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بارک  وره  د  ند  ف ا  

ءٌ َعِجيٌب  ﴾١﴿ َوالْقُْرآِن الَْمِجيِد  قۚ                                             ْ َ َذا  ـٰ ُْم فََقاَل الَْكافُِروَن َه ْ ُ ّمُنِذٌر ِمّ أَِإذَا  ﴾٢﴿ َبْل َعِجبُوا أَن َجاءَ
ُْمۖ  ﴾٣﴿ ذَٰلَِك َرْجٌع َبِعيٌد  ِمْتنَا َوكُنَّا تَُراًباۖ  ْ ا  ﴾٤﴿ َوِعنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ  َقْد َعِلْمنَا َما َتنقُُص اْألَْرُض ِم بُوا ِبالَْحِقّ لَّمَ َبْل َكّذَ

ْ ِيف أَْمٍر ّمَِريٍج  ُ ْ فَ ُ ْ َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزّيَنَّاَها َوَما هَلَا ِمن فُُروٍج ٥﴿ َجاءَ ُ َماِء فَْوَق َ الّسَ َواْألَْرَض  ﴾٦﴿ ﴾أَفََلْم َينظُُروا ِإ
ا ِمن َ َ َوأَنَبْتنَا فِ ِ ا َرَوا َ يٍج  َمَدْدَناَها َوأَلَْقْينَا فِ ِ َ لْنَا ِمَن  ﴾٨﴿ َتْبِصَرًة َوِذْكَرٰى لُِكِلّ َعْبٍد ّمُنِيٍب  ﴾٧﴿ كُِلّ َزْوٍج  َونَّزَ

َماِء َماءً ّمَُباَرًكا فَأَنَبْتنَا ِبِه َجنَّاٍت َوَحّبَ الَْحِصي َا َطْلٌع ّنَِضيٌد ٩﴿ ِد الّسَ ْزًقا لِّْلِعَباِدۖ  ﴾١٠﴿ ﴾َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت هّلَ َوأَْحَيْينَا ِبِه  ِرّ
ْيًتاۚ  ًة ّمَ لَِك الْخُُروُج  َبدْلَ ُ  ﴾١١﴿ َكَذٰ ِسّ َوَثُمود ُ نُوٍح َوأَْصَحاُب الّرَ  َقْوم

ْ ُ َبْت َقْبلَ َوَعاٌد َوفِْرَعْونُ َوِإْخَوانُ  ﴾١٢﴿ َكّذَ
ُسَل فََحّقَ َوِعيِد﴿ ْصَحاُب اْألَْيَكِة َوَقْومُ تُّبٍَعۚ ﴾َوأَ ١٣﴿ لُوٍط  َب الّرُ ِل  ﴾١٤كُّلٌ َكّذَ ْن َخْلٍق   أَفََعِيينَا ِبالَْخْلِق اْألَّوَ ٍْس ِمّ ْ ِيف لَ ُ َبْل 

َساَن َوَنْعلَُم َما تَُوْسِوُس ِبِه َنْفُسهُۖ ١٥َجِديٍد﴿ َياِن  ﴾١٦﴿ َوَنْحنُ أَْقَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوِريِد  ﴾ َولََقْد َخلَْقنَا اْإلِ ِإْذ َيَتلَّقَى الُْمَتلَِقّ
َماِل َقِعيٌد  ْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴿ ﴾١٧﴿ َعِن الَْيِمِني َوَعِن الِشّ ا َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإّالَ دَلَ ۖ ﴾١٨ّمَ ذَٰلَِك َما  َوَجاءَْت َسْكَرةُ الَْمْوِت ِبالَْحِقّ

وِرۚ ﴾١٩كُنَت ِمنْهُ َتِحيُد﴿ ٌِق َوَشِهيٌد  ﴾٢٠﴿ ذَٰلَِك َيْومُ الَْوِعيِد  َونُِفَخ ِيف الّصُ َعَها َسا لََّقْد كُنَت ِيف  ﴾٢١﴿ َوَجاءَْت كُّلُ نَْفٍس ّمَ
ْن  َذا فََكَشْفنَا َعنَك ِغطَاءََك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحِديٌد َغْفةَلٍ ِمّ ـٰ ّيَ َعِتيٌد  ﴾٢٢﴿ َه َذا َما دَلَ ـٰ ُ َه َ كُّلَ  ﴾٢٣﴿ َوَقاَل َقِرينُه َ ّ أَلِْقَيا ِيف َجَه
اٍر َعنِ  ِديِد  ﴾٢٥﴿ ّمَنَّاٍع لِّْلَخْريِ مُْعَتٍد ّمُِريٍب  ﴾٢٤﴿ يٍد َكّفَ ُ ِيف الَْعَذاِب الّشَ ًها آَخَر فَأَلِْقَياه ـٰ ِي َجَعَل َمَع الّلَـِه ِإلَ َقاَل   ﴾٢٦﴿ اذّلَ

