر پایهپرداختند. این اما م رکان با او به مجادله می ،است
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آناان بارای خادای سابحان      ؛باور به حقیقت خدای متعال بود ،تخمینی گذارده بودند. نمونه آن

 ،و رساتاخیز  جازا  یهکاه درباار  همچناان  ،فرزندان دختر از جنس فرشته و بات معتقاد بودناد   

باا  آناان  کاه  است هایی به چالشاین سوره در پاسخ  .باورهای غیربرهانی و غیرمستندی داشتند

، م ارکان را در اعتقاادات   باورهای پیامبرضمن دفاع از . خداوند در این سوره داشتند پیامبر

 ک اند.و رفتارشان به چالش می

 تحولگام 

ناه   ،بر مدار دانش و برهان هاضرورت بناشدن باورها و رفتاربیان  ،گام تحول در این سوره

 است.ها و اعمال غیرعلمی جامعه پیرایه و دفع برخی ،و گمان سحد

 فضیلت سوره

ألِّيأكَُأفَِأأوْ،أاامٍوْيََأألِّيأكُمِأفِجْا نَّائاةاأوَراقاأيُدمِنُأبناكاأنْمَ»آمده است:  از امام صادقدر حدیثی 

کسی که به قرائت مساتمر   ؛بسا نَّأنايْبَأبًبَّحِمُأبناكاأوَأهُاًأ اورَفُغْمَأبناكاأوَأبسِا نَّأنايْوداًأبَمُحْمَأبشَ،أعَةٍلايْ ا

ی نجم در هر روز یا هر شب بپردازد، بین ماردم، ساتوده زنادگی خواهاد کارد و ماورد       سوره

 1«.داشتنی خواهد بودگیرد و بین مردم دوستمغفرت الهی قرار می

زدائای از عقایاد توحیادی    بار خرافاه  این سوره اثری است که  ،ت این فضیلتشاید عل

هایی است که به تادریج گارد یاك عقیاده     پیرایه ،فات مهم عقاید الهیزیرا یکی از آ؛ دارد

که در این سوره مورد تأکید قارار  ت انسان به عكوه عقیده به مسوولی ؛شودنورانی بسته می

گردد تا انسان مورد ستایش دینی وی تأثیر مستقیم دارد و موجب می بر رفتارِگرفته است، 

 ت مردم قرار گیرد.و محب

 
 .5ا3، ص 92،  بحار االنوارو محمدباقر مجلسی،  258، ص 9  . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، 1
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 4تا  1آیات 

         

أ(       (  کندهنگامی که افول می ،سوگند به ستاره. 

 أ(        (   همراه که هرگز( پیامبر اکرمشما   منحارف ن اده )

 .و مقصد را گم نکرده است

أ(       (  گویدنفس سخن نمی یاو هرگز از روی هو. 

 چیزی جز وحی نیست که به او وحی شده است. ،آنچه آورده      ( أ(

 هاکلمه

 .ستاره : «زجم»

 به معنای حرکت در مسیر است. ،فرود آید. هوی در سیر : «يوَهَ»

 نظیر کفر.   ،انسان ابداً راه به مقصد نیابدای که به گونه ،گمراهی و انحراف : «ضالَّ»

و بر غوایت است ری ه این کلمه کردن مقصد است. به معنی سرگ تگی و گم : «غاوَي»

 موردی، نظیر ا همراه با اشکال و انحرافِکند امحرکت می ،در راهشود که اطكق میکسی 

 اعتقاد فاسد باشد.جهلی است که توام با « غیّ»گوید میاصفهانی ه راغب فس . البت

 .سرّی که همراه با خفا و سرعت استیا پیام  ،القاء کكم یا معنا به نفس : «وَحْي»

 تفسير

         

      

قارآن مجیاد اسات؛ زیارا      ،گفته شده مراد از نجمسوره با سوگند به ستاره آغاز شده است. 
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قارآن   هکند و بمی «نجوم»تعبیر به  ،گیردتدریجاً در فواصل مختلف انجام می عرب از چیزی که

اشااره باه   را « اذا هاوی »و منظاور از  گویند می «نجم»است، تدریج نازل شده نیز که نجوماً و به

 اند.دانسته نزول قرآن بر قلب پاک رسول خدا

ای است که شش عدد از گانههفتیا مجموعه ستارگان « ثریا»اشاره به  «نجم» اندبرخی گفته

آن آزمایش  یهقدرت دید افراد را به وسیل آن آشکار و یکی بسیار کم نور است و معموالً

العاده پرفروغ و یکی از پرنورترین ستارگان آسمان که فوق شعریبه اشاره یا  و کردندمی

 :اندبرخی نیز گفته ی برخوردارند.یت خاص، از اهمکه این ستارگان چرا ، دارد؛درخ ان است

ا ظاهراً مراد شوند. امشیاطین رانده می ،آن یههایی است که به وسیلشهاب ،از نجممنظور 

 ی اشاره شود.به مورد خاص کهآنبدون  ،همان جنس ستاره است

اشاره به حرکت ستارگان در مدار خود دارد؛ حرکتی کاه در هنگاام غاروب، در    « يوَاأهَذااِ» 

که این ستارگان باا  دارد به آن شود. ظاهراً این آیه اشعار و به پایین دیده میسراشیبی و حالت ر

 هاا ایان یعنای   ،شایسته پرستش نیستند غروب و افول دارند و به همین جهت ،وجود ارزش ان

 ی که معبود باشند.اما نه در آن حد ،ارزش دارند

           

 یهجهلی است که با عقیاد « غوایت»ولی  ،خبری استنی و بیمطل  جهل و نادا ،«ضكلت»

دوست و همن این شماسات    اشاره به این است که پیامبر« صاحب»ی کلمهباطلی توأم باشد. 

   گذارد.ت و دلسوزی حقای  را با شما در میان میشناسید و از روی محبو شما او را خوب می

تاوان چناین   د به ستاره و جواب آن را مای این آیه، جواب سوگند است. تناسب میان سوگن

گونه که ستاره باعث روشنایی است و در هنگام غروب گویاا در افا  رو باه    توضی  داد: همان

پایین آماد و باه    ،مكقات کرد، در اف  باشد، فرشته وحی نیز با پیامبرمی سقوط و پایین آمدن

( و مطالب را به ثُمَّأدَزابأفاتادَ َّىشده بود )ای که از شاخه آویزان نزدیك شد، همچون میوه پیامبر
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راهه نرفتاه باود؛ چاون    در این ادعای خود اشتباه نکرده و کج وحی نمود. پیامبر پیامبر اکرم

توان گفت مراد از آن، تكش همراه با جهل مرکبی است که به است و می «رشد»در برابر  «یّغَ»

 صواب نرسد و دسترنجی نداشته باشد.  

       

یعنای   ؛ت نفاس اسات  محبا  ،مراد از هوای نفس .عطف بر جواب سوگند است ،این عبارت

عقیاده فاسادی کاه هماراه باا      گونه که آن حضرت به نادانی و جهالت مبتك ن ده و یا به همان

 گوید.از روی هوا و خواست و میل هم سخن نمی ،گرفتار نگردیده ،ب باشدجهل مرک

ا اما ؛ قّحََأا ُأنِعَأدُّصُيَيأفاوَهَا ُأبُْبَتّبأاِمَّاا»فرماید: می ،42خطبه  ،البكغهدر نهج رمؤمنان علیامی

 .«گرددح  می، مانع از پذیرش هوای نفسپیروی از 

به هیچ یك از اسباب انحراف و موانع پیمودن طری  ح  و راستی گرفتاار   پیامبر ،بنابراین

 ن ده است.

     

حاال ایان نطا  و ساخن چیسات؟       گوید، دارد.می آنچه پیامبراشاره به  ،در این آیه «وَهد»

یعنای   ؛همین معنی آخر ماراد باشاد   هاست؟ ظاهراًو یا مطل  گفته ،قرآن یا دعوت پیامبراکرم

 شود.دین بیان می یهآنچه از آن حضرت در حوز

هاای عاادی هام    است. وحی آمده تا ماا را در ساخن  وحی قرآنی برای تربیت ما نازل شده 

 که در مطل  سخن پیاامبر است به این معنا  «وَأمَبأيَنطِقُأعَنِأا هَْوَى» یآیهتحت تأثیر قرار دهد. 

کناد و ابتادا   را از وحی شروع نمای  مسألهخداوند  کهاینجایی برای هوای نفس نیست و شاید 

کنتارل   ،رای بیان این نکته باشد که قالب چنین ساخنی ب ،کندعدم نط  از روی هوا را مطرح می

در موضوع وحی نیز چنین است و از روی هوا  فرماید: پیامبرمی از آن هوای نفس است. پس

 جز وحی القاشده به او نیست. ،گویدگوید: آنچه او میگوید و سپس میسخن نمی
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. 1گوید کسی که سخن می .ر استمقد السؤدفع  «إِنْأهُوَأإِ َّبأوَحْى أيُوحَى»به قول فخر رازی 

سخن و یا  .3گوید کند و از روی عقل سخن میاجتهاد مییا  .2 ؛گویدسخن می ااز روی هو یا

وَأمََبأيَنطَِقُأعََنِأأأأ» یهباا گفاتن آیا    ،در آیات مورد بحثخدای متعال بر اساس وحی است. او 

إِنْأهَُوَأإِ ََّبأوَحَْى أأأأ»کناد و باا گفاتن    میگوید را نفی باز روی هوا سخن  پیامبر کهاین «ا هَْوَى

 .کنداثبات می را مرا نفی و مورد سومورد دوم  «يُوحَى
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 11تا  5آیات 

أ(        (   بسیار نیرومند آموزش داده است. [شخ ]او را  

 أ(    (  ط دارداو توانمند است و تسل. 

أ(      (  ؛در حالی که او در اف  واالتر قرار داشت 

أ(        (  سپس نزدیك شد و فرود آمد. 

أ(        (  تر.دو کمان یا نزدیك هو به انداز 

 اش، آنچه را که وحی کرد.پس وحی کرد به سوی بنده      ( أ(

 أ(          (   دروغ نگفت ،آنچه را دید [پیامبر]قلب. 

 هاکلمه

کسی که یعنی شدیدالقوی  است. به معنی نیرو و قدرت «هوِّقُ»جمع  «یقُوَ» : «يا قُوَأيدُدِشا»

 .کسی که دانش و گفتارش قوی باشد نیزو ترکیب خلقتش محکم و نیرومند باشد 

آمد مکرر و مستمر وداشتن عقل و نیز رفتبه معنی شدت و قدرت، اصالت «ةمِرَّ»: أ«ةرَّوأمَذُ»

شخ  نیرومند یا دارای عقكنیت خال  و اصیل، و یا در حال رفت و آمد به  «ةمر ذو»است و 

 گویند.مکرر می

 یافتن.شدن و غلبهتولیایستادن، اعتدال، مس : «يوَتاسْاِ»

سمت م رق در روی زمین که یعنی  «اف  اعلی»آسمان.  یهناحیه، طرف و کران : «قفُاُ»

 باالتر از سمت مغرب است.

 به معنی نزدیکی است. ،است «دَنی»که مصدر فعلی  «ددنُو» : «يزادَ»

شادن  شدن و آویزان شدن به طرف پایین، بستهک یده و به معنی «یلِّدَتَ» آنمصدر  : «تد ّي»
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هر  «تدلّی»و  «دنا» ،است به نقل از زجا  آورده مجمع البیاندر مرحوم طبرسی . است به چیزی

 تر.نزدیكیعنی  «یلَّدَتَ»نزدیك و یعنی  «انَدَ»؛ انددو به یك معنی

 اندازه و مقدار. : «قبٌ»

 قلب. : «فؤاد»

« مقیااس »به معنی « قیاس»ه ز مادرا ا« قوس»برخی و قوسین یعنی دو کمان.  کمان : «قوس»

قاب »بنابراین  ،است بودها ذراع ا فاصله نوک انگ تان تا آرنج  ،اند و چون مقیاس عربدانسته

 شود.به معنی دو ذراع می «قوسین

 تفسير

       

وم یعنی باید معلا  ؛نیازمند شناخت مرجع ضمیرها هستیم ،برای توضی  آیات موضوع بحث

 یافته در این آیه چه کسانی هستند؟و تعلیم هدهندمراد از تعلیم ،شود

کیسات؟ گروهای    دهناده ا تعلایم است، اختكفی نیست. اما  یافته پیامبراکرمتعلیم کهایندر 

 اند.دهنده دانستهاند جبرئیل است و برخی خدای متعال را تعلیمگفته

القوی، ذومرّه، استوی، و هو باالف  االعلی و شدید ،دهنده جبرئیل باشداگر مراد از تعلیم

به مكقات  ،گردد و موضوع آیاتبرمی های جبرئیلبه ویژگی ،های آیاتدیگر بخش

 اشاره دارد. دبا حضرت محم جبرئیل

ده ، صفات خدای متعال بوغالب این کلمات ،دهنده خدای متعال باشدا اگر مراد از تعلیمام

رب و نزدیکی میان خدا و معنی قالبته گردد و برمی دت محمو برخی از ضمیرها به حضر

 بود. ی خواهدنوع قرب و نزدیکی معنوی و غیرماداز  م اسكمرسول مکر

دلیل ه ا بام ؛انداند و برخی از آنان بر نظر دوم اصرار ورزیدهل را پذیرفتهاکثر مفسران نظر او

دوم وجود دارد و باه   تأویكتی که در نظر تی که در نظر م هور است و از جمله عدم نیاز بهقو
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زیارا   ؛دانیمتر میل را صحی او نظرما نیز ها، ه به سیر ترتیب زمان نزول سورهخصوص با توج

را محصاول وسااطت پیاك     شده بر پیامبر اکارم نازل« وحی» ،تکویر یهخدای متعال در سور

*أذِيأقَُوَّةٍأعِنَدَأذِيأا ْعََرْشِأمَكَِينٍأأأأأ *أكارِيمٍأإِزَّهُأ اقاوْلُأرَسُولٍ»: است یعنی جبرئیل شمرده ،وحی

قارآن ساخن رساول گرامای     ؛أ1أوَ اقادْأرَآهُأبِب ْأُفُقِأا ْمُبِينِ*أوَمَبأصَبحِبُكُمأبِمَجْنُونٍأ*أمُطابٍْأثامَّأَامِينٍأ

شود و دارای جایگاه واالست. ماورد اطاعات   صاحب عرش، قوی شمرده میاست. او که نزد خدای 

زده نیست و حتماً فرشاته وحای   گاه امین بر وحی است، و دوست شما جناز فرشتگان[ و آن ]گروهی

 «.را در اف  روشن دیده است

 ،شاده  به مجادله و ستیزی که با آن حضرت در امر رؤیت جبرئیال  ،در این سورهخداوند 

و آورد مای  بودن گفتار پیامبروحیانیدرباره دهد و به همین مناسبت توضی  بی تری پاسخ می

 کند:  داده و بیان می مكقات آن حضرت با جبرئیل را به طور م روح توضی 

بلکه وحی  ،های شخصی و گفتار دلخواه او نیستواگویه :گویدمی دآنچه حضرت محم

که چنان ؛«إِنْأهُوَأإِ َّبأوَحْى أيُوحَى» :وحی بر او القاء شده استی فرشته یهواسطه الهی است که ب

به این  ،دهدها را توضی  میبا انسانخود گفتن وقتی اقسام سخن «یشور» یهدر سوروند خدا

 :کندط رسول وحی به انسان القاء میکه گاه مطالب را به طور مخفی توسکند حقیقت اشاره می

 ؛2ألاأرَسُوالًأفايُوحِيَأبِإِذْزِهِأمَبأيَشابءوَمَبأكابناأ ِبَشارٍأَانأيُكالِّمَهُأاهللأإِالأوَحْيًبأَاوْأمِنأوَرَاءأحِجَبٌٍأَاوْأيُرْسِ»

[ وحى یا از فراسوى حجابى، یا جز ]از راه ،و هیچ ب رى را نرسد که خدا با او سخن گوید

 «وحى نماید. ،اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهدفرستاده

 خدا را باه کكم فرستادن پیك وحی است تا او  ،با ب ر گفتن خداهای سخنپس یکی از راه

 برگزیده وحی نماید. انسانِ

ایان کاكم    ،رتمند و توانمند استجبرئیل که ذاتاً قد معنی آیات چنین خواهد شد: ،بنابراین
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، تعلیم داده است. او که دارای قدرت بر انجام این وظیفه است ی و مخفی را به پیامبراکرمسرّ

 برساند. لهی را به پیامبربین زمین و آسمان در رفت و آمد است تا پیام ا دائماً

در بلکه شأن خدای متعال است؟  ،نیست شأن جبرئیل ،ممکن است گفته شود تعلیم پیامبر

هر یاك  نظیر معلم  ،است مراد از تعلیم وحی، انتقال دانش الهی به پیامبراکرم :گوییممیپاسخ 

آن  یهکنناد د خود تولید هرچن ،آموزان استدانش نقلی به دانش یهدهندکه انتقالاز علوم نقلی 

دان ای کاه    ،فضیلت نیسات. بلاه  ی ن انهین نوع انتقال به طور دائم و ضرورتاً و ا دانش نیست

عكمات فضایلت    ،گیارد مای تولید و ک فش استنباط معلم است و شاگرد به طور مستقیم از او 

اسات و   برپیك وحی به پیاام  طتوسالقای کكم خدای متعال  ،وحیاما  ،استاد بر شاگرد است

نقش واسطه در انتقال است که هرچناد باه لحااظ وسااطتش صادق       ،جادر این نقش جبرئیل

 .یستنی پیام کنندهاو بر دریافتترجیحاً دلیل بر فضیلت اما  ،تعلیم بر او صحی  است

      

 کهآنتا  ،بود در رفت و آمد تعیمیان آسمان و زمین برای انتقال پیام شر جبرئیل دائماً

قدرت و توان باالیی  دارای او که کهآنیا  ،ایستاد و بر خلقت و صورت اصلیه خود قرار گرفت

 به انجام وظیفه ابكغ وحی قیام کرد. ،بود

      

یا مثكً در  ،روبرو شد با پیامبر ،زمین قرار داشتجبرئیل در حالی که در اف  روشن م رق

مستقر شد و  ،ل استو زمین است و اف  باالی آسمان اوان چهارم که فوق خورشید آسم

که برخی چنان ،جبرئیل است نه پیامبراکرم« هو»ایستاد و به امر ت ریع پرداخت. پس مراد از 

ها و دیدار وی از عوالم به آسمان این مطلب منافاتی با معرا  پیامبر اند.ران بیان داشتهاز مفس

بلکه این  ؛نخواهد داشتربطی به جریان معرا   ،این آیه ،طب  این برداشتاما  ؛داردباال ن

 پایین آمد و به وی نزدیك شد.  است که به سوی پیامبراکرم جبرئیل
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 ،در آغااز ساوره   تناسب نقش جبرئیل و ستاره در روشنگری و حرکت ساتاره و جبرئیال  

 توضی  داده شد.

        

تر شد و از نزدیك و نزدیك ،ل یا مثكً آسمان چهارماز اف  اعكی آسمان او رئیلپس جبس

مرحوم که چنان ؛درخت که با شاخه ارتباط دارد یههمچون میو ،جا به پایین رو آوردآن

بر  ،در اف  اعك استقرار یافت کهآنبعد از  کند: سپس جبرئیلسن و قتاده نقل میطبرسی از حَ

 زیاد و زیادتر شد. ش به پیامبرشدن شد و فرود آمد و نزدیك نازل پیامبر

          

باه مقادار طاول دو     دو حضرت محما میان جبرئیل  یهکه فاصلبود چنان این نزدیکی آن

 .باشد« بل»جا به معنی در این« اَو» کهاینا بنابر شد تر بلکه نزدیك ،کمان

آن هم باا ایان خصوصایات لزومای      ،ه شود ذکر مكقات جبرئیل با پیامبرممکن است گفت

کرد تا مردم نتیجه بگیرند کفایت می ،نداشت و بلکه همان که بگوید مكقاتی با همدیگر داشتند

 با جبرئیل صورت گرفته است. که مكقات پیامبر

دریافات وحای از   با جبرئیال و   ی مكقات پیامبر اکرممسألهچون  ،گوییمدر پاسخ می

مورد تردید و شك بود و  ،کند یا خیرآیا فرشته با انسان ارتباط برقرار می کهاینجبرئیل و 

کردند، لذا مكقات را همراه با خصوصیات در این امر ستیز و مجادله می مبرام رکان با پی

 مفیدتر باشد.برای شنونده  ،تا تردیدها به حداقل رسیده و در مقام اقناع ،مكقات بیان کرد

         

القا شد و موجب گ ت تاا ایان    اکرم بیرون بر قلب پیامبر زآن وحی و سروش غیبی که ا

یعنی جبرئیال در هماین    ؛وقوع پیوسته در اثر این مكقات و ارتباط ب ،سخنان جدید را بگوید

ی و ای سارّ مطالاب را باه گوناه    ،فاصله بسیار کام و از  شدن به پیامبرآمدن به زمین و نزدیك
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 القا نمود. دمحم ، حضرتخدا یهبه بند ،مخفی از حواس شما

 یهو واسطفرشته شود که جبرئیل معنای جمله این می ،باشد« اوحی»اگر خداوند فاعل 

داده کرد و جبرئیل را واسطه قرار اش وحی میوحی بود و در واقع این خداوند بود که به بنده

القای ارسال پیك وحی و  ،گفتن خداوند با انسانسخن یکی از انواعکه قبكً گذشت چنان ؛بود

یا پیکی بفرستد و  ؛1َاوْأيُرْسِلاأرَسُوالًأفايُوحِيَأبِإِذْزِهِأمبأيَشبءُ» :است خداونداذن ه بمطالب بر انسان 

 «.به اذن او هر چه بخواهد، وحی نماید

         

بلکه تأیید کرد و پیامبر هیچ تردیادی   ؛تکذیب نکرد ،چ مش دیدکه چه را آن پیامبرقلب 

پیك وحای اسات کاه ساروش      ،جبرئیل ،بیندمیکه را  سیک در هنگام مكقات نداشت که آن

قلابش در ت اخی    فرماید: می مجمع البیاندر تفسیر مرحوم طبرسی کند. الهی را بر او القا می

 .خطا و اشتباه نکرد ،حی  مطلبص
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أ(         (  کنیدمجادله می ،آنچه دیده یهآیا با او دربار. 

أ(            (  دیگری او را دید یهو به یقین در مرتب. 

أ(        (   المنتهی( یهپایانی )سدرکُنار نزد درخت پربرکت. 

أ(        (   منزلگاه نزد آن است [به تی]که بوستان. 

 ́أ(    ́  (  پوشاند.چه میپوشاند درخت پر برکت را آنهنگامی که می 

 أ(          (  .چ م ]او[ مایل ن د و طغیان نکرد 

أ(              (  هاای  تار از ن اانه  بازرگ  [هاین انه]یقین ه ب

 پروردگارش را دید

 هاکلمه

 ر مجادله است.به معنی اصرار ب« ةاارَمَمد»از « هدونَاردمَتُ»مجادله به باطل و : «اءرَمِ»:  «تُمبرُوزاه»

 یك نزول دیگر.  یعنی« یرَخْاُ  ًلَزْنَ» .شدنبار نازلیك : «ة اَْزا»

 .است درختی پربرگ و پرسایه به نام کُنار و درخت نَبْ أ: «ةرَدْسِ»

المنتهای، اشااره باه درخات      ةشادن. گفتاه شاد سادر    : محل انتهاا و تماام   «يهَتانْمُ»

الیاه عارو    هاا در منتهای  ه در او  آسامان ای اسات کا    پربرکات و پرساایه  باْ کُنار و نَ

هاا قارار گرفتاه اسات و جاایی      فرشتگان و ارواح شاهدا و علاوم انبیاا و اعماال انساان     

نیااز در ساافر   رونااد و جبرئیاال پروردگااار از آن فراتاار نماای  یهاساات کااه مكئکاا 

 متوقف شد. ،هنگامی که به آن رسید ،معرا 

محال  »در اصل به معنی  «مأوی»ه محل سکونت باشد. گویند کبه تی را می :«يأوَمَا ْأةُنَّجَ»
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 ،به یکادیگر اسات   نسبب انضمام آنا ،جا که سکونت افراد در یك مکاناست و از آن« انضمام

 سکونت اطكق شده است. این واژه به محل

 .است انحراف به چپ و راستبه معنی « زیغ» یهاز ماد : «اغازَ»

 .ی تجاوز از حد استبه معن «طغیان» یهاز ماد : «يغاطا»

 تفسير

         

در یاك   جبرئیال و دیدن حقیقت  با پیامبر پس از ذکر جریان مكقات جبرئیلخداوند 

باه   ،در ت خی  جبرئیل هیچ شاك و تردیادی نداشات    پیامبر کهاینو تأکید بر  نزول خاص

آناان را از ساتیزه و مجادلاه باا      ،با استفهام توبیخیکند و اشاره می م رکان با پیامبر یهمجادل

 کند.منع می در موضوع دیدن جبرئیل پیامبر

، هنگامی کاه جبرئیال را دیاد    اکرم پیامبر ،کنده داشته باشیم که قرآن تصری  میباید توج

هیچ تردیدی نکرد و لذا این ادعا که آن حضرت در هنگام تلقی وحی، شاك کارد کاه تحات تاأثیر      

 عل  گذشت. یهسور یهاین ادعا در مقدم باشد. ردّائات شیطانی قرار گرفته است، مردود میالق

 یعنی موضوع بحاث آن اسات کاه آیاا پیاامبر      ؛این بحث اقناعی است ،کهآندیگر  یهنکت

با کس دیگری برخاورد  که آنیا  ،یقیناً جبرئیل را دید ،وقتی مكقاتی با یك موجود عینی داشت

 گوید سروش وحی است؟که پیك وحی است و آنچه می هل کردکرده و خیا

جبرئیل را مكقات کرد. پس با او در این  ،دغدغهدهد که او به طور قطع و بیقرآن پاسخ می

راهش  ،شما اگر بخواهید یقین به صحت و درستی این ارتباط پیدا کنید ؛امر مجادله نکنید. بله

 عبداهللد بنهای فردی محمنان و نوع خواستچیز دیگری است. شما باید میان این سخ

گوید و چنین گونه سخن نمیاین ،کندخود را ترویج می مقایسه کنید. کسی که خواستِ

گوید و قالب ی علیه خود را نمیحت یهقیمت و غیبی یا دستورات محدودکنندكعات ذیاط
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 و در بین شما بودعوث شود، مب کهاینقبل از  دمحمکه چنان ؛گیردسخن او چنین ارزشی نمی

 گفت.هیچ زمانی چنین در او  فصاحت یا بكغت سخن نمی

از سوی  ،توانید ت خی  دهید که سخن القاشده به ویهمچنین با مكحظه همین محتوا می

ضد شیطان و در مسیر بندگی و پرستش موحدانه  ،ح  ،زیرا تمام محتوای قرآن ؛شیطان نیست

 که هیچ قرابتی با سخنان شیطانی ندارد. ،استو منطقی خدای متعال 

          

را در  جبرئیال چهره حقیقی و  مكقات دیگری میان پیامبرخدای متعال  ،جا به بعداز این

بلکاه   ،فاق نیفتااد کند که این مكقات فقط یك بار اتدهد و تأکید میصی گزارش میمکان م خ

در ایجااد یقاین باه     ،ه داشته باشیم که تکرار یك حادثهباید توجت گرفت. بار دیگری نیز صور

کسای خاوابی ببیناد و مجادداً هماان       کاه اینای دارد. نظیر کنندهنقش تعیین ،قبل درستی دیدار

ی به تای بیاید و پس از مدکند و آیهخواب را در شرایط و فضای دیگر ببیند یا مثكً استخاره می

 استخاره کند و همان آیه تکرار شود. مجدداً ،تهمان نی

چناین   مفساران برخای از   ؟افتااده اسات   اتفااق آیا این دیدن همان است که در سفر معرا  

مرباوط باه ساال     ،جریاان معارا    کاه اینه به گروهی نیز با توج برداشتی را از این آیات دارند.

کناد و  نزول دیگر یاد مای  یهآیات از یك مرتباین  کهاینبعثت است و نیز با عنایت به دوازده 

در  مراد آن است کاه پیاامبر اکارم    ،انداحتمال داده ،گزارش کرده است صرفاً از دیدن پیامبر

قدر گسترش یافت تا جبرئیل را در آن مقاام بسایار بااال    اف  دیدشان آن ،حالی که در زمین بود

در  ،دیگریکا فااق    باه ات هرچند در سفر معارا  ؛ش م اهده کنداببیند و او را در صورت اصلی

جلاوتر نرفات و    الماوی سیر کردند و در مراحلی جبرئیلجن المنتهی و ةعالمی همچون سدر

بار دیگر حضارت   ا پیامبرام ؛قدر یك انگ ت جلوتر روم، خواهم سوختهاظهار داشت اگر ب

ات بعاد باه   در آی ،ش م اهده کرد. خصوصیات این مرتبه از دیدارااصلی یجبرئیل را در چهره

 طور اجمال و سربسته بیان شده است.
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المنتهای باود. باا اساتفاده از ویژگای ایان تعبیار و برخای         ةاین شهود در کنار درخت سدر

درخت سادر باه منتهای کاه از      یههایی برای این درخت بیان شده است: اضافویژگی ،روایات

در جاایی قارار    ،اشاره به آن دارد کاه ایان درخات    ،باشدمی کردن چیزی به مکانشنوع اضافه

جا جلوتر نخواهد ای از آنرود و لذا گفته شد روحی و فرشتهگرفته که فرشته از آن جلوتر نمی

زیرا اعمال اهال زماین توساط مكئکاه باه       ،گویندجا را منتهی میگفته شده: آن کهاینرفت. یا 

 شود.جا برده میآن

        

 ؛نزدیك به ت است ،شود این سدرهگردد و معلوم میبرمی «ةرَدْسِ»به  «عندها»ضمیر در 

 است که همان به ت آخرت است.به تیان به تی که مأوای 

الماوی همان به ت برین است که در انتظار اهل ایمان جن آیا  کهاینسؤالی که مطرح است 

أجَ»باشد: و تقوا می أيَعْمَلُونافالاهُمْ أبِمَبأكابزُوا أا ْمَأْوَىأزَُُالً دادند، چه انجام میبه ]پاداش[ آن ؛1أنَّبتُ

برزخی است که  یا مراد به تِ ،«گردندشوند، پذیرایی میهایی که در آن جایگزین میدر باغ

نای ه آیه با معمعنی احتمال داده شده است و البتهر دو  ؟ گفتنی استنداممؤمنان در آن متنع

 بی تری دارد.سازگاری  ،لاو

 ́       ́  

فرمایاد: ایان   ا مای ، امپوشاندکند و میرا احاطه می «سدره»کند چه چیزی آن آیه معلوم نمی

بر  ،این ابهام المنتهی را پوشانده بود. ةدر هنگامی بود که چیزی سدر جبرئیلبا  دیدار پیامبر

 افزاید.مطلب میتعظیم و عظمت 
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منحارف   ،چ م مبارک ای ان کهآنبدون  ،جبرئیل بود با ات دیدار پیامبرهمان واقعی هااین

پاس چ ام    رات باطل در لباس ح  باه او نمایاناده شاود.   شده و یا طغیان نموده باشد و تصو

را جبرئیال  حقیقات  او یعنای   ؛یرصفتش ندیاد درست جبرئیل را دیده و جبرئیل را بر غ پیامبر

 دید و چیز غیرحقیقی را حقیقت ندانست.

              

های بزرگ پروردگارش را دیاد. هادف اصالی از دیادن سایمای      او بخ ی از آیات و ن انه

المنتهی و نزد به ت  ةسدرو نیز مکان دیدن جبرئیل در  ،حقیقی جبرئیل در هر دو نوع م اهده

برخای از آیاات بازرگ پروردگاارش را      سکونت اهل به ت، آن بود که پیامبر مأوی و محل

 در ماورد حضارت اباراهیم   قارآن  که چنان باشد؛دیدن این آیات اشتداد یقین  یهببیند و نتیج

و  ؛1أوَأ ِيَكَُوناأمَِناأا ْمَُوقِنيناأأأأوَأكاذ ِكَأزَُريأإِبَْراهيمَأمَلاكَُوتَأا سََّمبواتِأوَأا َْأارْضِأأأأأ»: فرمایدمی

 .«تا اهل یقین گردد ،ها و زمین را به ابراهیم ن ان دادیمآسمانملکوت گونه این
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أ(           (  ؟آیا الت و عزّی را دیدید  

أ(        (  مین بت دیگرتان راو منات، سو. 

أ(         (  .آیا برای شما فرزند پسر و برای خدا فرزند دختر است 

أ(         (  این تقسیمی نادرست است. 

    أ(   ®                        

                         (   ها جز این بت

نازل نفرموده  هاآناید، نیست و خدا هیچ دلیلی بر نهاده هاآنهایی که شما و پدرانتان بر نام

کنند و از جانب خدای ان ز گمان و هوای نفسِ خود را پیروی نمیچیزی جاست. م رکان 

 هدایت بر آنان آمده بود.

 أ(        (  شود؟حاصل می ،آیا برای آدمی هر چه آرزو کند  

 أ(      (  پس خدا مالك دنیا و آخرت است. 

أ(                                  

     (   جاز باه    ،و بسیاری از فرشتگان در آسمانند که شفاعت ان سودمند نیسات

 .کس که خدا بخواهد و از او خ نود باشد امر خدا و بر آن

 أ(            ´          (  کااه بااه   آنااان

 .فرشتگان را نام دختران نهادند ،آخرت ایمان ندارند

                   ( أ(
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روند و ظن و گمان هم در که هیچ علمی به آن ندارند و جز در پی گمان و پندار نمی در حالی

 .و حقیقت هیچ سودی ندارد فهم ح 

أ(                      (   پیامبر[ ای ]پس

 به کلی اعراض کن. ،ید و جز زندگی دنیا را نخواستاز هر کسی که از یاد ما رو گردان

أ(                                  

   (   گمراه  از راه ح  که همین است. خدا به حال آن هااینمنتهای علم و دانش

 .ستا کامكً آگاه ،که هدایت یافت شد و آن

   هاکلمه

« الت» ،کتاب االصنامکلبی در ابن اما. اندهای م رکانبتسه بت از  :« الت،أمنبةأوأعَّي»

ای برای خانه نگهبان آن بوده و بت ،مالك عتاب بن داند که بنیبی در طائف میرا سن  مکع

فرزندان  ی بدان مناسبتکردند. حتظیم میقریش و تمام عرب آن را تع و آن بنا کرده بودند

ثقیف  یهآوردن قبیل. این صنم تا هنگام اسكمنهادندنام می« تیم الت» ،«زید الت»خویش را 

 شعبه را مأمور انهدام و به آتش ک یدن آن نمود.بن ةمغیر باقی بود. در این هنگام رسول خدا

ه و میاان راه مکا  « ذات عرق»باالی سر  «نخله شامیه»عزّی در وادی  یههم در بتکد «عزّی»

« ساقام »را باه ناام   « حراض»ای از وادی هاندازه بود که دربدان  ،عراق بود. احترام آن در قریش

دانساتند. پاس از فات     برابر می ا نعوذباهللا بسته و پایگاه آن ساخته بودند و آن را با حرم کعبه 

 شدند.آن ی و بتکده مور انهدام عزّأگروهی م ه، از جانب پیامبرمک

در محلای  « م لّل» یههذیل و خزاعه بود که در ساحل دریا در ناحی یه  به قبیلمتعل «ةمنا»

اوس و  یهقبیلا  .اعراب محترم بود یهه و مدینه قرار داشت و نزد هممیان مک« قدید»موسوم به 

خاویش را در کناار   پس از بازگ ت از حج، سار   نآنابردند، خزر  برای آن قربانی و هدایا می

چهاار یاا پانج     پیاامبر  ،پنداشتند. در سال ه تم هجریتمام حج میاتراشیدند و آن را می ةمنا
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را منهادم کارده و اماوال     ةمور فرماود تاا مناا   أرا م علیامام منزل از مدینه خار  شده بود که 

 آورد. بتکده را پیش حضرت رسول

 نه و جائرانه.ظالما ،به معنی ناق و است صفت  : «ضِيَاي»

 شود.آن بر مخالف پیروز می یهتی که انسان به واسطدلیل و حج : «سُلْطابن»

چاه باه طارف ضاعیف     گویناد، چناان  می «ظن»بین دو احتمال، احتمال قوی را :  «ظانّ»

 گویند.می« وهم»

 .است اسم مکان، «غْلَبْمَ»شود. بلوغ و رسیدن اطكق می به محل : «مَبْلاغ»

 تارتباط آيا

قطعی پیامبر  یهرابط ،که در سه قسمت عرضه شد ل سورهقرآن در محور او کهآنبعد از 

وحی الهی در  یهاز ناحی بیان داشت و روشن کرد که مطالب پیامبررا با فرشته وحی  اکرم

هایی که در مورد فرشتگان و نیز در این بخش از آیات به خرافه ،گیرداختیار ای ان قرار می

 شمارد.را مردود می هاآنپردازد و می ،ها با پروردگار متعال وجود داشتبت یهرابط

است و معبود خود را  مدعی معبود و دینی خاص ،در سوره کافرون هنگامی که پیامبراکرم

هنوز تا اثبات این مطلب که آیین و روش او و مواضاعی کاه    ،کندفی میتوحید معر یهدر سور

فاصاله دارد. یکای از   چند گاام   ،از ناحیه همان معبود است ،شودمیعنوان دین جدید عرضه به

شاود ایان ارتبااط باه     توضی  چگونگی ارتباط با سروش غیب است. وقتی که اعاكم مای   هاآن