ـِٰكن َكاَن ِيف َضَالٍل َبِعيٍد  ْمُت ِإلَْيُكم ِبالَْوِعيِد  ﴾٢٧﴿ َقِرينُهُ َرّبَنَا َما أَْطَغْيتُهُ َولَ ّيَ َوَقْد َقّدَ ُل  ﴾٢٨﴿ َقاَل َال َتْخَتِصُموا دَلَ َما يَُبّدَ
ٍم لِّْلَعِبيِد﴿ ّيَ َوَما أََنا ِبظَّالَ َ َهِل اْمَتَألِْت َوَتقُوُل َهْل ِمن ّمَِزيٍد  ﴾٢٩الَْقْوُل دَلَ َ ّ ُ لِْلُمّتَِقنيَ ٣٠﴿ َيْوَم َنقُوُل لَِجَه ﴾َوأُْزلَِفِت الَْجنَّة

اٍب َحِفيٍظ  ﴾٣١﴿ َغْريَ َبِعيٍد  َذا َما تُوَعُدوَن لُِكِلّ أَّوَ ـٰ َن ِبالَْغْيِب َوَجاءَ  ﴾٣٢﴿ َه ـٰ َ
ْ
ْن َخِشَي الّرَ ِبَقْلٍب  ّمَ

َِسَالٍمۖ  ﴾٣٣﴿ ّمُنِيٍب  ُ الْخُلُودِ  اْدخُلُوَها  ْينَا َمِزيٌد  ﴾٣٤﴿ ذَٰلَِك َيْوم ا َودَلَ َ ََشاءُوَن فِ ا  ُ ّمَ ُ ِمّن ٣٥﴿ لَ ﴾ َوَكْم أَْهلَْكنَا َقْبلَ
بُوا ِيف الِْبَالِد َهْل ِمن ّمَِحيٍص  ُم َبْطًشا فَنَّقَ ْ ْ أََشّدُ ِم ُ ْكَرٰى لَِمن َكاَن هَلُ  ﴾٣٦﴿ َقْرٍن  ْمَع َوُهَو ِإّنَ ِيف ذَٰلَِك ذَلِ َقى الّسَ

 َقْلٌب أَْو أَلْ
نَا ِمن لُّغُوٍب  ﴾٣٧﴿ َشِهيٌد  َُما ِيف ِسّتَِة أَّيَاٍم َوَما َمّسَ َ َماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبْي ٰ َما َيقُولُوَن  ﴾٣٨﴿ َولََقْد َخلَْقنَا الّسَ َ فَاْصِربْ َع

ُوِب﴿ ُ
ْمِس َوَقْبَل الْ ْح ِبَحْمِد َرِبَّك َقْبَل طُلُوِع الّشَ جُودِ  ﴾٣٩َوَسِبّ ْحهُ َوأَْدَباَر الّسُ َواْسَتِمْع َيْوَم يُنَاِد  ﴾٤٠﴿ َوِمَن الّلَْيِل فََسِبّ

ۚ  ﴾٤١﴿ الُْمنَاِد ِمن ّمََكاٍن َقِريٍب  ْيَحَة ِبالَْحِقّ َْسَمُعوَن الّصَ ُ الْخُُروِج  َيْوَم  ِيي َونُِميُت َوِإلَْينَا ِإّنَا َنْحنُ نُْح  ﴾٤٢﴿ ذَٰلَِك َيْوم
َمِصريُ 

ُْم ِسَراًعاۚ ﴾٤٣﴿ الْ ْ ُق اْألَْرُض َع ََشّقَ َِسريٌ  َيْوَم  ٌ َعلَْينَا  ْ ِم  ّنَْحنُ أَْعلَُم ِبَما َيقُولُوَنۖ  ﴾٤٤﴿ ذَٰلَِك َح ْ َوَما أَنَت َعلَ
ْر ِبالْقُْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيِد  ِبَجّبَاٍرۖ    ﴾٤٥﴿ فََذِكّ
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  بخش اول:معاني لغات سوره •
  ارجمند. د:یَمج

  تعجب كردند.  َعِجبُوا:

  كه آنان را آمد. أْن جاَءُهم:

  م دهنده.یب ُمْنِذر:

  كه؟ یا وقتیآ َءإذا:

  م. یمرد ِمْتنا(َمْوت):

  م.یخاك شد كُّنا تُراباً:

  بازگشت.  َرجع:

  م.یهامنا دانستَقد َعلِْمنا: 

  كاهد.  یم تَْنُقُص(نقص):

  نگاهدار، محافظ. ظ:یَحفِ 

بُوا:    ب كردند.یتكذكَذَّ

:   كه. یزمان لَامَّ

  تعهد. قید و  دون ): وضعیت رها، بیج (مرجیامر َمرِ 

  ا پس نگاه نکردند؟یآاََفلَم يَْنظُُروا: 

  ساختیم. نا:یبَنَ 

  م.ینت دادیز َزيَّنا:

  ها، خلل. شكاف ُفُروج (جمع فرجة):

:(   م.یم، بسط دادیگسرتد َمَدْدنا(مدَّ

  م.یافكند ):ینا (لَقِ یاَلْقَ 

ثابتات، مجموعه محکم (و  جمع راِسَية):-(َرسو یَرواس

  گیری کننده از فروپاشی چیزی). جلو

  م.یاندیرو اَنَْبتْنا (نَبت):