هایی که پیراماون شخصایت فرشاتگان و یاا     خرافهباید  ،وحی صورت گرفته یهفرشت یهواسط

هاا  مردود شوند و روشان شاود ایان بات     ،شته شدهگذا هاآنبر « بت»هایی که نام دیگر واسطه

زیرا ایان   ؛باشندفرشتگان دختران خدا نمی کهاینمیان خدا و خل  نیستند و به عكوه  یهواسط

 شدند.آن حضرت محسوب می معاصردو خرافه از جمله م هورترین عقاید م رکان 

به تعلیم  ،خدا در مکه یهقهرمان توحید پس از بناکردن خان حضرت ابراهیم کهآنتوضی  
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هاا تاا هنگاام ظهاور اساكم      نمود. هرچند ایان تاكش   د در عربستان اقدامو تربیت نسلی موح

فرزناد   از تباار اساماعیل   کاه  عباداهلل د بنماند و عكوه بر نسل مسلمانِ محم فروغش باقی

راهیمی را باه  حنفا که بر آئین توحیدی بودند و رسوم اب بودند، گروهی به نام حضرت ابراهیم

تدریج جهالت گروهی از مردم و خباثت کساانی  ها بام ؛باقی بود ،دادنددور از کجروی انجام می

ت باه جاای سان   پرستی به جاای خداپرساتی و بادعت    بن لُحی موجب شد تا بت چون عمرو

پرساتی و  بات  ،شارک  ،یاان غالاب مک  یهچهار  ،ای کاه مقاارن ظهاور اساكم    به گوناه  ،بن یند

 بود. پرستیفرشته

 :نویسدمی سیره رسول خدا  و فاضل ارجمند آقای رسول جعفریان در کتاب محق

عارب   ،بن لحای ظهاور کناد    عمرو کهآنخان عرب، قبل از به گفته مور»

 بوده و دین خود را از اساماعیل  عدنانی و قحطانی همه تابع دین ابراهیم

ه آماده و  اهیم به مکنکته قطعی است که ابر کردند. از دید قرآن اینخاذ میات

ماین جهات و جهاات دیگار، اعاراب و      کعبه یادگار او و مرام اوست و به ه

داشتند. در تمام یادگارهاای شاعری   ی برخی ملل دیگر، کعبه را محترم میحت

کعبه و مسایلی است که در ارتبااط باا    ،و غیر شعری عرب، سخن از ابراهیم

ظار اعتقاادی در ایان جزیاره     بناابراین آنچاه از ن   ؛باشدشریعت ابراهیمی می

تاریخی دارد، اعتقاد به توحید است که این اعتقاد به مرور زماان باه    یهسابق

 شد.شرک تبدیل 

 شود:اشاره می در این مورد علل چندی ذکر شده است که در ذیل 

آن را  ،شاناس معاروف  نسب ،کلبیت، مطلبی است که ابن( اولین علالف

العرب دسات  ةچیزی که سبب شد مردم جزیر گوید:او می اظهار کرده است.

، این باود کاه هار    از آیین ابراهیمی برداشته و به عبادت سن  و بت بپردازند
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های حرم را همراه خاویش  سنگی از سن  ،شده خار  میمسافری که از مک

نهاد و گرد کرد، آن را بر زمین میف میگرفت و در مسافرت هرجا توقبرمی

پرداخت. این عمل به دلیل گونه که به طواف کعبه مینکرد، هماآن طواف می

شامرده و آیاین   آنان کعبه را محترم می .اعتقاد آنان به کعبه و حرم بوده است

باه پرساتش    ،رفته این عمل آناان آوردند، پس از آن رفتهحج و عمره بجا می

آیاین سااب  خاود را فراماوش      آناان و  ،منجار شاد   ،آنچه بدان عكقه داشتند

 پرست شدند.را دگرگون نمودند و بت د. آنان دین ابراهیم و اسماعیلکردن

دیگری در این زمینه اشااره شاده و آن    یهدر روایات تاریخی به نکت (ب

پرست شادن ماردم باوده اسات. او از     عاملی برای بت ،لُحی عمرو بن کهاین

آن نماود.  ه آورد و مردم را دعوت به پرستش شامات بتی را به نام هدبَل به مک

نیز نقل شده کاه   پرستی گسترش یافت. از پیامبرکم بتجا بود که کماز این

 نخستین کسی بود که دین عرب را تغییر داده است. ،لحی عمرو بن

 ای که چندان معتبر نیست.[ ( ]نظریه

پرستی از گوید: بتپرستی و عامل آن مییعقوبی در تحلیل خود از بت (د

ای از او مهمارد، اقاوام او مجسا   وقتی یکی از ماردم مای   هنگامی آغاز شد که

ها گماان  پس از سال ناخكف آنا .داشتندآن را محترم می ،ساخته و به یاد او

ن باا  اتواند سخن م رکهستند؛ شاهد این امر می نخدایان آنا هااینکردند که 

دا بوده، اقوام گذشته هستند که مطیع خ ،هاگفتند: این بتباشد که می پیامبر

کنایم. در ماورد ساه بات م اهور،      ساخته و عبادت ان می هاآنما صورتی از 

افارادی   اناد و از قوم نوح بوده هااین، گفته شده: «نسر»و  «یغوث»و  «یعوق»

نیز « الت»مه آنان به صورت بت درآمد. در مورد صال  بودند که بعدها مجس
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 کردهرای حاجیان درست میگفته شده: او در واقع مرد صالحی بوده که غذا ب

بر آن بنایی ساختند و اسمش  ،رد، تمثالی از او درست کردندوقتی او مد است.

 نهادند.«  ببنت الر»را 

عامل دیگری که در اشاعه شرک سهم عظیمی به خود اختصاص داده،  (ه

اختكفاتی بوده که در میان قبایل وجود داشته است. باه تعبیار دیگار مساایل     

پرساتی باوده   یاسی نیز خود عاملی برای اشاعه و گسترش بات اجتماعی و س

تارین  موجد فرهنگی بود که مهام  ،استمرار جن  و درگیری بین قبایل .است

قبایل از هم  ،باشد. بر پایه این فرهن نمودش جداکردن قبایل از یکدیگر می

گرفتند و سعی داشاتند هار شارافت و افتخااری کاه وجاود دارد،       فاصله می

کم این اختكفات تاا  د کرده و قبیله مقابل خود را از بین ببرند. کمنصیب خو

جا گسترش یافت که توحید را در معرض دگرگونی قارار داده و زمیناه را   آن

 فراهم کرد. ،هر قبیله خدایی مخصوص به خود داشته باشد کهاینبرای 

 هاا ایان پرستند. گفت: وقتی عمروبن لحی به شام رفت، دید مردم بت می

برای غلبه بر دشامن   هاآنپرستید؟ گفتند: خدایانی است که از چیست که می

 360در درون کعباه   ،ه را فت  کردمک گیریم. زمانی که رسول خداکمك می

بود که در هار  ت تا به جایی گسترده شده این تفرقه و ت تّ بت وجود داشت.

هاایی قارار   وتطاغ ه بتی وجود داشت. در کنار کعبههای مکای از خانهخانه

ای بتای  کردند و برای هر قبیلهرا تعظیم می هاآنداده بودند که همچون کعبه 

 «مخصوص بود.

و خرافاات و   ،هاا شود که تقویت جانب توحید پیراسته از پیرایهروشن میاز آنچه گفته شد 

 یهساور  و رابطه این محورِ ،یت دارداهم ،یی و دروغین تا چه میزانعاهای ادبرخورد با واسطه

گاردد. در  خوبی روشان مای  های کافرون و اخكص بهم با محور قبل و هم با مباحث سورهنج
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پرستی است که باه طاور علنای و    شرک و بت حرکت ضد یهدر ادام ،واقع این بخش از سوره

 رسمی از هنگام نزول سوره کافرون آغاز شده بود.

 روش شناختي نکته

گویای آن است که از  ،بررسی شدهبر اساس ترتیب نزول ای که تاکنون سوره 23 یهمطالع

جایگاه پروردگار  ،ه موظّف بود تا در آغازمک یهزددر محیط شرک پیامبر اکرم ،نگاه قرآن

های گوناگون پروردگار را در حیات نقش کهآنخود را در زندگی مردم توضی  دهد و پس از 

نوبت به جداکردن رسمی صف خود از دیگر  ،درا شرح دا آنو سعادت ب ر بیان نمود و دالیل 

سپس در صورتی که د و گیرمی آنانین یگران رسیده و موضع منفی علیه معبود و آپرستش

 ورزد.اهتمام می هاآنبه زدودن  ،هایی بر این بندگی وجود داشته باشدپیرایه

 تفسير

           *        

های ان تمثال خدایانی هستند که پرست بر این عقیده بودند که بتبت م رکانِبه ظاهر، 

از این خدایان  کنند. برخیها حلول میواگذار شده و آن خدایان در این بت هاآنامور عالم به 

، «الت» ند. م رکان اعتقاد داشتند که سه بتایان و گروهی از طایفه فرشتگاناز طایفه جن

 رواگذا هاآنو اموری از عالم به هستند  اند که دختران خداتمثال سه فرشته« ةمنا»و « عزّی»

ف کنند. در کنار این اعتقاد، باور دیگری داشتند مبنی بر تصر هاآنشده تا به طور مستقل در 

موجب داشتن دختر  ،بسیار بهتر از جنس دختر است و در میان اکثر آنان ،جنس پسر کهاین

طفل معصوم یا نگهداشتن  جا که امر او را دایر میان ک تن آنتا آن ،شرمندگی و روسیاهی بود

در این سه آیه به نقد و تصحی  عقاید خرافی خدای متعال کرد. ت و خواری میآن با خف

 پردازد.با خدای متعال می هاآنپرستان در مورد مكئکه و نسبت بت
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قارآن   ،دلیل. به همین ندو مورد احترام بی تر در میان آنان بودتر الت و عزّی دو بت بزرگ

 تار او و کوچاك  یهر رتبتا تأخ «وَأمَناوةاأا ثَّب ِثاةاأا ْأُخْراى»: م و دیگریبت سو :فرمود ةدر مورد منا

 پرستان ن ان دهد.بودن او از دو بت دیگر را در نگاه بت

        

 یهتار را در عقیاد  پسات  ،برای خادا  ،دهیدترجی  می دخترانرا بر  پسرانکه خود  آیا شما

ا بارای  ام ،گزینیدبرمی ،به زعمتان ،ها راکنید؟ چطور شما برای خود بهترینخودتان انتخاب می

 ترین و حقیرترین باشد؟پست ،خدای آفریدگار

        

دسات  ه آفریدن قائلید و باور دارید که آفرینش دختر و پسر با قدرت  ،وقتی شما برای خدا

داشتن دختار   ،چطور برای خدا ،کنیداوست و از طرفی بهترین را برای خودتان پسر قلمداد می

 بندی هم ناق  و هم جائرانه است.  این تقسیمپسندید؟! را می

های پسران برتری در صدد پذیرش اصلِ ،آیاتاین ر این نکته خالی از لطف نیست که تذک

 بیان سخافت و جهالت باورهای م رکان است. بلکه در موضع ،بر دختران نیست

        ®                        

الفاظی که بر زبان شما  اید و اینها کردههایی که برای بتگذاریاین نام :فرمایدخداوند می

اید و هیچ دلیلی و گذاری کردهشما و پدرانتان نامو باشد از پیش خودتان می ،جاری است

 ها وجود ندارد. برهانی الهی بر آن اسم

هاا را  گاذاری اما آیه مسوولیت این نام ،گیردتوسط پدران صورت می ،گذاری در آغازنام کهاینبا 

نباید خاود را پ ات خطاای پدران اان مخفای       آنانکند تا معلوم شود میدر آغاز متوجه مخاطبانش 

کنند و مسوولیت باورهای امروزشان را باه پادران و گذشتگان اان واگاذار کارده و خاود را معااف        

 خود آغازگر آن عقیده نباشد.گرچه  ،ب مرند؛ بلکه مسوولیت بر دوش صاحب عقیده است
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هایچ   هاا یعنی خدای متعال بر این نامگاذاری  ؛است برهان و دلیل ایدر آیه به معن« سلطان»

 ،نددختاران وی نیسات   هاا آندارد و نا فرزندی باه ناام فرشاته    ؛ دلیل و برهانی نازل نکرده است

 باشند.نمی ةهای الت و عزّی و مناطور که از میان آنان سه نفر به نامهمان

و او را  هلاه و ساتیزه کارد   وحای مجاد فرشاته  مكقات با مورد در  اکرم کسانی که با پیامبر

ه برهاانی و  باه هایچ پایا    ،مورد فرشتگان و نسبت ان با خدای سابحان  خود در ،کردندانکار می

 اند.حجتی الهی تکیه نکرده

            

ان یاك سلساله   م رک .هاستها و خواستترکیبی از گمانه ،های توخالیگذاریاین نام ؛بله

 ،اناد با موجودات دارند و از آثار و قدرتی که برای فرشتگان شاناخته خدا  یهها از رابطبرداشت

 ،دلیال لطافات خلقات   ه آنان را شاید با چنانچه  ؛اندکرده گذاری اندر اثر  آنان رااستقكلِ تصور

 ،از پایش خاود   هکا ایان تاا   ،را تقویت کارده  هاآننیز  هامیل و خواست و اندکرده تصوردختر 

بات الت و   هحلاول یافتاه در سا   روح آن فرشتگان را خدا دانسته و سپس ان فرشتگان را دختر

 اند.ها را در قالب عقیده ابراز نمودهشمرده و این گمانه ةعزی و منا

             

آنچاه از حقاای  ماورد     متعال هار پروردگار  .ی الهی داردهاهدایت درری ه  ،باورهای دینی

 در قالاب  ،زمینی و آسمانی است ،معنوی ،ی مادیهااش با پدیدهنیاز ب ر در مورد خدا و رابطه

وی گمراه ن اود و   کهآنتا  ،عقل و ارسال رسوالن و انزال کتب آسمانی در اختیار ب ر گذاشته است

 امری غیرممکن نیست. ،یده صحی روی به تصورات باطل نیاورد؛ بنابراین پیداکردن راه و عق

ا در اما  ،«مَْازتُمْأوَأءَابَبؤُكُ»: دهدمیمورد خطاب قرار  را م رکان ،در آغاز این آیه خدای سبحان

این تفاوت خطاب به دلیل آن اسات کاه    ،«إِنأيَتَّبِعُونا»کند: تبدیل می غائبب را به طخام ،ادامه

خاود   یهد و این داوری موضعی اسات کاه متوجا   کنآنان داوری می یهدر مورد عقید ،در آغاز
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های عقیده م رکان صورت گرفتاه کاه   ها و ری هاز انگیزه« تحلیلی»ا در ادامه ام ،م رکان است

 باشند.مخاطبش دیگران می

        

 ،در آیه «ام» د در خار  محق  شود.رهر آرزویی کتا مالك آرزوهایش نیست  ،انسان

یعنی به صِرف  ؛نفی است ،انکاری است و سیاق جمله ،ه و استفهام موجود در جملهمنقطع

ست که ا روابط ثابت و سنن قطعی حکمفرما ،بر جهان .توان حقای  را تغییر دادنمی ،آرزو

از پیش خود و با  کهآننه  ،کند هاآنرا دقیقاً شناخته و خود را تابع  هاآنانسان باید 

 یدست زده و آن را پایه هاآنها و روابط میان پدیدهنادرست ه توصیف ب ،های ناق برداشت

 ه نکند.الهی توج هایی به برهانای که حتبه گونه ،همه حقای  بداند

گردد، شفاعت شود، دخترخدا نمیدارای اختیارات مستقل نمی ،پس با آرزوی انسان، فرشته

 کند.از کسی نمینماید و دفع ضرر و یا جلب منفعتی از دیگران نمی

       

 استقكلِ به دنبال ابطالِ کهاینیعنی  ؛کنداین جمله را فرع بر سابقش می ،در آیه «فاء»حرف 

به صرف آرزوی او چیزی از حقای  تغییر  کهاینها در سرنوشت انسان و فرشتگان و بت

خدای سبحان است و  تنها و تنها از آنِ ،تگیرد که هم دنیا و هم آخرنتیجه میقرآن  ،کندنمی

 ری در عرض او وجود ندارد.هیچ مالك و موث

                     

                

 ،در ایان آیاه  خداوند دنیا و آخرت،  یهمبر ه و بیان استقكل مطل  خدا آیه قبل یهدر ادام

اصال   ،مورد بحث یهپردازد. به عبارت دیگر آیمیثیرات ان أبه بیان عدم استقكل فرشتگان در ت

مردود  ،کس را که بخواهندبلکه استقكل آنان در شفاعت هر ،کندمیشفاعت فرشتگان را انکار ن
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شافاعت آناان در   توانناد شافاعت کنناد و    یما  اذن خدای متعال یه. آنان تنها در دایررداشممی

د خادا  نا تابعی از اراده خداسات و بایاد ببین   هاآنشفاعت ؛ بلکه عرض اراده و خواست الهی نیست

 باشد.شفاعت چه کسی را اجازه می دهد و راضی به شفاعت چه کسی می

ت از رت اسامری باطنی است و عبا ،گفته شده که رضا« رضا»و « اذن»های در تفاوت واژه

امری ظاهری است و اعكم  ،ولی اذن ؛به آنچه از آن رضایت دارد ،حالت مكیمتِ نفسِ شخ 

خواهد بگوید: در نزد من هیچ مانعی نیست که تو فكن کار را یعنی او می ؛صاحب اذن است

اذن با نبود ولی رضا  ،ازگار است و هم با نبودن آنسو این هم با داشتن رضای باطنی  ،بکنی

 ،راضی ن ودخداوند بنابراین تا  ؛اذن بدون رضایت معنی ندارد ،ازد. البته در مورد خداسنمی

اشاره به « اذن» یهپس از واژ« لمن ی اء و یرضی»کار رفتن تعبیر ه دهد و شاید باجازه نمی

 همین معنی باشد.

أيَشابء»در عبارت « مَنْ»مراد از  کهایندر   کهآنل د. اودو احتمال وجود دار ؟کیست«  ِمَنْ

ای شفاعت کند و راضی به شفاعت نخواهد که فرشته به این معنی که تا خدا ؛فرشته باشد ،مراد

ای یعنی شفاعت فرشتگان فایده ؛انسان است ،مراد کهآنکند. دوم شفاعت نمیفرشته  ،او نباشد

خواست یك در ،باشد. یعنی شفاعت شدنششفاعت راضی به مگر برای انسانی که خدا ،ندارد

ای به شفاعت فایده ،در غیر این صورت ،است و خدای متعال باید پذیرای درخواست باشد

مات چن  زنند و هُّوَبه تَ کهآنپرستان به جای داشت. پس این بت شونده نخواهدحال شفاعت

شفیعان قطعی بدانند، باید  ،ی آنان را با باورهای غلطه را مستقل در تأثیر بدانند و حتمكئک

  .جلب خواست و رضایت او را داشته باشند یهوی به خدا آورند و دغدغر

              ´           

أيُؤْمِنُونا» أال أا َّذِينا ایمان به آخرت و  ،شخ بدین معنا که چون  ؛ت استبیان عل« إِنَّ

این دو به مسوولیت  یآورد. رابطهبه زبان می ،ارد، هرچه به ذهنش برسدحساب و عقاب ند

گردد. انسانی که تعهد نداشت و احساس مسوولیت نکرد و به هایش برمیانسان در قبال گفته



    564 30تا  19آیات 

 ،خصوص اگر احساس مسوولیت در مورد قیامت و فرجام هستی ننمود، هرچه به ذهنش برسد

ایمانی هایی که قابل شناخت تجربی نیست. پس بیدر حوزه به خصوص ،گویدبه عنوان تحلیل می

 برهان است.های تخمینی و بیگذاریموجب نام ،تعهدیتعهدی و بیموجب بی ،به آخرت

          

احتمال خكف نرود.  ،یعنی با داشتن دانایی ؛آن تصدیقی است که مانع نقیض باشد« علم»

برهانی ندارد و خود  ،نامندرا دختر می هاآندهند و این نسبتی که به مكئکه مید کنآیه بیان می

 گذاری دلیلی نداشته و لذا علمی ندارند.بر این نام

                  

اند و روشن است که انسان از راه گمان ها شدهزنی کرده و پیرو این گمانگمانهاینان بلکه 

 ،هرگز بدون علم و آگاهی ،د و معتقدمتعهّ رسد. پس انسانِدرست و حقیقت امور نمی به امرِ

ن و کار غیرمعتقدا ،دهد. تکیه بر گمان و پنداردلیل نسبتی نمیگوید و بینمیسخنی در الهیات 

 است.انسان  یههای گستردتغیرمؤمنان به قیامت و مسوولی

               

در  اکرم دلیل تفریع این آیه بر مطالب گذشته است. پیامبر ،آمدن حرف فاء بر سر جمله

تدریج اشخاص مواضع ا بهام ،کردافراد را داخل می یههم ،نمودهایی که میه دارها و ابكغ

کافران به توحید یا قیامت و دیگر  یهر جرگدر نهایت گاه د کهاینتا  ،گرفتندمختلفی می

کفرآلودشان برای  تِگیری شخصیبه تناسب شکلنیز گرفتند. خدای متعال معارف الهی قرار می

جا به اعراض و رویگردانی از کسانی که از جمله در این ،فرمودتبلیغ تعیین می خط ،پیامبر

 دهد. فرمان می ،اندرویگردان از ذکر الهی

، برهان و دلیل ،قرآن. مفسران مواردی نظیر اختكف وجود دارد ؟مراد از ذکر چیست کهاین

خدای کنون از سوی اند. به هرحال آنچه تاذکر در این آیه دانسته یهمراد از کلمیاد خدا را  و

نتیجه شدن چیزی جز بی ،پ ت پا زده و رویگردانی کرده هاآنمتعال آمده و این شخ  به 
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لزومی ندارد که  ،روندبه دنبال نداشته است. حال که آنان زیر بار ذکر نمی مبر اکرمهای پیاتكش

 آنان نیست. یهای در پند و موعظزیرا فایده ؛به گفتگو و دعوت آنان ادامه دهد پیامبر

            

اماا آناان تماام     ؛زگ ت وجود داشتباز احتمال با ،رویگردانی بود ،اگر تنها عمل این گروه

ای خود را منحصر به دنیا کرده بودند و دیگر امیدی به بازگ ت ان نباود. نکتاه   یههمت و اراد

 ،بلکه رسالت دیان  ،گیری از دنیا را نفی کنددین نیامده تا بهره کهاینشود. که از آیه استفاده می

اراده خاود را تنهاا باه دنیاا      ،ایان گاروه   کاه اهتمام انسان به دنیا است؛ چناان  شکستن انحصارِ

 اند.اختصاص داده

           

ی که جز زندگی دنیاا را  آن است که اشخاص ،مراد آیه ،قبل باشد یهجمل ،اگر م ارالیه ذلك

 ؛ت افراد تابع داناش آناان اسات   یزان دانش و علم ان همین است. هممبلغ و م ،کننداراده نمی

بینای  یعنی مبتك به نزدیك ،بلوغ نرسیده و در همین مرتبه نزدیك مانده ی که دان ش به حدکس

 ت آخرت را بکند و روی به آن آورد.چگونه هم ،است

                        

ی پیامبر جا بحث از آینده و تسكقلم آمد. آن یهسور ش م از یهآیدر  ،عبارتنظیر این 

 .است شود به عقل چه کسی فتنه افتادهکه در آینده معلوم میبود  اکرم

 ،است و چون رسالت و ابكغ پیام الهیربوبیت نی از شوون أش ،شود که هدایت هتوج

 ؛به علیت است ر عِم استناد به آن از باب وصفِ ،است ی متعالخداربوبیت با  ای مرتبطوظیفه

داشته علم یافتگان به گمراهان و هدایتنسبت او کند که میایجاب  ربوبیت خدا کهاینیعنی 

 افراد بکند. توجههدایت را م ،باشد و بر اساس آن
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أ(                                 

    (  از آنِ خداسات، تاا    ،ها و هرچاه در زماین اسات   و هرچه در آسمان

 .دهد به کردارشان پاداش نیکان راکیفر، و  در برابر اعمال ان، بدکاران را

أ(                                      

                                 

         (  کهآنجز  د،کننها اجتناب مییآنان که از گناهان بزرگ و زشت 

وسیع [ آنان پروردگارت ]نسبت بهکه آمرزش  سر بزند، بدانند هاآنگناهی موردی یا کوچك از 

 پنهانگاه که در شکم مادرانتان و از همان بیافریدتاناز آن دم که شما را از زمین به شما  اوت. اس

 شناسد.بهتر می ست که پرهیزکاران رااست، پس خودتان را پاک م مارید. او ترآگاه ،بودید

 هاکلمه

   است.جمع کبیره  : «ربئِبَكا»

گناهاان   رب معموالً و کنددر اصل به معنی عملی که انسان را از خیر و ثواب دور می : «مثْاِ»

 شود.اطكق می

نویسد: بناا  چیز بسیار قبی  است. مرحوم طبرسی میبه معنی فاح ه و فح اء و :  «شاحِوَفا»

گنااهی اسات کاه دارای     ،آتش هست و فواحش یههی است که در آن وعدگنا ،قولی کبائر بر

 شرعی است. حد

شود. ایان  شدن به گناه است و از گناهان صغیره نیز تعبیر به لمم میبه معنی نزدیك : «ممَ ا»

که به معنی نزدیك شدن به چیازی بادون انجاام آن     ،گرفته شده« المام» یهواژه در اصل از ماد

فكن یفعل کاذا  » گوید:میاصفهانی اشیاء قلیل و کم نیز اطكق شده است. راغب است و گاه به 



  567 ی نجمسوره

مصادی  گوناگونی گفته شده « لمم»گاه. بر همین اساس برای یعنی گاه ؛«لمماً ای حیناً بعد حین

بدون انجام آن و بعضی باه   ،گناه تِنی گناه صغیره و بعضی به معنی نیبرخی آن را به مع ؛است

اند. گروهی نیز لمم را هرگوناه گنااهی اعام از صاغیره و کبیاره      ت دانستهاهمیکممعاصی معنی 

 ر گردد و توبه کند.فاق بیفتد و انسان متذکگاه اتاند که عادت ن ده باشد و گاهدانسته

أهِبَِأأمُّلَُأيَأمَّاهللأثَُأأبءَبأشامَأثُكُمْيَلأفاجُا رَّأهِهُوَأا ذَّزْبأيَلَّمُأبِ»خوانیم: می در روایتی از امام صادق

باار   ،تی از گنااه خاودداری کارده   سپس ماد  ،رودگناهی است که انسان به سراغ آن میآن  ؛دُعْبَ

 «.[بردار نیست و کار همی گی او نیستو هرگز از آن دست]شود دیگر به آن آلوده می

 .رفتن انسان به سراغ گناه و سپس استغفار از آن است ،لممو باز آن حضرت فرمود: 

م آن است که انساان کااری را   م: لنویسدو میاء نقل کرده از فرّ البیانمجمعبرسی در لذا ط

 در وقتی بکند و به آن عادت نداشته باشد.

 ،اسات پنهان در رحم مادر هنگامی که بچه تا  ؛است پوشیده و به معنی جمع جنین : «ةنَّجِاا»

 .شودگفته میجنین 

 تفسير

                

 یهبار هما   مالکیات مطلا  خادا   بار   تلدال ،جملهاین استیناف است و  ،در آغاز آیه« واو»

 .کندمیموجودات آسمانی و زمینی 

                      

 مالکیت مطل  خدایعنی غایت و عاقبت  ؛آیه اولبه  الم عاقبت است و متعل  ،جاالم در این

  ان به کیفر و پاداش است.نرساند ،بر موجودات

یعنی آنچاه بادکاران در    ؛نفس عمل است« عملوا»بدی و معصیت و مراد از « اسائه»مراد از 

 ،اناد . برخای نیاز احتماال داده   اندهای زشتی است که مرتکب شدهنفس عمل ،چ ندنهایت می
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 ؛نیز از همین قرار است «حدسنی»اند و مطلب در مورد که مرتکب شدهجزای اعمالی باشد  ،مراد

شاود و یاا   ظااهر مای   شخ  نیکوکاریا خود نیکی است که اثرش و باطنش بر  از حدسنی مراد

 شود.داده میشخ  پاداش نیکوکاری است که به 

صورت پذیرفت.  کرما رگذشته و خطاباتی است که با پیامب این آیه در تعقیب مباحث

ی صحی  و غلط را در مورد فرشتگان بیان فرمود و گروهی را که با هااندی همتعال پروردگار 

ی ستیزه و بر باورهای غلط و وح یهفرشتدر مورد دیدن حقیقی  محمدحضرت 

اعراض ه را ب اکرم پیامبر ، و، سرزنش نمودکردندمی آلودشان در مورد فرشتگان اصرارتوهم

کردن همت ان کرده و علت آن را رویگردانی آنان از ذکر و آیات الهی و خكصهمزبور امر  گروهاز 

 در دنیای فانی شمرد. 

این به اما  ،با آنان از در تذکر و هدایت وارد ن ود ی اعراض این است که دیگر پیامبرامعن

یعنی کار را به ما  ،اض کنگوییم از آنان اعرمیاگر به تو  .این گروه نیست معنی رهایی و یلگیِ

 ست.ا دست ماه بسپار که مجازات و تنبیه آنان ب

موجودات آسمانی  یهکه مالك هم ؛ بلکه خدای جل و اعلیپ توانه نیستجزا و پاداش بی

دهد. قرآن در این ه نیکوکاران را نیز به نیکی جزا میکند و البترا تنبیه میآنان  ،و زمینی است

و وابستگی و  مالکیت حقیقی خدا کهاینفته و ت گرپاداش را از مالکی جزا و یمسأله ،آیه

که مرتکب  ،او راهای از یاد خدا و آیات رویگردان مانع از آن است تا ،بودن موجوداتمملوک

ای را هرگونه معامله ،. کسی که مالك حقیقی استبه سزای اعمال ان نرساند ،انداعمال بد شده

را از حکومت او  توان فرارها کند و هیچ یك از مملوککش میکه صكح بداند با مملو

 .«كَتِومَکُحد نْمِ اردرَفِالْ نُکِمْا یدلَ» نخواهند داشت:

واْأبءُ ِيَجََِْىَأا ََّذِيناأَاسََأأأ»فرماید: میقرآن  ،جایی که مالك هستی عادل و حکیم استا از آنام

بازتااب  »کیفر و مجازات را  ،یعنی قرآن. «خودشان دلیل عمله دهیم برا جزا می آنان ؛بِمَبأعَمِلُواْ

با صفت عدالت با آنان رفتاار   ،تمالك موجودات عكوه بر مالکیتا روشن سازد  ،داندمی« رفتار



  569 ی نجمسوره

 رساند.سبب را می ،دهد. پس سیاق آیهکند و کیفر و پاداش را متناسب با رفتار موجودات میمی

خداوند  ،گردانان از آیات الهی و گمراهان بودروی در مورد چون بحث کهآندیگر  یهنکت

 ر ذکر نمود.جا کیفر بدکاران را مقدم داشت و پاداش نیکوکاران را مؤخندر ای

                        

کارده  فی ل بی تری معرجا با تفصیو در این گذشته اهل نیکی را به اجمال یهدر آیخداوند 

 است.« يناسْحُب ْواأبِنُسَحْاا»بدل از جمله  «...ا َّذِيناأيَجْتانِبُوناأكابَبئِراأا ْإِثْمِ»است. به عبارت دیگر 

یعنای   ؛صل اسات جا متاستثناء در این ،افتدفاق میگاه اتگناهی باشد که گاه ،اگر مراد از لمم

داده  هاا آنآتش بر  یهعمومی از گناهانی که خدا وعداند که به طور طبیعی و نیکوکاران کسانی

دوری  ،کنند و همچنین از گناهانی که خدا بر ارتکابش حد شارعی مقارر فرماوده   اجتناب می ،است

 شوند.مرتکب گناه می ،ای موارد که از کنترل ان خار  شودکنند، هرچند در پارهمی

 ،ها برکنار استی از گناه کبیره و فاح هکل گناه صغیره باشد که به طور ،ا اگر مراد از لممام

اعم از کبیره و فاح ه  ،اند که مرتکب گناهانیعنی نیکوکاران کسانی ؛گردداستثناء منقطع می

طور که در بحث ه همانشوند. البتجز در مواردی که گناهان کوچك را مرتکب می ،شوندنمی

 تر است.ل صحی معنی او ،لغت از روایات استفاده شد

            

 ،کند. یکی از صفات خدامیشمردن مرتکبان موردی گناه را بیان نیك علت ،این عبارت

شخ  را از  ،و به همین دلیل به صرف ارتکاب موردی گناه ،است گستردهر و گذشت اغفّ

 نماید.میکرده و همچنان م مول پاداش نیك ننیکوکاران اخرا   یهزمر

زناده نگاه    ،یی که مایل به ارتکاب گناه نیستندهاامید را در دل انسان ،عبارتخداوند با این 

کناد و  مای هرچند گاه طوفان غضاب یاا شاهوت شاما را از راه منحارف       :فرمایدمیدارد و می

 ،هساتید کنید و در مسیر طاعت میحرکت  ،در راه مستقیماغلب که اما همین  ،دهدمیشکست 
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 ،بلکه با نادیده گارفتن اشاتباهات شاما    ،بخ ممینه تنها شما را  .باشیدمینیك پاداش م مول 

 دارم.میهموار نگه را کمال و سعادت  سوی به تانراه

                             

گارفتن برخای   غفاران و نادیاده   توجاه  علات و شده شاره در این عبارت به دانش خداوند ا

ها شاما را زمینای   ها ری ه در خاک دارید. این ری هشما انسان داده شده است.توضی   ،گناهان

دهد. وقتی موجودی ری اه در خااک داشاته    ت جان شما را در حجاب قرار میکند و نورانیمی

جاا اشااره باه جانس ماا      خطااب در ایان   ارتکاب گناه در موردش دور از انتظار نیست. ،باشد

تا معلوم شاود   ،ها کردبه همین جهت خطاب را به ما انسان ؛نه به حضرت آدم ،ها داردانسان

ایم و ری ه در خاک داریم و لذا در حجاب قرار داریم ها از زمین ایجاد شدههر یك از ما انسان

میل به گناه را افازایش   ،طبیعت یهنری ه داشتن در آشیا است.میل به گناه عامل و این حجاب 

فاقی گاه به طور ات ،ی پذیرای تربیت عقلی یا دینی و الهیهای انساندلیل حتدهد و به همین می

 شوند.مرتکب گناه می

داناش الهای را باه حاال      «وَأإِذْأَازتُمْأَاجِنَّةٌأفىِأبُطُونِأَُمَّهََبتِكُمْأ»یعنی  ،بخش دیگر این عبارت

دارد کاه  شود و معلوم میجنینی و آغاز زندگی جنین در رحم مادران یادآور می انسان از دوران

های او ماؤثر  ها و رغبتگیری شخصیت انسان و میلپیوستگی شدید جنین به مادر باز در شکل

وساعت   ،کناد. بناابراین  میل به شاهوت و گنااه پیادا مای     ،است و انسان تحت تأثیر این محیط

 به انسان و عوامل تأثیرگذار بر او دارد. اوگسترده و عمی   ری ه در دانش ،مغفرت خدا

جایی برای  ،ها و جزئیات انسانخدا به باطن و ری ه یهبا این دانش عمی  و گستردبه عكوه 

 که فرمود: بودن خود سخن بگوییم؛ چنانتوانیم از پاکماند و ما نمیخودستایی انسان باقی نمی

         

تاوانی  مای تاو ن  ،ثیر دارناد أدر تو ت هاآنتو از خاک است و  یهمادری و تغذی یهوقتی ری 
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چرا که خااک و   ؛پاک کنیخود را  ،کردن استپاک گونه که ح ِّیعنی آن ؛خودت را تزکیه کنی

 گذارند.میجنین اثر خود را بر تو 

نچاه  لاذا آ  .حقیقی ممکن نیسات  طهارتاما  ،بنماییتكش شدن خود تو باید برای پاک ،بله

   :خودنگهداری و تقواست ،از شما خواسته خدا

         

نااه و  هرچند میل به گ ،دارید های حرام بازشما خود را از غلطیدن به دام معصیت و شهوت

 .شناسدتو سعی کن متقی باشی؛ او خوی تنداران را می ، امامعصیت دارید
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 55 تا 33آیات 

أ(         (  م اهده کردی؟ ،آیا آن کس را که روی گرداند 

أ(         (  ورزید؟بخ ید و در انفاق بخل میاندک می 

أ(              (  بیند؟آیا علم غیب دارد و می 

 أ(           � (  خبار  بی ،های موسی آمدهیا از آنچه در صحیفه

 .مانده است

أ(        ® (  یا از ابراهیم که ح  رسالت را ادا کرد. 

 أ(            (  بار گناه دیگری را بر ندارد یکس. 

 .نیست ش، چیزیبراى انسان جز حاصل تكش کهاینو        ( أ(

 أ(     (  [ کوشش او به زودى دیده خواهد شدیهو ]نتیج. 

أ(  1         (  تر وى را پاداش دهندسپس هر چه تمام. 

 أ(           (   پایان ]کار[ به سوى پروردگار توست کهاینو. 

أ(       5  (  گریاندخنداند و مىو هم اوست که مى. 

أ(       (  گرداندمیراند و زنده مىوست که مىا و هم. 

أ(             (  آفریند: نر و مادّهست که دو نوع مىاو و هم. 

 أ(       (  اى چون فرو ریخته شوداز نطفه. 

 أ(        (  و بر اوست که آن را بار دیگر زنده کند. 