  شادابی موجب رسور. ج:یبَهِ 

  های شاداب و با طراوت (از گیاهان).  متام گونه ج:یكُلِّ َزوجِ بَهِ 

  نش، بصیرت. یب تَبِرصة:

  ادآوری.ی :یِذكْر 

  به خدا روكننده. ب (نَوب):یُمنِ 

  م.ینازل كرد :نَزَّلنا

  پربار، پر بركت. ُمبارَك (بَرْك):

  حبوبات درو شده.  د:یَحبَّ الَحصِ 

  ده. یبلند و باال، رس به فلك كش باِسقات (جمع باِسَقة):

  شكوفه. طَلْع:

  ده شده.یهم چ یمرتاكم، رو  د:ینَضِ 

  م.یزنده كرد اَْحَييْنا:

  ن مرده.یزم بَلَْدًة َميْتاً:

  ن.ین چنیا كَذلَِك:

بَت:   ب كرد. یتكذ كَذَّ

زیستند (و بعید نیست  که بعد از مثود می میقو أصحاُب الرََّس: 

  اند). که در کناره رود ارس ساکن بوده

نشینان (قوم  اهل درخت زار، جنگل أصحاَب اْالَيْكَة:

  ). بیشع

:   محقق شد. َحقَّ

د یر دال در كلمة وعیز ی هد من (كرس یتهد ):یدیَوعيِد (=َوع

» یدیوع«در اصل  یعنیاء متكلم دارد؛ یداللت دارد بر خذف 

  بوده است).

  م.یخسته و عاجز شد َعِيينا(َعّي):

  ن. ینش نخستیبا آفر ِبالَخلِْق االَوَّل:

  پرده و حجاب (نسبت به فهم و معرفت چیزی).ِفی لَْبس: در 

  د. ینش جدیآفر د:یَخلٍْق َجدِ 

  م.یدیآفر َخلْقنا:

  م. یدان یم نَْعلَُم:

  كند.  یآنچه وسوسه م ماتَُوْسِوُس:

  تر.  كینزد اَقرَب:

گونه رگها (که به متام اجزای بدن  شبکه ریسامن د:یَحْبِل الَْورِ 

  شود). وارد می

  هامن زمان كه. إِذ:

  كند . یافت میكند، در یتلقی م يََتلَقَّي(لَِقَي):

  افت كننده (انسان و نفس او).یدو در ان:یاملَُتلَقِّ 

  طرف راست. مَينِي:

  طرف چپ.  ِشامل:

  ن نشسته. یبه كم َقِعيد:

  كند. یآورد، تلّفظ من یبه زبان من ما يَلِْفُظ:

  نزد او. لََديْه:

  مراقب. َرِقيب:

  آماده، حارض.  َعِتيد:

  آمد. جاَءْت:
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بیهوشی و از خود بیخود شدن  یمرگ، نوع یمست َسكْرَُة املَْوت:

  در لحظه جان کندن انسان.

 :   از روی حق و براساس نظام حق.ِبالَْحقِّ

  .یختیگر یآنچه از آن م ما كُْنَت ِمْنُه تَِحيُد(حید):

  دميده شد.  نُِفَخ:

  راند. یكه انسان را م یسوق دهنده، مامور  سائِق(َسْوق):

  گواه. َشِهيد:

  برطرف كرديم.  كََشْفنا:

  پرده. ِغطاء:

  چشم. بََرص:

  تیز، تيز بني. َحِديٌد:

  همدم(مراد نفس انسان است). ن:َقِري

  بیافکن. أَلِْقيا:

  اهل عناد، رسکش (با وجود علم به حقانیت). َعِنيد:

  بسیار بازدارنده از نیکی. َمنَّاعٍ لِلَْخرْي:

  اهل تعدی و تجاوز به دیگران. ُمْعَتٍد:

  اندازد. کسی که به شک می ُمِريب:

  به طغیان وانداشتم. ما أَطَْغيُْت:

  با یکدیگر ستیزه نکنید.ال تَْختَِصُموا: 

:   نزد من، در حضور من. لََديَّ

ْمُت(بـ...):   ش فرستادم آن را. یهامنا پ َقد َقدَّ

ُل:   يابد. یتغيري من مايَُبدَّ

  بسيار ستم كننده. ظَّالم:

  بندگان. َعبيد(جمع َعْبد):

  م.ییگو یم نَُقوُل:

  .یپر شد اِْمَتَألِت:

  ن هم هست؟یافزون بر ا ایآ د:یَهْل ِمْن مز

  ك گردانده شد.ینزد اُْزلَِفْت:

  شويد. یوعده داده م تُوَعُدوَن:

  ار رجوع كننده. یتوبه كار، بس أّواب(أْوب):

كه از خدای رحامن با اینکه از  یكس َمْن َخِيشَ الرَّْحَمَن ِبالَْغْيِب:

  دیدش نهان است، برتسد.

  بياورد قلبي را. جاَء ِبَقلٍْب:

  داخل شويد. آُْدُخلُوا:

  .یروز جاودانگيَْوُم الُْخلُود: 

  خواهند . یم يَشاُءوَن:

ی  هنزد ما بيش از خواست یعنینزد ما افزون است ( لََديْنا َمِزيد:

  آنان هست). 