أ(        (  نیاز کرد و سرمایه بخ یدو هم اوست که ]شما را[ بى. 
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أ(        (   شِعرى»و هم اوست پروردگار ستاره» 

أ(            (  و هم اوست که عادیان قدیم را هكک کرد. 

أ(         (  و ثمود را ]هكک کرد[ و ]کسى را[ باقى نگذاشت. 

أ(                    (  [ قاوم  هاآن یهو پی تر ]از هم

 .تر بودندنوح را، زیرا که آنان ستمگرتر و سرکش

أ(         (  [ را فروافکندو شهرها ]ى سَددوم و عاموره. 

9أ(      ́ (  [ آنچه را پوشاندپوشاند بر آن ]دو شهر، از باران گوگردى. 

أ(           (  هاى پروردگارت تردید روا پس به کدام یك از نعمت

  دارى؟مى

 هاکلمه

 رویگردانی. : « ّيوَتا»

ک ایدن از  مطلا  دسات  باه   حفار.  یهک یدن از ادامحفر چاه و دستعبارت از  : «يدَكْاا»

 نیز گفته شده است.تكش 

 : جمع صحیفه؛ اشاره به مجموعه کتبی دارد که از سوی خدا بر حضرت موسای  «صحف»

 نازل شد.

وزر به بارسنگین  یهسپس واژ است.نی ای کوهستاهپناهگاهمعنی  و به« وَزَر»از  : «وِزْر»

دلیل به  ،ر گناه اطكق شدبهای عظیم کوه دارد و سپس شباهتی که با سن سبب به  ،اطكق شد

 بر دوش انسان دارد.گناه که  ایسنگینی

تكش  مطل ِاین کلمه بر  .ی که به آن دویدن گویندنه به حد ،رفتن تند و سریعراه : «يعْسَ»

 د. شواستعمال می ، چه خیر و چه شر،اریو کوشش در هر ک
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 .اترین جزکامل : «يفاوْاا»

 یهیعنی پدید« االخری ةالن أ»شده است. اسم مصدر و به معنی پدیدآمده و خل :  «ةأاشْزا»

 دیگر، رستاخیز.

 .  است نیازیبی و به معنی «غنی» یهاز ماد : «يناغْاا»

 شود.هایی که ذخیره میموال و سرمایها به معنی «قنیه» یهاز ماد : «يناقْاا»

ای درخ نده که معموالً به هنگام سحر در کنار صورت فلکی جوزا در ستاره : «يراشِعْ»

گروهی از م رکان عرب آن را  ،کندهی که میشود و به دلیل جلب توجآسمان ظاهر می

لیل آن را شعرای شود و به همین دپرستیدند. این ستاره در سمت جنوب عربستان ظاهر میمی

 نامند.یمانی می

شعرای دیگری هم در جهت شمال عربستان قارار دارد کاه شاعرای شاامی نامیاده       یستاره

 120حرارت عظیمی دارد که تاا   ،شعرا یاست. ستاره همان شعرای اول ،، ولی معروفشودمی

 650 در حاالی کاه حارارت ساط  خورشاید را فقاط       ،هزار درجه سانتیگراد برآورد شده است

اش با ما یاك میلیاون   برابر حجم خورشید است و فاصله بیست ،دانند. حجم این کرهدرجه می

 ؛رساد ثانیه به ما مای  سیزدهدقیقه و  ه تظرف  ،برابر فاصله ما با خورشید است. نور خورشید

ساال ناوری    10ا شعاع شعرا باه ماا پاس از    ام ،میلیون کیلومتر است 150اش از ما یعنی فاصله

لاین  ارگان مرموز آسمان اسات. او یاز س ای همراه دارد کهارهیشعرای یمانی س یسد. ستارهرمی

باا   1862در ساال  اره یاین سا  .به وجود آن پی بردم 1844در سال « بسل»دان مندی به نام  ،بار

 1ساال اسات.   50به دور ساتاره اصالی    ،این سیارهدوره گردش  است و تلسکوپ م اهده شده

پرستش آن  ،قمیابراهیمکردند و در تفسیر علی بنعه و حمیر آن را پرستش میگویند قبیله خزا

 نسبت داده شده است. ،به قریش و گروهی از عرب

 
؛ شعری یهماد ، ذیلمی المعارف االسكةدائر. به نقل از: 565ا564، ص 22 تفسیر نمونه،. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 1

 .المعارف فارسی ةدائری ستاره و غكمحسین مصاحب، یل ماده، ذنامهفرهن 
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 اند که زیر و رو شد.های لوطقریه ،مؤتفکه .زیر و رو : «بفكاتِئْاِ»

 .مین و برگرداندن و انداختن آنبلندکردن چیزی از ز ،اسقاط : «يوَهْاا»

 همراه با شك و تردید.   یهبه معنی محاج« اریمَتَ» یهاز ماد : «يبرَمَتاتا»

 نعمت.  ا به معنیل بر وزن فِعْا « إِلْی»یا « اَلی»جمع  : «آالء»

 تناسب آيات

خطاب فرمود تا از گروهی  خداوند به پیامبر اکرم کهآنمباحث سوره و پس از  یدر ادامه

فرجام آنان را به  کهایننظر کند و صرف ،اندکردههمت خود را در جهت دنیا صرف  یهکه هم

های او ری هخوبی از انسان و موجودات است و هم به یهخدایی واگذارد که مالك آنان و هم

عمل هر  آگاه است، خداوند در این آیات به مسوولیت انسان اشاره و احتمال واگذاری مسوولیّتِ

 نماید.تأکید می ،رابطه میان تكش و فرجام نماید و برانسانی را به دیگری منتفی می

 سبب نزول

آیاات را مرباوط باه عثماان      ماثكً است،  یی گفته شدههانزولبخش از آیات، شأن برای این

یکی از بستگانش به نام عباداهلل   .کردمیبرخی از اموال خود را انفاق دائماً اند. او عفان دانستهبن

 :عثماان گفات   .ماناد میچیزی برای تو باقی ن ،ضع ادامه دهیسعد به او گفت: اگر به این و بن

و عفو الهی را جلاب کانم. عباداهلل باه او      یتخواهم به این وسیله رضامیمن گناهانی دارم که 

مان تماام گناهانات را باه گاردن       ،ت را با جهازش به مان دهای  اسواری وعده داد که اگر شترِ

از انفااق   ،دنباال ایان توافا    ه د گاواه گرفات و با   عثمان چنین کرد و بر ایان قاراردا   .گیرممی

 1خودداری کرد.

 ،کناد مای نشأن نزول  مورد آیات را محدود به ،سبب نزول ،گونه که روشن استولی همان

 بهانه و فرصتی برای بیان یکی از حقای  و معارف قرآنی بوده است. ،بلکه آن مورد در حقیقت

 
 عباس و سدی و کلبی و جماعتی دیگر از مفسران آمده است.به نقل از ابن تفسیر کبیرو  ک اف ،مجمع البیاناین شأن نزول در . 1
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از بهترین الگوها در تربیت فردی و اجتماعی استفاده از این روش هدایتی را باید یکی 

 شود.، استفاده کامل میبیان معارفبرای آمده های پیشتصن از فرآدانست که در 

ید قرار گرفته أکمورد ت ،ب ر مسوولیت هر فرد از افرادِ ،به هر حال در این قسمت از آیات

پردازد که مانع میستی نادربه دفع یکی از باورهای  ،های گذشتهو قرآن همچون بخش است

گرفتن  برعهدهکه  دهدمیتوضی   ،گردد. خدای متعال در این آیاتادامه انجام عمل صال  می

 کند.دوش آنان ساقط نمیمسوولیت را از  ،دیگران تمسوولیبار 

 تفسير

        

کسی که در  گردانیِبلکه روی ،ر است، منتهی نه از آغازرویگردانی از ذک ،گردانیمراد از روی

دلیل فریبی ه در ادامه باما  ،در او اثر گذاشت پیامبراکرمسخنان آغاز رو به قرآن و ذکر آورد و 

 د.باز مان راه یهادام از ،که خورد

آیاه عمومیات دارد؛   رساد  مای باه نظار   اماا   ؛رویگردانی از انفاق اسات  ،اند مرادبرخی گفته

 است. تسلب مسوولیتوهّمِ دلیل ه انفاق هم ب ردانی ازگرویطور که همان

         

به انفاق برخی از مال خود پرداخت و هنوز چیزی نگذشته باود کاه باا تعهاد      ،این شخ 

 یهاز این تكش و مجاهدت خود دست ک ید، یا به دالئال دیگار از اداما    ،آلود دیگریوسوسه

 کار خیر سست شد.

 پاسخ دهد: سؤالباید به چند  ،مل را در میانه رها کرده استکسی که این ع

            

تواناد باار   بداناد کاه رفایقش مای     ،داشته باشد و بر اساس این دانشاطكع باید بر غیب او 

   رستگاری او ندارد. نق ی در ،، یا بخ ش و دهشل بکندمسوولیت وی را تحم
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اطكع یقینای   ،ب از نظر است و مراد از دیدنیجا امر عذاب است که غاب در اینمراد از غی

 ست.ا متعهد به جای اوتوسط شخ   ،عذاببر تحمل 

غیب ه لم باخامی است که او ع یهبه منظور انکار چنین عقید ،استفهام یهاستفاده از همز

 است. بیند که گناهش به گردن دیگری افتاده میاست و 

            � 

 ،یعنی آیا این شخ  که چنین عملای انجاام داد   ؛است توبیخ و سرزنشدر موضع  ،استفهام

اگار ایان   اسات کاه   آن منظور آیاه   ؟خبردار ن د ،از محتوای آنچه در کتب آسمانی آمده است

دانسات  مای  به طور طبیعای  ،مطلع بود شده بر حضرت موسیشخ  از محتویات کتب نازل

 دوش گیرد.ه را ب دیگری تواند بار مسوولیت اعمالمیکسی ن

      ® 

باه   ،هاایش تدارد که در مقابل وظایف و مساوولی  اشاره به ویژگی حضرت ابراهیم« وَفَّی»

بأاامََراهُأاهللُأأوَفََّيأبِمََأأ» است:آمده ابراهیم قمیاش را انجام داد. در تفسیر علی بنطور کامل وظیفه

 «.هِنِبْاِأحَبْمِناأا ْبامْرِأوَأا نَّهْيِأوَأذِ

اش و هم وفاا  تا هم اصل محتوای صحیفه شناساندپیامبری باوفا را ابراهیم خداوند حضرت 

آنچاه در کتااب   ه و التزامش به اوامر و نواهی در آن را برساند و معلوم کند کاه آن حضارت با   

 کرد.عمل  کامكً ،آسمانی آمده بود

دو دلیل آن اسات کاه هار یاك از آن     ه ب ،جمع یبا صیغه موسی و ابراهیم یذکر صحیفه

 .آسمانی بودندچند کتاب دارای  ،ال انپیامبر عظیم

کاه  باشاد  آن دلیال  شااید باه    بار حضارت اباراهیم    تقدم ذکر نام حضارت موسای  اما 

هاای  صاحیفه  کاه آنشهرت بی تری دارد و در دسترس بوده، یاا   های حضرت موسیصحیفه

 نمود.می های حضرت ابراهیمتر از صحیفهتر و مهمدر نظر م رکان بزرگ حضرت موسی
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 کسی بار گناه و مسوولیت دیگری راهیچ بود که  ، اینوجود داشت هاآنچه در این صحیفه

 ک ید.  نخواهد به دوش

          

گونه که انسان مالاك و متصارف در چ ام و    رساند؛ یعنی همانمالکیت را می ،«لكنسان»الم در 

عملاش نیاز    ،پس تا انسان هست ؛باشدمالك تكش و اعمالش نیز می ،گوش و سایر اعضایش است

 ،باه جهاان دیگار   انساان   یعنی با انتقاالِ  ؛از انسان جدا نخواهد شد ،وجود دارد و هرگز به طبع خود

باا انساان    شاان رابطاه  ،بر خكف زن و فرزند و مال و جاه که با مرگ ،اعمالش نیز با او خواهند بود

 مالكِ حقیقی چیزی جز تكش و دسترنجش نخواهد بود. ،شود. پس هیچ انسانیقطع می

      

 ؛همان تكش و کوشش است« سعی»جا م اهده است و مراد از در این« رویت»منظور از 

هرچند احیاناً به نتیجه  ،های فرد استتكش و کوشش ،شودیعنی آنچه در قیامت دیده می

 ؛فرد هستند غیر از خودِدارد که شاهدان اعمال، اشاره به آن « یدرَی»بودن نرسیده باشد. مجهول

أدُأكُلُّأزافْسٍأمَبأعَمِلاتْأمِنْأخايْرٍأمُحَضَّراًيَوْمَأتاجِ»: عملش است ،بیندفرد می زیرا در قیامت آنچه خودِ
جا بحث از دیدن ا در اینامأ،«یابدچه که انجام داده، حاضر شده میروزی که هر کسی هر آن ؛1

 سعی و تكش افراد است.

  1        

ر اسااس تكشاش کیفار و    گردد؛ یعنی انسان با به سعی برمی« هدازجْید» یهضمیر در جمل

 یابد. پاداش می

 
 .30عمران / آل. 1



  579 ی نجمسوره

 توجاه باه مقادار تاكش و کوشاش      ،ارزنده این آیات آن است کاه در روز قیامات   یهنکت

 کم باشد. خ ش اعمال مقدارهرچند  ،شودمی

           

سر  آن است که ،وجود دارد ی موسی و ابراهیمهااز جمله دیگر مطالبی که در صحیفه

که این است که انسانی  ،منظور آیه ست.امور به سوی پروردگار ا یههمو تدبیر  رسید آفرینش

 یباید بداند که همه ،داردآمیز دیگران را از انجام اعمال خیر و سعی و تكش باز میبا تعبیر وسوسه

و  ،گرددار برمیپروردگ به ،اعم از اصل آفرینش یا تدبیر و نهایت امر موجودات هستی ،امور عالم

 گرفتن مسوولیت اعمال دیگران یا عدم آن، به دست او است.بر عهده یهاجاز

       5  

ختم  امور عالم را به خداشود که نهایت میمصادیقی بیان  بعد، یهوازده آیداز اینجا تا 

 .دداندر این موارد منتفی میرا کند و استقكل موجودات می

 ؛و اتصال همه چیز به پروردگار است هاکردن استقكل پدیدهواقع کمدر بینش توحیدی 

 یهتا جایی برای دخالت عوامل مستقل از اراد ،شودمذکور در این آیات بیان میبینش 

 پروردگار باقی نماند.

ری ه اند که انسان گریاند. خنده و گریه، شادی و غم دو حالتِخنداند و میاوست که می

 ،آورآور و گریهدر تعجب از اموری خاص دارد. استعداد تعجب و انفعال در برابر عوامل خنده

انسان وقتی در دو عمل خنده و  ،چیزی نیست که به دست خود انسان باشد. به عبارت دیگر

 ،اند، اما در واقعکه این دو امر به ظاهر فعل خود انسان کندمكحظه می ،کند لگریه خود تأم

که استعداد تعجب و انفعال را در  ستاختیارِ او بازگ ت دارد اومنتها و مرجع ان به صاحب

 انسان پدید آورد.
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 .مارگ و زنادگی اسات    ،شاود میعارض ، از جمله انسان ،از دیگر حاالتی که بر موجودات

مارگ و زنادگی در دسات     .شاود می  ند و کسی از حیاتش دلتننخواهند بمیرمیافراد ناغلب 

خاار  از خواسات ب ار و دیگار     این چنینی اگر خوب دقت شود تحوالتی  .خود انسان نیست

اختیار و مادبر  کننده غیر از انسان است و او همان صاحبنتیجه میراننده و زندهدر  ،استمخلوقات 

 باشد.موجودات عالم می

            *        

نیز از  ،از جمله انسان ،موجودات هستی یهدر هم مادهآفرینش موجودات به شکل نر و 

چه بسیار م است. لااختیار هستی و پروردگار عه صاحبامور عالم بشدن های منتهین انه

تواند میموجودی  ،در جهان آیا شوند.صاحب فرزند مذکر یا مؤنث میروزانه موجوداتی که 

ناچیز  یهس مختلف را از یك ذرشود که این دو جنمینش بکند و آیا انسانی پیدا یی آفرادعا

 پدید آورد؟ ،ای که در رحم ریخته شدهارزش به نام نطفهو بی

یعنی تا  ؛است هشدبلکه به معنی مقدّر ،شده نیستبه معنی ریخته« ینَمْتُ»اند برخی گفته

  شود.میمتولد نها از منیفرزندی  ،ر ن ده باشدقدّمچیزی 

        

. ناه تنهاا   اسات  ای باه ناام جهاان آخارت    ایجاد پدیده ،های پروردگاریکی دیگر از ویژگی

 بلکه پدیدآوردن جهاانِ  ،شودمیانسان در این جهان به پروردگار منتهی  تآفرینش و تدبیر حیا

است برای این  ،خداست یهخلقت دیگر به عهدفرماید آیه می کهاینطور است. یز همیندیگر ن

کاه وقتاای پروردگاار انسااان را آفریاد و بااه وی دساتوراتی داد و آنااان را در انتخاااب راه آزاد     

امکاان   ،جهاان ایان  در شادند؛ از طرفای   افرادی عاصای  و افرادی مطیع  ،در این میان ،گذاشت

جاز وجاود حیااتی دیگار     ای چاره . پسیا مصلحت آن وجود نداشتنبود مجازات کامل آنان 



  581 ی نجمسوره

؛ بنابراین بر پروردگاار  ندابرس  انبه مکافات و پاداش عمل وآنان را زنده کند خداوند  نیست تا

الزم اسات تاا    ؛تادبیر فرماود   ،حکیمی که جهان فعلی را بدون ظرفیت پاداش و مجازاتِ کامل

 اشاره به این معنی دارد.« علیه»جهان دیگری تدبیر نماید. واژه 

        

روی  گذارد. اگر درهای باقی در اختیار میکند و سرمایهنیاز میپروردگار تو کسی است که بی

 ،هایی وجود دارد که موجب تأمین حاجات و رفع نیاز موجودات هستی و از جملهزمین نعمت

 همگی از جانب او است. ،گرددماند و در زمین ذخیره میها باقی میتانسان است و اگر این نعم

 یههما و  در آیاه باه انساان اختصااص نادارد      نیاازی ن عباارت، بای  بودنایت به مطل با ع

 کند.موجودات را تأمین می یهنیاز همیعنی پروردگار  شود؛میموجودات را شامل 

        

ثر در سرنوشات خاود   ؤای مشعرا را ستاره یهشود که اگر ستارمیکید این نکته تأدر آیه بر 

این ستاره از خاود اساتقكلی نداشاته و تحات تادبیر و       ،کنیدمیدانید و برای او آثاری بیان می

 پروردگار متعال است. ربوبیت

را  هاآننباید  ،جوداتها بعد از دیدن آثار موانسان کهاینمهمی که باید به آن توجه شود  یهنکت

بلکه باید دوراندیش باشند  ،مستقل در این آثار ببینند و حد معرفت ان را محدود به اثر مستقیم کنند

 کنند.اند که به این عرصه راه پیدا میها را نیز ب ناسند. موحدان کسانیو روابط ماورای پدیده

هاای  از طرفای یکای از آفات   باشاد و  ها اصكح اجتماعی میچون محور مباحث این سوره

واگذاری امر خود به دیگران است، خداوند در این بخش از سوره باه اقاوامی اشااره     ،احتمالی

 :کند که به دلیل رضایت به انحراف و فساد همدیگر، نابود شدندمی

            

کاه  را امی همچون قوم عااد  اقو ،گونه است که در گذشتهدرت و سلطنت پروردگار تو آنق
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نوح هاكک شادند.   گروهی بودند که پس از قوماولین اینان  .هكک کرد ،بعد از قوم نوح آمدند

 پیامبرند که با تندبادهایی به هكکت رسیدند. آنان قوم هود

ماندن جماعتی از این قوم به نام بر قوم عاد را باقی« اولی» یهت اطكق واژبرخی نیز عل

 .ه اقامت داشتند و هكک نگردیدنددر مک ،را آنان در موقع نزول عذابزی ؛انددانسته «بنولقیم»

 این بود که آنان را عاد دیگر لقب نمودند.

         

را بااقی   نقوم ثمود را بر اثر طغیان ان هاكک کارد و احادی از آناا     ،چنین پروردگار توهم

از آن اسات کاه احادی از آن    حااکی  « یقاَ بْا اَمَفَ»است. لفظ  ل قوم صا ،نگذارد. مراد از ثمود

 از عذاب نجات پیدا نکرد و باقی نماند. ،ارکف

                

نام قوم نوح نیز ذکر شده بود و به گوش ان رسیده بود که  و ابراهیم باز در کتب موسی

. این قوم در محضر پیامبری بودند که ه استهكک کرد هااینقوم نوح را قبل از  ،وردگارپر

این قوم  ،با این حال .کردسال در میان ان بود و آنان را به خداپرستی دعوت می 950بیش از 

جز تعداد بسیار  ،تر و طغیانی بی تر از اقوام عاد و ثمود نمودند و در نهایتبرخوردی ظالمانه

  .«با او ایمان نیاورد مگر عده قلیلی ؛1وَأمَبأآمَناأمَعَهُأاِ َّبأقالِيلٌ» :ایمان نیاوردند ،دکیان

         *9    ́ 

 ،گویاد: خادای مناتقم   چهارمین قومی هستند که خداوند به آنان اشاره کرده و می ،قوم لوط

شاهر   ،جبرئیال  :ده و بر زمین زد. در روایاات آماده اسات   شهرهای قوم لوط را زیر و رو کر

از زمین بلند نمود تا به نزدیك آسمان برد و برگردانیاد   ،لوط بود قومِ مؤتفکه را که محل اقامتِ

گال شاد.    پوشیده از سن  و ریزه بر زمین بارید که کامكًگاه به قدری سن و به زمین زد و آن

 
 .40. هود /  1
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اشاره به عذاب سنگینی دارد که سراسر شهرهای قاوم لاوط را در بار    « ىفاغاشَّئهَبأمَبأغاشَّ» یهجمل

های آسمانی بر آنان فرو ریخات و سراسار ایان شاهرهای زیار و رو      گرفت. بارانی از سن می

 شده را زیر آواری از سن  مدفون ساخت.

آن را شاهرهای قاوم لاوط     ،راناماا مفسا   ،اسات  نامی از قوم لوط به صراحت نیامدهگرچه 

ایان شاهرهای زیار و رو شاده را اعام از شاهرهای قاوم لاوط          ،اند. در برخی از تفاسیرهدانست

بصاریان   ،آلاود در خطابی سرزنش شهر بصره است که حضرت علی ،هاآناند. از جمله دانسته

أبِْبََأاتِّأوَأَاةِرْمََأا ْأدَنَْأبأجُيََأأوَأةِكَاأفِتاؤْمُا ْألاهَْأبأاايََأأوَأةِراصْبَا ْألاهْبأاايَ»کرد: را با عنوان اهل موتفکه یاد 

این  .«ای ل کر زن و ای پیروان شتر! ،ای اهل بصره، و ای اهل سرزمین زیر و رو شده ؛1ةِيمَهِبَا ْ

 ه سردمداری عای ه بود که مردم بصره به دنبال شتر او راه افتادند.اشاره به جن  جمل ب ،سخن

هایی از گوشهبود و  در پایان این بخش از آیات که جملگی خطاب به پیامبر اکرم

 ،امور به دست اوست یهکرد تا روشن شود همهای پروردگار را بیان مینماییقدرت

 فرماید:خداوند می

        

 های پروردگارت تردید داری؟ استفهام در آیه، استفهام انکاری است.  یك از نعمتدر کدام

گارفتن مساوولیت گنااه توساط     مؤمنی است کاه باه دلیال برعهاده     سانِاین آیات یا خطاب به ان

دیگاران در   یهدیگری، در تداوم انجام اعمال شایساته باه تردیاد افتااده اسات؛ وی کاه باا وسوسا        

از  ،ن ادن انفاقاات و مطلا  اعماال صاال  در قیامات      های آن و جباران نبودن به ت و نعمتمعلوم

شاود و وی  امور به پروردگاار خاتم مای    یه، باید بداند وقتی همهباز ماند ،انجام عمل صال  یهادام

های بیکران را در پاساخ باه   تواند نعمتمیاین پروردگار اختیار همه چیز است، به طور حتم صاحب

   .به وی عطا کند و نباید در این مورد تردیدی به خود راه دهد ،اعمال صالحی که شخ  انجام داده
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های بازرگ  است و مراد آن است که از جمله نعمت ب به پیامبراکرمخطا ،این آیه کهآنیا 

پروردگارت نابودکردن اقوام ظالمی است که در برابر رسوالن ایستادگی کردناد. پاس خداوناد    

امور را از  یهدینی ب ود و سر رشتنگذاشت تا قدرت و توان ان مانع جریان و گسترش دعوت

 دست پروردگارت خار  کنند.
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 62تا  56آیات 

 .ن استپی یدهندگان بیم هماننداى دهندهاین ]پیامبر[ بیم      ( أ(

أ(      (  [ نزدیك گ ت قیامت]وه چه. 

أ(          (  آن نیست یهجز خدا کسى آشکارکنند. 

أ(           (   ؟ایددر شگفت افتادهآیا از این سخن 

أ(     (  گریید؟خندید و نمىو مى 

أ(      (  و شما در غفلتید. 

أ(          (  یدپس خدا را سجده کنید و بپرست. 

 هاکلمه

 ،جاا ماراد  وقات اسات. در ایان    یکنناده به معنی تن « ف از» .به معنی تنگی وقت : «اازِفَ»

 باشد.قیامت یا مرگ می

 از ک ف به معنای برداشتن چیزی است که روی چیزی را پوشانده است. : «ةفابشِكا»

روی کبر و غرور  به معنی لهو و سرگرمی و بلندکردن سر از« سمود» یه: از ماد «سَبمِدون»

 کند. اعتنایی به هوا بلند میرفتن سر خود را از روی بیاست؛ همچون شتر که هنگام راه

 تفسير

         

خداوند رو به رویگردانان از ذکر الهای کارده، آناان را باا خطابااتی       ،در بخش پایانی سوره

 هاای موسای و اباراهیم   فرماید: این قرآن همچون صحیفهیکند. در آغاز مکوبنده سرزنش می

ایان ه ادارها در    ، مطلب جدیدی نیسات. شوداست. اگر در این کتاب به شما ه دار داده می
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هاذا در  از اند کاه ماراد   های پیامبران گذشته نیز وجود داشته است. برخی نیز احتمال دادهکتاب

 است. پیامبر اکرم ،این آیه

      

جا نزدیکی مرگ به مراد در اینبه طور طبیعی «. نزدیك شد آنچه باعث تنگی وقت است»

 شود.افراد است که با انجام آن، قیامت یا همان قیامت صغری آغاز می

عمر را  ،گذارد که انساننمیو کننده وقت و فرصت افراد است، پس هنگام قیامت که تن 

 را سرسری بگیرد. به بطالت بگذراند و ه دارها

         

های آن روز و به خصوص که جز خدای عزوجل کسی قادر بر برداشتن شدائد و عذاب

محدودی که تا آمدن  تنگی حاصل از نزدیکی مرگ یا قیامت نیست. پس معلوم نیست فرصتِ

 مرگ یا قیامتِ هرکس وجود دارد، برداشته شود.

ن است انسان باید قدری به خود آید، ه دارها را جدی بگیرد و در فرصت حال که چنی

 مانده به اصكح خود بپردازد.باقی

         

عرب م رک در برابر قرآن که سخن نوینی بود و باورهای خرافی و اشتباه  ،با وجود این

کردند که و از آن تعجب کرد. م رکان توجه نمیکرد، مسیر مخالف را پیمود آنان را نقد می

 ،های این کتاب الهی همان مطالبی است که بارها در کتب انبیای گذشته آمده و تاریخ اقوامپیام

خداوند  ،مخالفت با ه دارهای پیامبران را به روشنی بیان نموده است. به همین جهت یهنتیج

با  ،گیرد. آیه برای توبیخه اعجاب آنان موضع میبه سرزنش آنان پرداخته، نسبت ب ،در این آیه

 شود و متفرع بر آیات و مطالب گذشته است.استفهام شروع می
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هایتاان رویگاردان   دل ،را شوخی گرفت. با این حال هاآنی است و نباید دّجِ ،مطالب قرآن

بلکاه   ،نه تنها موجب ترس شاما نگاردد   ،است و جهل و نادانی موجب گ ته که این ه دارها

 زنید.را به مسخره گرفته و بر انذارها لبخند سدخریه می هاآن

      

شوید، بلکه متکبرانه و از سار  ه نمینه تنها متنبّ ،های غافل در مقابل این ه دارهاشما انسان

 گذرید.اعتنایی از کنارشان میبی

        

ها نیز همان باید به دنبال حقای  بزرگی که در طول تاریخ و کتب انبیای گذشته آمده و این کتاب

بد خود خوفناک بوده  یه، نسبت به آیندباشیدکند، جدی گوید و ه دارهایی را متوجه شما میرا می

سپس به تمام معنی در و بر فرجام خود بگریید و با تواضع و ادب روی به محتویات آن بگذارید، 

 ها و شرک دست بردارید.برابر خدا خاضع شوید و تنها او را پرستش کرده، از بندگی بت

 شناختي روش هاینکته

 یههاای حکیماناه ساور   از نکتاه  ،کافران یه. نقد رفتار و برخوردهای دوگانه و غیرعالمان1

را به دلیل عدم باور به دیادار و  نجم، م رکان  یهنجم است. خدای متعال در آیات ابتدای سور

مطالب خود را از طری  وحی دریافت  کهاینوحی و  یهبا فرشت ارتباط قطعی حضرت محمد

کنناد کاه خاود در ماورد     نماید؛ زیرا آنان در حالی این تردیدها را مطرح میکرده، سرزنش می

 دلیل دارند.ادعاهای کامكً غیرمنطقی و بی ،هافرشتگان و بت

ت باورهای م رکان قرار ارزش برهان در قرآن به حدی است که سند عدم حجی تبار واع .2

 « إِنأيَتَّبِعُوناأإِ َّبأا ظَّنَّأوَأمَبأتاهْوَىأا ْأازفُسُ»داده شده است: 
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های هدایتی ا تربیتی خدای متعال ها و علل برخی رفتارها، یکی از روش. توجه به انگیزه3

 در این سوره است. 

مگر هنگامی که مطاب  هوا و خواست او باشد. نقش  ،کندپیروی نمی نسان از گمانهااغلب 

إِنأيَتَّبِعُوناأإِ َّبأا ظَّنَّأوَأ»گیرد: های الهی را نادیده میتقدر قوی است که حتی حجای نفس آنهو

 « مَبأتاهْوَىأا ْأازفُسُأوَأ اقادْأجَبءَهُمأمِّنأرَّبهِِّمُأا هُْدَى

آماد و از   26تاا   24موضوع شفاعت است که در آیات  ،ها در قرآنه به انگیزهاز موارد توج

 بیان شد. 27جمله علل چنین مواضعی نداشتن ایمان به آخرت است که در آیه 

تأکید بر انجام عمل مفید است؛ لذا هنگاامی کاه امیادی باه هادایت       ،. روش تبلیغی قرآن4

باشاد. عكمات عادم فایاده،     از تبلیاغ مای   نظار کاردن  صارف  پیامبر یهمخاطب نباشد، وظیف

چنااین افاارادی پااس اساات؛ وی اراده بااه حیااات دنیاا  انحصااار و گرداناای از ذکاار الهاای روی

 ناپذیرند.هدایت

هاای موسای و   نظیار صاحیفه   ،. بیان شاهد و استفاده از محتویاات کتاب آسامانی دیگار    5

هنوز دین و آیاین جدیاد   های ارزشمند هدایتی قرآن است. هنگامی که از جمله روش ابراهیم

های م ترک و ارجاع مردم باه  دادن نقطهو محتویات آن مورد تردید است، بهترین روش، ن ان

 (.54تا  36شده و مورد احترام است )آیات های الهی شناختهصحیفه

 

 



 

 

 

 

 

 ی عبسسوره

 
پاس  م، چهاروبیستترتیب نزول در ردیف تمامی جداولِ مسند و ترکیبیِ عبس در  یهسور

در ترتیاب مصاحفی در ردیاف    ایان ساوره   دارد.  قادر قارار   یهنجم و قبل از سور یهاز سور

و  تکویر قارار گرفتاه اسات    یهنازعات و قبل از سور یهاز سورام قرآن، پس جزء سیدر ه تادم، 

 .استآیه  42دارای 

 محتوای سورهمقصود و 

ان مجموعاه مصاال  و تارجی     تعلایم کیفیات برقاراری موازناه میا      ،مقصود از نزول سوره

 مصلحت دعوت و ارشاد طالبان اصكح بر غافكن مقاوم در برابر تغییر است.

نیاازی از آن  کننده از دین و کسانی کاه احسااس بای   این سوره در آغاز به دو گروه استقبال

 نماید.توجهی به گروه اول منع میگروه دوم و بی را از ترجی ِ اشاره کرده، پیامبر ،نمایندمی

بر ذکربودن قرآن برای کسانی که  ،با توصیف واالیی و بزرگی کكم الهی ،در بخش دوم

های پاک ها و واسطهشود و خداوند عناصر ن ر محتوای قرآن را نوشتهتأکید می ،اهلیت دارند

 کند.معرفی می

ودن انممراحل گونااگون آفارینش انساان، مهیا    به ناسپاسی انسان و به  ،سورهم در بخش سو
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این هماه تاأثیر خادا بار      یه. الزمشودد وی اشاره میگ و حیات مجداسباب زندگی و سیر مر

 دلیل، قارآن به همین  ؛کندچنین نمی اوا ام ،به اوامر او گردن نهدانسان زندگی ب ر آن است که 

هاا  اناواع نعمات  هاا و  آشامیدنی ها،در غذا ی متعال رانقش خدا ،زدهبرای بیداری انسان غفلت

 کند.یادآوری می

ها و وح ت ای از ح ر انسانضمن بیان صحنهخداوند  ،باالخره در قسمت چهارم سوره

و  ،های شاد و مسروربه دو گروه انسان ،ی از بستگان و نزدیکان ان، حتاز همدیگر نآنا

 آورد.گروه دوم به حساب می وو ناسپاسان بدکار را جزکند میاشاره  ،گرفته و پراندوهغم

 سوره  رتباطا

در میان  ،کننده از سوی پروردگارعنوان سخنگوی وحی و دعوتبه گفتیم که پبامبر اکرم

های جدیدی همچون پروردگار واحد، رستاخیز مؤلفه یمردم مکه خیمه زد و در آغاز به تعبیه

هایی درباره آن، رسالت و قرآن پرداخت، سپس به طرح راهکارهای تغییر و و دغدغه

 کرد، پرداخت.ترین عوامل که ضرورت تغییر را ایجاب میهای مربوط به مهماسیشنآسیب

دعوت رسمی و علنی خاود را باه ساوی     ( بود که پیامبر17کافرون )مکی  یپس از سوره

ها و صفات معبود توجه نماود و  وضع مطلوب )معبود و دین جدید( آغاز کرد و به بیان ویژگی

ینان به خدا را کنار زد. به طاور طبیعای ماردم مکاه و مخاطباان      های مربوط به باور مسکخرافه

آن حضرت دو دسته بودند: کسانی که هناوز ضارورت تغییار را نپذیرفتاه بودناد و در       یهاولی

کردند و گروهی که به جریان اصكحات دینی پیوسته بودند و طالب رشد مقابل آن مقاومت می

میان دو گاروه ماذکور از نظار     آمد که رسول اهللمیو راهیابی به حقای  دین بودند. گاه پیش 

 ،دچار تزاحم شود. عكقه و حرص شدید وی به رستگاری مردم و نجات آناان از خطار   ،وقت

 یهجانب مخاطبان تغییر را ترجی  دهاد. پروردگاار حکایم در ساور     موجب شده بود تا وی

 فرمان داد. ،دوم بینی را مرجوع خواند و به ترجی  جانب گروهاین مصلحت ،عبس
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)       (  چهره درهم ک ید و روى گردانید. 

 أ(      (  که آن مرد نابینا پیش او آمد. 

أ(         1   (  دگرای و تو چه دانى، شاید او به پاکى. 

 أ(          (  یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد. 

أ(    (  پنداردنیاز مىا آن کس که خود را بىام. 

أ(       (  پردازىو مىه اتو ب. 

أ(        1   (   [ نیستتىر پاک نگردد، بر تو ]مسوولیاگ کهآنبا. 

أ(   8     (  ا آن کس که شتابان پیش تو آمدمو ا. 

أ(  ́  (  ترسیددر حالى که ]از خدا[ مى. 

أ(        (   ایدل م غول داشتهتو از او به دیگران پس. 

 هاکلمه

چیزی ببیند یا ب نود که شخ  هنگامی که  ،کردن و قیافه در هم ک یدنوترشر : «سبَعَ»

 با طبیعت او سازش نداشته باشد و او را محزون سازد.