  چه بسيار هالك كرديم! كَْم اَْهلَكْنا:

  مردم يك عرص، نسل. َقرن:

  تر. با صالبت شدیدتر و سخت اََشُد بَطْشاً:

ُبوا ِفی الِْبالِد (نقب): ها راه باز كردند (در رسارس  در رسزمین نَقَّ

  بالد نفوذ و سیطره داشتند).

  پناهگاه، گریزگاه. َمِحيص(حيص):

ْمَع( لَقِ  یاَلْقَ    گوش سپرد.): یالسَّ

  شش دوره. ِستََّة اَيّام:

نا:   به ما برخورد نکرد، به ما نرسید. ما َمسَّ

  در مقابل عمل سخت. یدر ماندگ لُُغوب:

  صرب كن.  اِْصِربْ:

  گويند.  میآنچه  ما يَُقولُوَن:

  تسبيح بگو، از انحراف بدور بدان. َسبِّْح:

ُجود:   ها.  سجده یدر پ أْدباَرالسُّ

  گوش فرا دار، خوب گوش بده. إْسَتِمْع:

   دهد. میندا  يُناِدي(ندي):

  ندا كننده. :یُمناد

  شنوند.  یم يَْسَمُعوَن:

  .یصداي مهيب آسامن َصْيَحة:

  كنیم. یزنده م نُْحِيي:

  م. یرانیم می مُنِيُت:

  شدن، صیرورت، رسنوشت. َمِصري:

ُق (َشّق):   دارد. یشكاف برم تََشقَّ

  شتابان.  ع):یِرساعاً (جمع َرسِ 

  آسان. یگردآور  : َحْرشٌ يَِسريٌ 

  تر. آگاه اَْعلَم:

  كننده، مسلط. مجبور َجّبار:

  اور، پند ده.یاد بیبه  َذكِّر:

ترسد. یم يَخاُف:
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  بخش دوم: ترجمه پيوسته وتوضيح مختصرآيات  •

  )١(ق َوالْقُْرآِن الَْمِجيِد 
  قاف. سوگند به اين قرآن ارجمند كه تكذيب رسول هشداردهنده هيچ دليل و حجتي ندارد. ترجمه پيوسته:

دهنده معرفت خاصي است و حروف مشترك  از حروف مقطعه است، كه طبق بعضي از نظرات هر حرف نشان» ق« توضيحات:

  توان به آنها دسترسي پيدا كرد. هاست كه مي ها نشان دهنده وجود برخي محورهاي مشترك دربين آن سوره اول برخي از سوره

اي در سوره به عنوان جواب  ذكر نشده است، و ضرورتي ندارد كه دنبال جمله» دِ َواْلُقرْآِن الَْمِجي«هاي بعدي جواب قسم  در آيه

قسم باشيم، چراكه اين سبكي در زبان عربي مبين (زبان قرآن) است. اين سوگند در مقام نفي هر حجتي در جهت تكذيب 

ه تكذيب رسول منذر هيچ دليل و است. آيه اول با اين كه مؤكَد آن نيامده است، ولي در فضاي سوره بر اين ك رسول منذر

كند. تناسب سوگند و جواب آن كه مستقيماً ذكر نشده براين مبنا استوار است كه قرآن مجيد، دليل  حجتي ندارد، تأكيد مي

  است. صدق رسالت انذاري رسول خدا

ت انذاري خويش است، افزايي آن حضرت نسبت به حقانيت رسال و تأثير نخست آن، اطمينان مخاطب اين سوگند رسول خدا

هر چند كه در طول اين تأثير، هدايت منكران رسالت انذاري آن حضرت نيز مقصود است. با اين بيان كه پيامبر در فضايي اين 

اند و حاضر نيستند اين حرفها را گوش كنند، لذا در درجه اول  فرمايد كه مردم در غفلتي از اين سخنان فرو رفته سخنان را مي

گيرد، هيچ دليل و حجتي ندارد و شاهد اين صدق خود قرآن  بخشي است كه اين تكذيبي كه شكل مي اج اطمينانپيامبر محت

  است. 

ءٌ َعِجيٌب  ْ َ ُْم فََقاَل الَْكافُِروَن َهَذا  ْ ْ مُنِْذٌر ِم ُ َِذا ِمْتنَا َوكُنَّا تَُراًبا ذَلَِك َرْجٌع َبِعيٌد  )٢(َبْل َعِجبُوا أَْن َجاءَ        )٣(أَ
اند و لذا كافران گفتند:  اي از تبار خودشان به سويشان آمده است، در شگفت شده بلكه از اينكه هشدار دهنده ترجمه پيوسته:

گويد چيزي عجيب و باور نكردني است! آيا چون مرديم و خاك شديم زنده  مي اين عذاب مشركان در رستاخيز كه محمد

  داند و از پذيرش آن ابا دارد! گرديم؟! اين بازگشتي است كه خرد آن را بعيد مي شويم و به صورت كنوني باز مي مي

اضراب است، و با توجه به آيه براي » بَل«كند.  ريشه تكذيب رسول را بررسي مي» بَل«از اول آيه دوم با آوردن  توضيحات:

اشاره » أَْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهمْ «هم به انذار و وعيد مستفاد از » َهَذا«است.  پيشين اضراب از تكذيب بدون دليل رسول منذر

به ما  گويند اينكه يك منذري از خودمان بيايد و دارد. يعني ريشه اين تكذيب يك استعجاب است، به اين بيان كه آنها مي

  شوند، چيزي عجيب است. بگويد كه مشركان در رستاخيز عذاب مي

گويد كه ما بعد از اينكه  مي گويند اينكه اين منذر ) به زنده شدن بعد از مرگ اشاره دارد، يعني كافران مي3در آيه(» َذلِكَ «

نده شدن، به درجات بعيدتر خواهد بود. شويم، بعيد است، بنابراين عذاب شدن بعد از ز مرديم و خاك شديم، دوباره زنده مي

  پس استعجاب، از عذاب مشركان در رستاخيز است ولي استبعاد، از اصل وجود رستاخيزاست.
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ٌء «ذكر نشده است، و اين نيز، سبكي در عربي مبين(زبان قرآن) است. جواب اين شرط از» أَئَِذا ِمْتَنا َوكُنَّا تَُرابًا«جواب  َهَذا َيشْ

ذكر نشده براى اين است كه اشاره كند به اينكه آن قدر قضيه عجيب است كه اصالً » إِذا«شود. و اگر جواب  سته ميدان» َعِجيٌب 

  پذيرد. گفتنى نيست، چون عقل هيچ صاحب عقلى آن را نمى

ُْم َوِعنَدَنا ِكَتاٌب َحِفيٌظ  ْ   )٤(َقْد َعِلْمنَا َما َتنُقُص اْألَْرُض ِم
ولي اين پنداري نادرست است، چگونه بازگشتشان بعيد شمرده شود، در حالي كه ما  از هر جزئي از بدن  ترجمه پيوسته:

برد به خوبي آگاهيم. عالوه بر اين نزد ما كتابي است كه همه ي رويدادها در آن  ميمردگانشان كه زمين آن را در كام خود فرو 

  ثبت شده و از تغيير و تحريف مصون مانده است.

اين آيه شريفه، در جهت در هم شكستن استبعاد مطرح شده در آيه پيشين پيرامون رستاخيز دوباره مشتي خاك  حات:توضي

شكند و يك جواب  كند، فقط استعجاب و استبعاد مشركان را در هم مي است. خدا در اين آيه هنوز اصل جواب را بيان نمي

رود براي ما معلوم است و كتاب حفيظي كه نزد ماست همه چيز را ثبت و  دهد كه هر چه از شما از بين مي اجمالي به آنها مي

  كند. ضبط مي

بنابراين سخن تا اينجاي سوره اين است كه دروغ دانستن وعيد عذاب در رستاخيز هيچ حجتي ندارد، پس اگر كساني رسالت 

ها فقط از سر استعجاب و استبعاد است، كه هيچ دانند، اين پندارند و يا وعيد عذاب در رستاخيز را بعيد مي انذاري را دروغ مي

  دهد. حجتي بر آن نيست و فقط كار تبليغاتي است و لذا خدا هم يك جواب تبليغاتي به آنها مي

ْ ِيف أَْمٍر ّمَِريٍج  ُ ْ فَ ُ ا َجاءَ َحّقِ لَّمَ
بُوا ِبالْ   )٥(َبْل َكّذَ

انكار كفار نسبت به بازگشت در قيامت و عذاب آن روز از روي جهل به مقام پروردگار و علم او به جزئيات  ترجمه پيوسته:

از روي لجاجت دروغ انگاشتند؛ از اين رو آنان در وضعيتي رها،  –هنگامي كه به سويشان آمد  –نيست، بلكه اينان حق را 

  قيد و بدون هيچ محدوديتي هستند. بي

  ز تكذيب حق همان وعيد عذاب در رستاخيز است. منظور ا توضيحات:

اى  قبلى اشاره ي است. لذا در اين آيه از آنچه كه آيه 2ي است كه در آيه »َبل«آيد كه در عرض  مي» بَل«در دور جديد دوباره 

اهلند كه خدا رسيد كه كفار به اين حقيقت ج به آن داشت اضراب كرده است. توضيح اينكه از آيه قبلى اين معنا به ذهن مى

دانند خدا داناست و تمامى جزئيات در لوح  كنند بدين خاطر است كه نمى عالم است، و اگر از مساله بازگشت قيامت تعجب مى

آمد،  قبلى بوى چنين توهمى مى ي اى از قلمش نيفتاده است؛ و چون از آيه محفوظ نزد او نوشته شده، به طورى كه حتى ذره

خواهد آن را رد كند و بفرمايد: انكار كفار نسبت به قيامت از روي جهل به مقام پروردگار و  مى» بَل« مورد بحث با كلمه ي آيه

اند مسأله  خواهند بكنند، بلكه اينان به طور كلى منكر حقند و چون فهميده علم او به جزئيات نيست، و حتى تجاهل هم نمى