آوردن و ت، رویبه معنی قرب و محب ،باشد« الی»ی به بنفسه یا متعدی اگر متعد : «ي َّوَتا»

از دیگری  گردانی و اعراضویبه معنی ر ،شود «نعَ»نظایر آن است و هرگاه متعدی به حرف 

 جا معنای دوم مراد است.است. در این
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 «تزکّی». شده استبدل شده و در آن ادغام  «زا»به  «تا» ،بوده «یکَّزَتَیَ»صل در ا : «يكَََّّيَ»

رذایل اخكقی خار  کردن نظیر ، زندگی سالم خار  نمود شدن از آنچه باید از متنِپاک یعنی

 رشد و زیادت است.اش از قلب که الزمه

باه  « تا»: در اصل یتذکّر بوده و به معنی پندگرفتن و یادآورشدن )در مقابل غفلت( است.  «رُكَّذَّيَ»

 از باب تفعیل به معنی یادآوری است. «ةرَکِذْتَ»تبدیل شده و در آن ادغام شده است. « ذال»

 .داندمینیازی و بی دنوغنی ب رااستغنی  ،راغب اصفهانی .نیازیطلب بی : «يناغْتاسْاِ»

 کردن، اقبال ن ان دادن به چیزی یا کسی.هیعنی روکردن، توجتصدیه  : «يدَّصَتا»

 کردن، و ترک ذکر و یاد چیزی یا کسی را نمودن.شدن و غفلتبه معنی م غول «لهو»: از  «هّيلاتا»

 تفسير

         

      *       

اجتماعی دارد. گویا کسی یا کسانی در مکانی  یهن ان از وقوع یك حادث ،آغاز سوره

با آمدن یك شخ  کور، یکی از آنان رو ترش کرده و چهره در هم ک یده  و اندحضور داشته

 شخ  نموده است.آن آلود به است. قرآن از کنار این حادثه به آسانی نگذشته و خطابی عتاب

چه کسی رو ترش کرده، میان مفسران گفتگو  کهایندر توضی  این خطاب و عتاب و 

شخ  دیگری دانسته و گروهی دیگر  است. برخی تمام آیات را مربوط به پیامبر اکرم

شواهدی  ،اند. هر گروه هم برای توضی  برداشت خودرا مورد خطاب شمرده غیر از ای ان

 اند.بیان نموده

این که فاعل  قول از امام صادقسیاق و ظاهر آیات و برخی روایات منرسد میبه نظر 

 حقیقت را آشکار سازد. ا نه تمام آیات آغازین سورها  1امیه دانستهرا شخصی از بنیعمل 

 
 ذیل سوره. ،مجمع البیانبه: امین االسكم طبرسی،  ر.ک. 1
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امیاه م اغول گفتگاو    یا یکی از بزرگان قریش از بنای  1که حضرت با جمعی نمایدمیچنین 

در ایان هنگاام یکای از     .فرماود مای و توحیاد دعاوت    را به اسكم ، ای انبودند و آن حضرت

از او تقاضاای   ،رساانده  بر آنان وارد شد و خود را نزدیك پیامبر اکرم ،بودنابینا ه ک 2مسلمانان

که ایان کاور نازدیکش     هنگامی ،بود امیهبنی ی که ازشخص د.نموتعلیم معارف دینی و الهی را 

مند دعاوت  هکه سخت عكق امن جمع کرد. پیامبری گرداند و دروی ترش کرده، از او رو ،آمد

باا دیادن ایان     ،بزرگان قریش به اسكم برای استفاده از جایگاه آناان در گساترش دیان بودناد    

 هی کرد و به دعوت قری یان ادامه داد.توجو به تقاضای این شخ  کور بی نگران شد ،صحنه

باه دیان   ان گروه م اتاق باید با  وارد شد که اولویت یات در سرزنش و عتاب پیامبر اکرمآ

 یان به دین نگران باشی.نباید از بابت عدم جذب این مستغن و باشد

غایب بودن  ،شخ  دیگری است و شاهد بر این معنی ،عبوس و روگردانی پس فاعلِ

 است. اول یدو آیه در ضمیر

         1    *          

دارد. آمده برحذر میاست و او را از نگرانی نسبت به اتفاق پیش خطاب به پیامبر ،این آیه

دانی؟! شاید همین کوری ا که صحنه دعوت تو را به هم زد ا با مطالب تو پاک شود تو چه می

و او  اخكقی را از قلب بزداید و یا حداقل متذکر حقایقی شود که در جایی به کارش آیدو رذائل 

دعوت اولی بر  اهمیتِ ی، ن انهبخ د. نه ثروت و قدرت آن قری ی و نه کوری این شخ  را نفع

 دومی است.

     *        *        1   

 شوندگان به دیان معلاوم نباشاد، بزرگای قاریش باه دلیال تاأثیر        وقتی معیارِ ارزشیِ دعوت

 
 عبدالمطلب.ربیعه و برادرش، ابی و امیه پسران خلف و عباس بنه ام، عتبه بنگفته شده: ابوجهل بن. 1
، المنتخاب مان ذیال الماذیل    مالاك فهاری اسات. طباری در     شری  بنبوده که نامش عبداهلل بن« مکتومابن ام»گفته شده . 2

 «.مکتوم در اوائل رسالت، در مکه اسكم آوردابن ام»آورده است که  35ی صفحه
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ای یات دعاوت را باه گوناه    معیار تربیتی و اهم ،گیرد. اما قرآنه قرار میاش مورد توجاجتماعی

و در برابر  کندنیازی نسبت به خدا و معارف الهی میکه احساس بی کسیکند: دیگر تعریف می

شادید تاو    یهاشاتیاق و عكقا  ترجی ، هر چند بزرگ باشد، نباید مورد  کند،مقاومت می ،تغییر

به خصوص که تو مسوول  ،هت را صرف جذب و دعوت او کنیای که تمام توجبه گونه ،دگرد

 عدم تزکیه و پاکی آنان نیستی.

   8      *  ́   *         

از  و ایای شده که تمام وقات خاود را مصاروف ایان اهال اساتغنا کارده       ه تو به گونهتوج

یعنی ترسی همراه با  ،اندآیند و اهل خ یتت تمام پیش تو میمندانی که با شتاب و جدیهقعك

ای و به کاار آناان رسایدگی    ت و عظمت پروردگار آنان را فراگرفته، دل م غول داشتهدرک ابه

تاو و از   یهوظیفا  ،رسیدگی به گاروه دوم  ،بلکه در شرایط تزاحم !هرگز چنین مباد نمایی.نمی

 های قطعی دعوت دینی است.تاولوی
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 أ(      (  پندى استقرآن این  .[زنهار ]چنین مکن. 

أ(         (  تا هر که خواهد، از آن پند گیرد. 

أ(        (  هایى ارجمنددر صحیفه. 

أ(     (  شدهواال و پاک. 

أ(       (   نویسندگانیبه دست، 

أ(      (  ارجمند و نیکوکار. 

 هاکلمه

 شود.که در آن مطلبی نوشته میاست چیزی به معنای جمع صحیفه و  : «فحُصُ»

 معنی محترم و با ارزش است.به  «کریم»جمع  «کرام»قدری و عزیز بودن. شرافت، گران:  «ةمَرَّكامُ»

به معنی کتاب و نامه که حقای   «سِفر»برداشتن و به معنی آشکارکردن، پرده «رسَفَ» : «ةرافاسَ»

. به است به معنی نویسندگان «ةرَفَسَ»به معنی کاتب و نویسنده و  «سافر»کند. را آشکار می

زیرا با انگیزه  ؛گویند «سفیر»نیز د انخل های خدا به پیامرساندن  یهمكئکه و انبیا که واسط

 سازند.های الهی را بر مردم آشکار میپیام ،اصكح

 است. «ابرار»و  «ةرَرَبَ». جمع آن است کنندهبه معنی نیکوکار و احسان «رّبَ» : «ةرَرابَ»

 تفسير

        *        

به مستغنی و  ز ترجی  تصدی و پرداختن پیامبر اکرمپس از انتقادی که در آیات گذشته ا

خدای  ،هدایت صورت داد یهکننداز پرداختن به مستهدیِ نابینا و طلب ،م غولی به اودل
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آن حضرت را از تکرار و بازگ ت به چنین عملی  ،«کلّا» یهمتعال در این آیه با به کاربردن کلم

 کند.منع می

از جایگاه اجتماعی آن افراد در ترویج و گساترش دعاوت   چون انگیزه آن حضرت استفاده 

پنادی   ،فرمایاد: آیاات قارآن   خدای متعال به این نگرانی خاتمه داده و بیان میلذا  ،اسكمی بود

است که با سرشت انسان ارتباط دارد؛ بنابراین خاود باه قادر کاافی زمیناه گساترش در میاان        

ل موعظه و پند باشد و از وجدانی بیدار برخوردار مخاطبان را دارد. کافی است که انسان به دنبا

دعاوت تاو راه باه     ،باشد. پس چه این ثروتمندان قدرتمند دعوت تو را همراهی کنند یا نکنناد 

 ها باز خواهدکرد.  دل

نگران و بر ارشاد  ،نسبت به کسانی که با دین آشتی نکرده بودند پیامبر کهآناحتمال دیگر 

ی باه  تاوجه ای که در این حادثه موجاب بای  ، به گونهاسكم کوشا بودآنان و جلب قلوب ان به 

کور شده باود. خادای متعاال آن حضارت را از تاكش بایش از انادازه مناع کارده و          شخ  

د کاه تنهاا در   بیش از یاك پنددهناده نیساتی    ،پیام آن هستی یهقرآن و تو که رسانند :فرمایدمی

د. وقتی این شخ  مساتغنی اسات و از   یشومیدر او کارگر  ،صورت خواست و اراده شخ 

هام باه قیمات     آن ،تاو  توجاه ای در ایان  ده، فایا کندمینیازی تو و قرآن و آیاتش احساس بی

 بنابراین چنین عملی از سوی تو تکرار ن ود. ؛ی به اهل هدایت نیستتوجهبی

        *     

این آیاات آن اسات کاه در     یعنی حالِ است؛ یا صفت تذکرهآیات  برایحال  «فحدفی صد»

 ،هاایی بااارزش  این پندها جملگای در کتااب   کهاینواال و پاک هستند و یا  ،هایی باارزشکتاب

 اند.واال و پاک ثبت شده

       *      

ین چن یهپس معنی آ. «ةتذکر»است و یا صفت  «انّها»در  «ها»جا نیز یا حال از در این «باء»
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این پندها جملگی  کهآنیا  ،در حالی که این آیات به دستان سفیران گرامی نیکوکار است: است

 در هر صورت معنی آیه آشکار است. به دستان سفیران گرامی و نیکوکار است.

لاوح   ،هاسات. آیاا ماراد از صاحف    در مصداق خارجی این واژه ،اشکال عمدهگفتنی است 

ط کاتباان و  اسات کاه توسا   های فراوانای از قارآن   های انبیای گذشته و یا نسخه، کتابمحفوظ

، «ةمََأرَّكامُ»در هر صاورت صافات    نوشته شده و دست به دست خواهد شد؟حامكن و قاریان 

« ةرَرابََأ» و «امرَکاِ »گوناه کاه   گاردد، هماان  هر یك از مصادی  مزبور مای صفت « ةراهَّطامُ»، «ةوعَفُرْمَ»

آوران وحای از جانس فرشاتگان یاا انبیاا و یاا نویساندگان        پیك گرچه ،فیران خواهند بودصفات س

 مصاحف و حامكن قرآن در دنیای اسكم باشند.

و برخای   1اناد کاتباان قارآن دانساته    و مراد آیه را حامكن، قاریان ،برخی از روایات اسكمی

 2اند.شمرده «ةرَفَسَ»را  اطهار یائمه

 درمرحاوم طبرسای   مثكً  ؛است تابعانِ تابعان نیز بر این معنی تصری  شده در میان تابعان و

و از  ،خوانناد نویساند و مای  ند که قرآن را میاقاریان نآنا :نویسدبه نقل از قتاده می البیانمجمع

نیز نقل شده، حافظان قرآنی که به محتوای آن عمل کنناد، جازو    یسار از امام صادقفضیل بن

ه ماراد از  با منّ نیاز باه نقال از وهاب بان      روض الجناناند. تفسیر دانسته شده «ررهسفره کرام ب»

 دانسته است. را اصحاب پیامبر« ةسفر»

 ،ایان برداشات   ،اسات  های پیاامبر اکارم  گذاری آیات که رفع دغدغهبا توجه به سیاق و هدف

باشای! در  امیاه مای  اف بنیآوردن اشرچرا نگران ایمان قوت بی تری دارد، با این بیان که ای محمد

هایی باارزش، واال و پاک، و به دساتان آشاکارکنندگانِ ا   حالی که آیات قرآن به طور قطع در صحیفه

 شود.شده و ماندگار میاهل عمل ا گرامی، ارزشمند و نیکوکار ثبت یهچه نویسنده یا خوانند

 
و المنهج، به نقل از اصحاب صحاح ساته اهال سانت از     يع و ال ر ةفی العقید تفسیر المنیرزحیلی،  هب ر.ک به: و. 1

 .67، ص3عائ ه،   
 .ةشرح اآلیات الباهر به نقل از: ،135ص ،14و بحر الغرائب،    کنزالدقائ ر.ک به: محمد م هدی، . 2
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باط دارد و هم مکتوباات و  های فطری ارتبنابراین هم محتوای قرآن که با وجدان و دریافت

جاایی   لاذا  اناد؛ آشکارکنندگان صاحب صكحیت که در خدمت حفظ، ثبت و ن ر این دعاوت 

کنناد،  نیاازی از قارآن و دعاوت الهای مای     آوردن به کسانی که احساس بیبرای نگرانی و روی

 وجود ندارد.

باشاند کاه در    هاا و نویساندگان، فرشاتگانی   این احتمال نیز وجود دارد که مراد از صاحیفه 

بار   یسار از اماام صاادق  وایت فضیل بنکه رچنان ؛المعمور به نوشتن آیات الهی مأمورندبیت

ن نبااش.  تو نگران امار قارآ   پیامبرای که چنین است بنابراین معنی آیه  ؛اشعار داردهمین معنا 

ناد  اقرآن یهپ توان ،هیچ کاستیالمعمور بیکتاب تکوین و سرشت انسان و کتاب ت ریع و بیت

ه توجا ضارری را م  ،که در مردم نفوذ دارناد ه امیبنیبزرگان آوردن یا نیاوردن گروهی از و ایمان

ذکر اشخاصی همچون صحابه، کاتبان و قاریان قارآن در روایاات بااال باه     پس نماید. قرآن نمی

   باشد.می «جری و تطبی »عنوان 

ین معنا که قرآن هم از ساوی عوامال الهای و هام     جمع میان هر دو احتمال نیز مانعی ندارد؛ به ا

 وجود ندارد. حمایت و پ تیبانی خواهد شد و جایی برای نگرانی پیامبر ،عوامل انسانیِ پاک
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أ(             (   باد انسان، چه ناسپاس است!ظک ته  

  أ(      (  او را از چه چیز آفریده است؟ 

 أ(            (  رش بخ یداى خلقش کرد و اندازه مقرز نطفها. 

أ(        (  سپس راه را بر او آسان گردانید. 

أ(           (  گاه به مرگش رسانید و در قبرش نهادآن. 

أ(          (  دانانگیزمیسپس چون بخواهد او را بر. 

 .ولى نه! هنوز آنچه را به او دستور داده، به جاى نیاورده است      ( أ(

أ(             (  گردپس انسان باید به خوراک خود بن. 

أ(           (  ریختیم که ما آب را به صورت بارشى فرو. 

أ(          (  گاه زمین را با شکافتنى شکافتیمآن. 

أ(   /       (  پس در آن، دانه رویانیدیم. 

أ(      (  ر و سبزىو انگو. 

أ(    (  و درخت خرما نو زیتو. 

أ(     (  هاى انبوهو باغ. 

أ(    (  و میوه و چراگاه. 

أ(         (  دهایتان باش[ استفاده شما و دام]تا وسیله. 
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 هاکلمه

 باشد.این ترکیب به معنی تعجب از ناسپاسی می .: کفر به معنی قدرن ناسی و انکار است«هُرافاكْبأاامَ»

 .  آب صاف و آب اندک :« ةفاطْزُ»

 دادن.کردن و ساماناندازه : «ردْقا»

 ساختن.تسهیل و آسان : «سريُ»

 در قبر کردن و میراندن.یعنی  «اربَاقُ» : «رابَقْاا»

 .است زنده کردن و شدنگسترده ،معنی گستردن به « رنَ» : «راشازْاا»

 .است ریختنبه معنی  «صبّ»از  : «بنابْبَصَ»

 .آن، شکاف استاسم مصدر  .شکافتن : «قّشا»

شاوند؛  رود کاه پیوساته چیاده مای    ها به کار مای به معنی قطع است و در مورد سبزی:  «بضْقا»

 سبزیجات.

 است. «اءبَلْغَ»مفرد آن است. ه باغ انبو این کلمه جمع و به معنی : «بلْغُ»

«ّ  .چراگاه : «ٌَا

 تفسير

           

که قرآن باه طهاارت     شد فرمود و م خ ت الزم را به پیامبرراخداوند تذک کهآنبعد از 

و به واسطه نویسندگان و قاریان و حاامكن ارزشامند و نیکوکاار    شده و ارزشمندی نوشته  واال

در ایان   ؛دانند، احتیااجی ندارناد  نیاز میشود و به افرادی که خود را از خدا و دین بیمی منتقل

نیازی ان به خادا  بودن بیمیکرده و توه« مستغنی» یهه این عدجانب کكم را متوج ، قرآنآیات

شاود و باه عواقاب باد آن در     معرفتی است، متذکر مای همین بی یهآنان را که نتیجو نیز ناسپاسی 

 فرماید.قیامت اشاره می
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أاامَأبنُسَزْبِا ْألاتِقُ»تعبیر  . عرب این کندمیناسپاسی  ی است کهلعن و نفرین انسان «هُرافاكُب

جا هم از یندر ا و .کندب میبسیار تعج ،گوید که از عملی دور از انتظارعبارت را هنگامی می

 ب شدید شده است.تعج ،قدرناشناسی انسان

        

ن ه اصال آفارینش و عناصار آغاازین تکاو     ه بنیازی از خدا، از توجم غنا و بیهُّوَشکستن تَ

، ش انساان از علا   عل  با تکیه بر آفارین  یهکه خداوند در سور گونهگردد. همانانسان آغاز می

 .کردزنده او د را در روح تعب

دادن انساان باه   هو توج« انفسی» این بخش از آیات سوره با یادآوری آیاتخدای متعال در 

فالْيَنظَُرِأا ْإِزسََبنُأأأ» یهآیا باا  که چنان ؛سازد  میحقیقت نیاز وی به خدا را م خ ،قتشآغاز خل

، انسان و رفع این نیاز، کاه از آیاات آفااقی اسات    غذای به بیان نقش خدا در تأمین  «إِ اىأطاعَبمِهِ

 سازد.ا منتفی مینیازی از پروردگار رم بیهُّوَپردازد و تَمی

لیه این مخلوق را ! و مگر خدا هنگام آفرینش او ماده اومگر انسان از چه چیزی آفریده شد؟

 چه چیزی قرارداد؟!

           

تمااس جنسای    یمقدار است و در هر مرتباه ای که بینطفه ؛آب آفرید یاو را از مقدار اندک

 ،ارزشمقدار و کمکم یهدر همین نطف ی حکیما خدارود. امآن هدر میهزاران اسپرم شناور در 

زنادگی   ،را تعبیه کرد. از ترکیب آن باا تخماك همساران    ی انسانیها و استعدادهاتتمام ظرفی

هاای او را از نظار رنا ، قاد، میازان و      انسان کلید خورد و سپس او را سامان بخ ید و انادازه 

 ر و معین نمود.مر در رحم و خار  آن و ... مقدع هماهنگی اعضا و جوارح، مدت

      

هاا و اساتعدادها و رسایدن او باه ایان      ت، راه شاکوفایی ایان ظرفیا   پس از آنخال  هستی 
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در رحام  « اوول»باا   «اساپرم »آساان کارد. از آن هنگاامی کاه      انسان ها را برایمقدارها و اندازه

فراهم شاد، سیتوپكسام و غاذای سالولی درون تخماك را در       لین سلول زندهترکیب شد و او

ا نماود، پاس از   شدن را به آسانی در این سالول مهیا  راه تولید مثل با دو نیم ،اختیارش گذاشت

رحم چسباند و غذای این علقاه را در   یهاین مجموعه را به جدار ،تکثیر و نیاز به غذای جدید

بناد نااف باا ماادر      یهرا با ارتباطی که از طری  سلسال جا فراهم نمود و مرحله به مرحله او آن

دست و پا و  ،گوش ،چ م به او ،رشد داد و در همین موقع هم به او جان ویژه بخ ید ،داشت

او را به حرکات درآورده   ،ه زندگی در بیرون از رحم شدر اعضا عطا کرد و هنگامی که آماددیگ

خدای متعاال پاس از   ی خرو  از رحم هموار نمود. راه او را برا ،و با ف ار وارد کردن بر مادر

او رسایدگی  به تا  ،به او قدرت گریه و اشك داد و والدین مهربان را خدمتگزارش قرارداد ،دتول

یادن دنادان و   اکردن شیر بارای فرزناد و ساپس روئ   کنند. مهی شکنند و در امور عادی مساعدت

هرکدام  ،ید و نیز غرایز و عواطف و عقلهای گوارشی و دفع مواد زایافتن معده و دستگاهتقو

 های زندگی انسان است.سازیتنها بخ ی از آسان

 کنند،میهای همدیگر از تواناییها انسانای که زندگی خانوادگی و اجتماعی و استفاده

علم و دانایی و ابزار قلم و کتابت که دانش  ،هازبان ،ها، تنوع رن هاتفاوت استعدادها و عكقه

سازی وانای از رگوشه ه،ماندگار نموده و دین و هدایت آسمانی که در اختیار ب ر قرار گرفترا 

 سازی راه انسان به مرزهای کمال و شکوفایی است.و آسان

          

ل و دوم حیات یعنی رحم و جهان اش از مرحله اوگیریانسان فرصت بهره کهآنبعد از 

جان  ،ک اند. او در این مرحلهدست قدرت الهی او را به سرای مرگ می ان رسید،طبیعت به پای

 شود.جسمش به قبر واگذاشته میو برد می دره از جسم ب

در  ،ای جدا از آفرینش و گذران مراتب شکوفایی است، به همین علتچون میراندن، مرحله
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به کار رفتاه اسات و چاون در قبار      خیر است،أکه دلیل بر ترتیب همراه با ت« ثمّ»این آیه حرف 

اساتفاده  « فااء »از حارف  ، افتاد میراندن است و بدون فاصله اتفاق مای  یهکردن بخ ی از مرحل

 شده است.

مین معاش و أها که تیهمراه با تزاحم و سخت کردن مكل تکرار در زندگیِکوچ از دنیا و کم

هاا را باه   هرهاا و رحمات  تواناد مِ مای تدریج خود را دارد و به خاصم کكت  ،ابزار بقا در آن

ها بر کردن و رهانکردن جسمهمچنین درقبرهای بستگان و فرزندان بدل کند و قهرها و زحمت

دیگری از قادرت و امار    یهجلو ،اموات استحرمتی به که مانع آزار دیگران و بی ،روی زمین

 جای قدرشناسی دارد.قطعاً که  ستالهی و رحمت و نعمت ح  ا

           

بلکه آفریده شد تا حیات باقی پیدا کند. آری مقادر ن اد تاا در     ،انسان آفریده ن د که نابود شود

رحم و یا دنیا باقی بماند بلکه معین شد تا در جهان با کیفیت و کمیات دیگاری باه حیاات جاویاد      

 خود ادامه دهد.

به طور جبری و بادون اختیاار وارد خواهاد     ،همچون دیگر مراحلر الهی د قَمد انسان به این

خاود   ،اراده و خواست خدا بساتگی دارد. حیاات بااقی    بها زمانش بر او معلوم نیست و ام ،شد

باه ماا عطاا فرماوده کاه بسایاری از آن قدرشناسای         ی قادرنعمت بزرگ دیگری است که خدا

ت برای نیکوکاران در لذ ت خاصِبود و اگر جهانی با ویژگی و کیفیکنند. اگر حیات باقی ننمی

آیاا بسایاری از رفتارهاای انساانی صاورت       ،محاض بارای مجرماان وجاود نداشات     عذاب و 

 گرفت؟ و آیا امیدی به آینده و صبر بر نامكیمات امروز معنی داشت؟می

         

 خداوندی که از د و قدرت و حکمتشاین اوامر تکوینی الهی و نظاماتی که در هستی ایجاد 

جای آورد و به دلیل احساس نیاز و فقرش ه وظیفه را ب ست، اقتضا دارد تا انسان ح ِا متبلور
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اوامر الهی  چنین نیست! و ح ِّاما متأسفانه مطیع اوامر الهی باشد.  کامكً ،پروردگار متعالبه 

ه او را به شکوفایی و ها از جمله اوامری که رااین نعمت قدرشناسِ ،تاکنون ادا ن ده و انسان

 د، نبوده است.نکنسعادت باز می

 هاآنه تکوینی الهی را نگذرانده و البت ، این انسان هنوز تمام مراحل اوامرکهآناحتمال دیگر 

زیرا این واژه برای نفی چیزی  ؛کندبر آن داللت می «ام لَ» یهکه واژچنان ،را خواهد گذراند

 . رودانتظار می  آن آید که تحقمی

ای است که ناشدهمنظور از این انسان ناسپاس، همان تربیت ،ل باشداگر مراد آیه احتمال او

آفرینش در  ،عقل و نظر امعرفتی که بمورد نفرین قرار گرفت. طبیعت انسان بی هفده یهدر آی

 خود و مراحل گوناگون حیاتش اندی ه نکرده، کوتاهی در به جای آوردن اوامر الهی است.

به  ؛ی اولیا و اوصیا باشدها حتانسان یهشود که مراد از انسان هماحتمال داده میمچنین ه

ه ی اهل سعی و خ یت، بگونه که باید توسط جنس انسان، حتاین معنی که ح  اوامر الهی آن

، ها و الطافها در قیامت با وجود نعمتانسانسبب، همین ه جای آورده ن ده است و ب

 خورند.ف میرفته، تأسهای ازدستکنند و بر برخی فرصتمی «غبن»احساس 

 کهآنه ه ببا توج ؟ی داردمناسبت چه جاذکر این حقیقت در این کهاینسؤالی که مطرح است 

كاالأ امََّبأأ»بیان آیه  جا دارد که به مناسبتِ ،بر حیات انسان اشاره دارد آیات بعد نیز به نقش خدا

از نظاام جباری و تکاوینی     ،رسد ماوارد گذشاته  ه شود. به نظر میجا توجدر این «يَقْ ِأمَبأَامَراهُ

صافر  در حد  هاآنکرد که نقش و خواست انسان یا سایر موجودات در الهی در مواردی یاد می

نباود. آفارینش و تقادیر،     بادیل خادا  و جایی برای انکار نقش توحیدی، قدرتمندانه و بای  بود

ی نیازمناد اساباب و   ور الهای اسات کاه حتا    د از جمله اما میراندن و حیات مجد ،تسهیل سبیل

 مناسابت بای  ،گِله از کوتاهی انسان در انجام اوامار ت اریعی الهای    ،با این حالمسببات نیست. 

انجاامش  در امر طعام کاه آب و هاوا و آفتااب و باغباان و ... در      نیست. در مورد دخالت خدا
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 .فرمایاد مین مای أطعام انسان را تا  هاآنطری  االسباب از ر و مسببنقش دارند و پروردگار مدب

گفت: من باا علام خاود    می« قارون»که چنان ،امکان انکار نقش پروردگار وجود داشتباید گفت 

 1«.عِلْمٍأعِنْديأقبلاأإِزَّمبأَُوتيتُهُأعَلى»ام: این مال را تحصیل کرده

           

برای تعقیب است. به دنبال آیات قبل که نقش پروردگار را در آفرینش و  این آیهدر  «فاء»

بر انحصار پروردگار در تمام این مراحل انسان ترین مراحل زندگی انسان بیان داشت و از مهم

ترین و موضوع را به دخالت عامل الهی در تهیه غذای انسان که نزدیكخداوند اقرار گرفت، 

 ،خواهد تا در امر غذایش نظر کند؛ نظروست، ک اند. قرآن از انسان مینیاز ا ترینفورییکی از 

لی معقول برای ر تأمبنابراین ب ؛شوداز فکری که علم یا گمان از آن طلب میاست عبارت 

 2.شودمیاطكق  «نظر»، کسب مجهول

یعنای بایاد    ؛اسات  داردادن نیاز انسان باه خداسات، جهات   ن ان یهل با انگیزچون این تأم

 شدن غذا باشد.شناخت نقش عامل الهی در تهیه و فراهمبه منظور  ،مطالعه

            *         

است که عوامل زیادی دست  بدان جهتانسان  تکوالأغذا و م یهدر تهی تفصیل نقش خدا

نزوالت آسمانی و پس ه آب را فرو ریختیم. اند تا غذایی مهیا شود. ما بودیم کبه دست هم داده

عااملی   د،به سمت زمین سرازیر شوباران گیرد تا ابرها ببارند و میصورت  وّتحوالتی که در جَ

 و آن ما هستیم. ،کندمیحکیم و مدبری قادر را طلب 

كح را ای که نفوذپذیر باشاد و از ساویی آب و اما   شدن خاک به گونهمادهشکافتن زمین و آ

 نیازمناد تادبیر ماا    ،های گیاهان مجاال رویاش دهاد   خود جای دهد و از دیگر سوی به دانهدر 
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هاای  گااه فرصات تجمیاع آب   هایچ  ،اگر زماین سافت و ساخت باود    باید توجه داشت ست. ا

 شود.میزیرزمینی و رویش گیاه فراهم ن

  /       *       *    *       *    

یعنی پس از آمادگی زمین و بارشی که قبل از آن  ؛کندمیترتیب حکایت از جا در این« فاء»

ا  ی، مواد کانترکیب آب .ها نیز کار ما بودرویش را آغاز کردیم. رویاندن دانه ،صورت گرفت

ای که بتواند با این دانه در زیر زمین به گونه تابش آفتاب و نیز آغاز حرکت ،در زمینمعدنی ا 

پیوند برقرار کند و وجود استعداد موجود در هر دانه که سبز شود و به شکوفایی  ،عوامل رشد

 کاری خدایی است. ،برسد

کنند و را فراهم میرویش  یهزمینفصولی که  و دیفوا ،مزه ،اندازه ،تنوع رویش از نظر نوع

 موضوع مهمی است که نقش ،ندانسان یا چهارپایانی که در خدمت انسانا یههماهنگی با ذائق

از یك خاک  ،ای غیر از دیگری نبود. اگر استعداد هر دانهسازدخوبی نمایان میعامل الهی را به

پایان و ذائقه و نیازهای انسان و چهار هااین همه تنوع چرا؟ و اگر میان این رویش ،و یك آب

لف چگونه تخها و موجودات ممتنوع برای ذائقهغذاهای گوناگون و  وجود ،ارتباطی نبود

های باغ ،خرما ،زیتون ،سبزی ،همین تدبیر و حکمت بود که انگوربنابراین با  شد؟!میتوجیه 

 آورد.یوه و علفزارها از دل زمین سر برپردرخت با انواع مرکبات و م

        

این  ،اقی رزّخدا بود. شپایاننیاز انسان و چهاررفع  ،هاها و تنوععلت این همه رویش

نیازی از او نمود و آیا نباید قدرشناس بیتوان احساس میسفره را برای انسان مهیا کرد. آیا باز 

 این خوان گسترده بود؟
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أ(         (   د.رس خراش درچون فریاد گوشپس 

 أ(           (  روزى که آدمى از برادرش، 

)      (  و از مادرش و پدرش، 

أ(      (  گریزدو از همسرش و پسرانش مى. 

أ(       ´        (  او دارد و آن کار کارى  در آن روز هر کس

 .داردرا به خود م غول مى

 أ( ´      (  نداهایى درخ اندر آن روز، چهره. 

 أ(  (  نداخندان ]و[ شادان. 

 أ( ́   (  غبار ن سته هاآنست که بر ه هایىچهره ،و در آن روز. 

أ(      (   ]را تاریکى پوشانده است هاآن]و. 

أ( ´              (  آنان همان کافران بدکارند. 

 هاکلمه

 گذارد. : صدای شدیدی که در اثر برخورد دو چیز حاصل شود و بر گوش و قلب اثر «ةبخا صَّاا»

 حال و امر. ،کارهای بزرگ : «أنٌشا»

 پرده و نورانی.آشکار و بیو به معنی  «سفر»از  : «ةرافِسْمُ»

 .است موجب شادیکه یافتن یا دانستن چیزی  یعنی استب ار .شادمان : «ةراشِبْتاسْمُ»

 .است تیرگی ،مراد آیه .غباری که بر چیزی بن یند : «ةرابَغا»

 کردن.احاطه به معنی «ره »امل. از پوشش ک : «قُهَرْتا»



    608 ی عبسسوره

 شود.آن بلند میمانند نظیر دودی که از سوختن چوب و  ،سیاهی : «ةراتاقا»

شخصای اسات کاه از حادود الهای خاار  شاده و هتاك          «فاجر». «فاجر»: جمع  «ةراجَفا»

 کند.های الهی میحرمت

 تفسير

        

 ؛ناد اهماورد بحاث باود    ،است. از آغاز سوره تاکنون، دو گاروه آیه تفریع بر مطالب گذشته 

دانناد.  نیااز مای  م تاقان و جویندگان حقیقت و جمعی که خود را از خدا و دعاوت قارآن بای   

هاای تبلیغای پیاامبر را در    و دغدغهدانست ل توجه به گروه اورا  پیامبر یهوظیفخدای متعال 

م هُّوَتاَ  ،ر فقار و نیااز ذاتای انساان باه خادا      با تاذک  ، سپسمورد استفاده از گروه دوم پاسخ داد

باه اثار    ،هابا یادآوری مرجع و جایگاه نهایی انسان ،این آیاتدر اما نیازی را مردود شمرد و بی

 فرماید.ها در قیامت اشاره میاین دو روحیه در تفاوت حاالت انسان

د و بر جان و گاوش انساان   در آغاز از صدور دومی که صدایی بسیار شدید دارخدای متعال 

د و رساتاخیز  و کرکننده که آغازی بر تولد مجدشدید  یهکند. این صیحیاد می ،اثر سختی دارد

انگیز و وح اتناک اسات.   الت بسیار هولتحو یههمراه با م اهد ،باقی است ها در جهانِانسان

ای کاه از  هباه گونا   ،در این شرایط، هرکس نگران وضعیت خاود و دادگااه عادل الهای اسات     

 کند.فرار میآنان ترین داشتنین خود و دوستاعزیزترین منسوب

             *      *       * 

         ´       

پیوناد   ندر دنیاا باا آناا   عماری  فرزندان که ت فرار شخ  از برادر، مادر، پدر، همسر و عل

فرصتی ندارد شخ ، دیگر ای که به گونه ؛م غولی به خود استهمان دل ،هدادداشته و پناه می

 بسوزاند و به امور آنان بپردازد.دل تا برای آنان 
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ی عكقه و پیونادی  قّرَبه دلیل تَ ،شاید ترتیب ذکر برادر، مادر، پدر و همسر و سپس فرزندان

کاار  ی باه  حتا انساان حاضار نیسات     ایان  .باشد که به طور معمول در میان این گاروه هسات  

 تا چه رساد کاه   ،زیرا خود درگیر م کكت است ؛یعنی فرزندانش بپردازدنزدیکانش عزیزترین 

 .ماندبم غولی به گرفتاری دیگران باقی جایی برای دل

آغااز   یهاشاره به مرحل ،آیه ماالًاحت ،ت داشته باشد، عمومیاگر این فرار شخ  از نزدیکان

 ها معلوم ن ده است.ح ر و هنگامی است که هنوز تکلیف افراد و گروه

این ترس و گرفتاری تا زمان رسیدگی و صدور احکام الهی ادامه دارد. پس از آن افاراد باه   

 شوند:دو دسته تقسیم می

  ´      

یافتاه باه   شکفته و شاکوفا، خنادان و مسارور و ب اارت     اند،یهایی در این روز نورانچهره

 ،قدرشناسان خدا و دین ،شود که این گروههای خدای محبوب. از صدر سوره استفاده میوعده

 اند.تزکیه و بیداری یهبا انگیز ،کنندگان هدایتو طلب

      *   ́          *        * ´         

    

های از ند، بر فرصتاهایی فرورفته در غبار غم و اندوهچهره ،ا گروه دوم در این روزام

؛ این گروه همان انددادن محبوبدر غم جانکاه از دست اند ورفته در افسوسدست

کردند و به همین نیازی میاحساس بی ،اعلی و کكم او و اند که از خدای جلقدرناشناسانی

 های الهی نمودند.دلیل از حدود الهی خار  شده و هتك حرمت

 شناختي روش هاینکته

میان نوع اختیار انسان و روحیات او پیوناد برقارار کارده اسات.      ،عبس یهقرآن در سور .1
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بال دعااوت دیناای و سااخنان بااه اسااتق ،کساای کااه اهاال خ اایت باشااد و از پروردگااار بترسااد

بلکاه در   ،کندنه تنها از آن استقبال نمی ،نیاز بدانداما کسی که خود را بی ؛رودتذکردهندگان می

رات او و عدم تمایل خود را نسبت به تاذک  از او اعراض کرده ،با تذکردهنده یصورت مواجهه

   کند.ابراز می

نیازی استغنا و بی یهور درمان روحی. برخی از اصول تحول فردی در این سوره، به منظ2

ها نسبت به پروردگار و دین، تکرار شد و اصولی همچون تذکر و پندبودن بعضی از انسان

قرآن و جایگاه الهی آن، نقش پروردگار در زندگی ب ر و تأمین نیازهای او، ناسپاسی انسان 

 یهن جهان و محکمنسبت به پروردگار و عدم رعایت جانب او، قیامت و تحوالت عظیم آ

ها که موجب نیازی برخی انساناستخدام شد که احساس بی ،همگی بدین منظور ،عدل الهی

 عدم استقبال آنان از دعوت دینی بود، درمان شود.

 وا حمدهللأرٌأا عب مين

 