اطر عناد و دشمني منكر حقند، نه اينكه جاهل محق باشند. و اگر تكذيب كنند. اين افراد به خ معاد حق است آن را هم انكار مى

ديگر   قيدي و اطالق است. چون انساني كه حق بودن امر عذاب در رستاخيز را قبول كند، كنند، به خاطر تمايل به بي حق مي

  در امر مريج و وضعيت بدون تقيد و تعهد نيست. 
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َماِء  َ الّسَ ْ َكْيَف َبنَْينَاَها َوَزّيَنَّاَها َوَما هَلَا ِمن فُُروٍج أَفَلَْم َينظُُروا ِإ ُ َ  )٦(فَْوَق ِ ا َرَوا َ َواْألَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلَْقْينَا ِف
يٍج  ِ َ ا ِمن كُّلِ َزْوٍج  َ    )٧(َوأَنَبْتنَا فِ

را ساخته و با ستارگاني درخشان  پس آيا به آسمان كه باالي سرشان است ننگريسته اند كه ما چگونه آن ترجمه پيوسته:

ايم و براي آن هيچگونه خلل و شكافي نيست؟ و زمين را براي زندگي آدميان گسترديم و در آن كوه هايي ثابت و  زينتش داده

  استوار نهاديم و از هر گونه گل هاي زيبا و دل آرا در آن رويانديم.

ه ظاهر ساده است ولي اگر درك شود ساده نيست و بوجود آوردن آنها از ب  كند، هايي كه قرآن بيان مي آيات و نشانه توضيحات:

  آيد.  دست كسي جز خدا برنمي

رويد، ولي مستقيم و غير مستقيم دارد. بعضي مانند گياهان  اين است كه همه چيز از زمين مي»  ِمن كُلِّ َزْوجٍ بَِهيجٍ «مراد از 

كنند. و بيرون آمدن گياه از زمين ممكن  وجود آمدن گياهان رشد پيدا ميرويد و ساير موجودات هم با ب مستقيم از زمين مي

  نيست مگر به اينكه زمين شكاف بردارد، پس زمين بر خالف آسمان كه در آن شكافي وجود ندارد، شكاف بردارنده است. 

كند كه برساند: خيال نكنيد كه با شكافتن  يرا بيان م» أَلَْقْيَنا ِفيَها َرَواِيسَ «در اين آيه، قبل از بيان شكافته شدن زمين جمله 

دارد. ممكن است كه مراد  ايم كه آن را از از هم پاشيدن نگه مي پاشد؛ چرا كه ما در آن ثابتاتي قرار داده زمين، زمين از هم مي

مانند  از ثابتات هم همان كوهها باشد ولي ممكن هم هست كه مراد همان نيروهاي مغناطيسي موجود در زمين باشد كه

  دارد. شود و آن را از هم گسيختن و از هم پاشيدن نگه مي اي باعث انسجام زمين مي شبكه

  )٨(َتْبِصَرًة َوِذْكَرى لُِكّلِ َعْبٍد ّمُنِيٍب 
روشنگري و  ي كننده است، مايه اينها را پديد آورديم و سامان بخشيديم تا براي هر بنده اي كه به ما رجوع ترجمه پيوسته:

  باشد. يادآوري

دهد كه اگر انجام داديم آنچه را كه انجام داديم همه براى اين بود  مفعول له است، و چنين معنا مى» تَْبِرصَةً «: كلمه توضيحات

و بينشي باشد تا انسانها بصيرت يابند و يادآوري باشد تا آنان تذكر يابند. مراد اين آيه اين است كه انسان با ديدن   كه تبصره

ن بايد پي به اين حقيقت ببرد كه وجود رستاخيز و عذاب شدن مشركان در رستاخيز حق است و هميشه الزم آسمان و زمي

تواند مايه بصيرت و يادآوري باشد، چرا كه از علم و قدرت و حكمت خدا به دور  نيست كه دليل نوشته شود بلكه ديدن هم مي

  ده خلق كند! است كه اين زمين و آسمان را با اين ويژگيها عبث و بيهو

َماِء َماءً ّمَُباَرًكا فَأَنَبْتنَا ِبِه َجنَّاٍت َوَحّبَ الَْحِصيِد  لْنَا ِمَن الّسَ َا َطْلٌع ّنَِضيٌد  )٩(َوَنّزَ    )١٠(َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت هّلَ
هايي دروشده و آماده  هايي انبوه از درختان و دانه و از آسمان باراني پر بركت فرود آورديم و به وسيله آن باغ ترجمه پيوسته:

  هاي بر هم نشسته است. مصرف رويانديم، و نيز درختان بلند خرما كه داراي شكوفه

  شود. پروردگار مطرح ميهاي علم و قدرت و حكمت  يك مجموعه ديگري از جلوه 8تا 6در ادامه مجموعه  توضيحات:
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رساند كه همين  اند ولي اگر به همان معناي درو شده باشد، اين را مي را به معناي درو شدني معنا كرده» حصيد«برخي 

ايم.  اينها همه معجزه است، كه  بينيد، همه را ما به وسيله آبي كه از آسمان نازل كرديم، رويانده هاي آماده مصرف را كه مي دانه

از آسمان نازل شده است ولي به وسيله اين يك نوع آب، انواع درختان و باغها بوجود آمده است. و در يك باغ ممكن يك آب 

  هاي مختلف درختان و گياهان وجود داشته باشد. است كه گونه

دهد  آيد كه خرما مي مي تواند برساند كه از دل زمين درخت نخلي بوجود را به معناي خرما بگيريم، مي» النَّْخَل «) اگر 10در آيه(

  كه داراي تمام موادي است كه مورد نياز بدن است.

ْيًتا َكَذلَِك الْخُُروُج  ًة ّمَ   )١١(ِرْزًقا لِّْلِعَباِد َوأَْحَيْينَا ِبِه َبدْلَ
را زنده كرديم. اينها را آفريديم تا براي بندگان رزق و روزي باشد، و نيز با آن آب كه فرود آورديم دياري مرده  ترجمه پيوسته:

  آيند. شوند و از گورها بيرون مي آورند، مردگان نيز زنده مي ميبدين سان كه گياهان سر از خاك بر

هاي درو شده و درخت خرماي بلند و روزي بندگان  شود: اوالً باغها و دانه بنابراين بوسيله آبي كه از آسمان نازل مي توضيحات:

  شود. ده زنده ميآيد؛ و ثانياً زمينهاي مر بوجود مي

لِْعَبادِ  ِرزًْقا«و » أَنَبْتَنا« 10و  9دو رويكرد دارد، به اين صورت كه آيات  11تا9پس مجموعه  و » أَْحَيْيَنا«هم  11 ي  است و آيه» لـِّ

  است.  » كََذلِكَ «

ّسِ َوَثُمودُ  ْ َقْومُ نُوٍح َوأَْصَحاُب الّرَ ُ َبْت َقْبلَ َوأَْصَحاُب اْألَْيَكِة َوَقْومُ تُّبٍَع كُّلٌ  )١٣(َوِإْخَوانُ لُوٍط  َوَعاٌد َوفِْرَعْونُ  )١٢(َكّذَ
ُسَل فََحّقَ َوِعيِد  َب الّرُ   )١٤(َكّذَ

پيش از اين مشركانِ قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود پيامبران را تكذيب كردند، و همچنين مشركان قوم  ترجمه پيوسته:

و قوم تبع. همه اين اقوام پيامبران  -آن جنگل نشينان-آمدند. و قوم شعيب  ميكه برادران او به شمار -عاد و فرعون و قوم لوط 

  ر هالكت آنان محقق شد.را تكذيب كردند و براي همين تهديد من مبني ب

شود كه اين اقوام هم وعيد عذاب در رستاخيز را تكذيب كردند، در ادامه هم تكذيب  : با توجه به سياق معلوم ميتوضيحات

اند، تكذيب كردند. اينان با اينكه وعيد رسوالن را به عذاب رستاخيز  داده اي كه مي رسل ذكر شده است كه باز آنها را در وعده

دند، ولي همان وعيد عذاب رستاخيز بر آنها ثابت شد؛ الزم نيست كه رستاخيز آمده باشد و اينها عذاب شوند، بلكه تكذيب كر

اين است كه عذاب رستاخيز بر آنها ثابت شد و هيچ  ي دهنده همين كه آنها در دنيا به جرم تكذيب رستاخيز نابود شدند، نشان

  ا بگيرد.كس نتوانست با تكذيب رستاخيز جلوي عذاب ر

ْن َخْلٍق َجِديٍد  ٍْس ّمِ ْ ِيف لَ ُ ِل َبْل  َخْلِق اْألَّوَ
   )١٥(أَفََعِيينَا ِبالْ

آيا ما از آفرينش نخست، ناتوان بوديم كه براي آفرينش مجدد آنها درمانده باشيم؟! نه، ما ناتوان نيستيم، بلكه  ترجمه پيوسته:

  آنان از آفرينش مجدد موجودات در شك و ترديدند.

دانند ولي مراد از خلق اول همان خلق اوليه خود انسانها  : برخي مراد از خلق اول را همان خلقت آسمان و زمين ميتوضيحات

  است. 
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َساَن َوَنْعلَُم َما تَُوْسِوُس ِبِه َنْفُسهُ َوَنْحنُ أَْقَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوِريِد    )١٦(َولََقْد َخلَْقنَا اْإلِ
دانيم و  كند مي به يقين ما انسان را آفريديم، از اين رو بر او تواناييم و آنچه را كه نفسش او را بدان وسوسه مي :ترجمه پيوسته

  تريم. ما از رگ و ريشه او كه همانند ريسمان در سراسر اندام هايش گسترده است به او نزديك

يك وريد و رگي به نام حبل وجود دارد و يكي هم دو معنا نقل شده است، يكي اين است كه » حبل وريد«: براي توضيحات

اينكه كل نظام وريدي بدن را به حبل تشبيه كرده است (بدن مملو از شاهرگها و رگهايي است كه خون را به تمام سلولهاي 

شه دوانده آيد منظور از حبل وريد اين دومي است. همان طور كه حبل وريد، در تمام نظام بدن ري رساند) و به نظر مي بدن مي

است، و نزديكي آن به بدن به اين است كه در تمام بدن ريشه دارد، نزديكي خدا به انسان از نزديكي رگها به انسان بيشتر است. 

يابد اما خدا در  كند، ولي به درون آنها راه نمي نزديكتر بودن خدا هم به اين است كه رگها، همه سلولهاي بدن را احاطه مي

  ضور دارد.درون سلولها هم ح

دانيم كه  ايم و ما هم به وسوسه دروني قلب او آگاهيم، يعني مي فرمايد كه ما خودمان انسان را خلق كرده خدا در اين آيه مي

كند. در اينجا صحبت از وسوسه انسان، يك انسان ديگر را نيست، بلكه صحبت از وسوسه نفس  نفس انسان او را وسوسه مي

شود، كه جهت مثبت آن حديث  اين مقوله در ادبيات اخالقي و كالمي به حديث نفس تعبير مي نسبت به خود انسان است. از

  نفس است و جهت منفي آن وسوسه نفس است.

  تريم و آيا او انتظار دارد كه وسوسه دروني او را ندانيم؟!  رساند كه ما از ريسمان رگ به او نزديك اين آيه مي

َيانِ  َماِل َقِعيٌد  ِإْذ َيَتلَّقَى الُْمَتلَّقِ   )١٧(َعِن الَْيِمِني َوَعِن الّشِ
ما (كه به او از   كند، دهد و تلقي مي زند و حرف خودش را به خودش تحويل مي وقتي كه او با خودش حرف مي ترجمه پيوسته:

  تريم) بر جانب چپ و راست او نشسته و مراقب اوييم.  رگ و ريشه نزديك

قبل و يا به قعيد در خود آيه متعلق است، كه در  ي در آيه» نَعلَمُ «و يا به » أَقرَب«يا به  »إِذ«رسد كه  به نظر مي توضيحات:

  به هر كدام از اينها نيست.» إِذ«بياني كه خواهد آمد فرقي بين تعلق 

َيانِ «براي روشن شدن معناي اين آيه بايد اول  َيانِ «  در اين سياق معنا شود.» الُْمَتلَقِّ ها به دليل روايات دو  در ترجمهرا » الُْمَتلَقِّ

شود از خود متن  رسد كه مي اند كه بايد براي دو ملك بودن دليلي از خود متن وجود داشته باشد، ولي به نظر مي ملك گرفته

ا َولََقْد َخلَْقنَ «اين كلمه را معنا كرد كه آن هم انسان است و نفس او. چراكه قبل از اين در آيه پيش يك دوئيت تصوير شد: 

يَانِ «توان  ؛ انسان و نفسش. و بر همين اساس در اين آيه هم مي» اإلنَْساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس ِبِه نَْفُسهُ  را به معناي انسان » الُْمتَلَقِّ

دهد و تلقي  زند و حرف خودش را به خودش تحويل مي و نفسش گرفت. و منظور حالتي است كه انسان با خودش حرف مي

  وقتي كه دچار حديث نفس شده است.كند و  مي

،  نحن قعيدً «، همانطور هم»نَْحُن أَْقرَُب إِلَيِْه ِمْن َحبِْل الَْوِريدِ «گردد: يعني همانطور كه در آيه قبل برمي» نَحنُ «هم به » َقِعيدٌ «

ىٰ «، چه زماني؟ »عن اليمني وعن الشامل َيانِ  إِْذ يََتلَقَّ زند. آري، انسان  با نفس خودش حرف مي، يعني وقتي كه انسان »الُْمَتلَقِّ

  ايم.  زند، ما از چپ و راست قعيد هستيم و نشسته وقتي با نفسش حرف مي
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اَملِ  َعنِ «و » الَْيِمنيِ  َعنِ «الزم به ذكر است كه اين قول با اينكه  اند، منافاتي ندارد؛ چرا كه  را به دو فرشته نسبت داده» الشِّ

و قعيد بودن به معناي اين نيست كه خود خدا نشسته است، بلكه چون فرشته مجراي قدرت احاطه خدا بر آدمي، دروني است 

اَملِ  َوَعنِ  الَْيِمنيِ  َعنِ «دهد؛ پس عينيت  خداست، او اين كار را انجام مي اي باشد كه در چپ و  تواند دو فرشته مي» َقِعيدٌ  الشِّ

  گذارند.  براي انسان نمياند و هيچ گريزگاهي  راست انسان وجود  او را احاطه كرده

ْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد    )١٨(َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإّالَ دَلَ
  گشايد، مگر اينكه ما نزد او مراقب و آماده هستيم. او به هيچ سخني زبان نمي ترجمه پيوسته:

د نزد او هستيم و لذا هر عملي از فرمايد، ما به صورت رقيب و عتي ، خود خداست كه مي»َعِتيدٌ «و » َرِقيٌب «مراد از  توضيحات:

  كنيم.  او را، حتي حديث نفسش را، ثبت و ضبط مي

َحّقِ ذَلَِك َما كُنَت ِمنْهُ َتِحيُد 
ُ الَْوِعيِد  )١٩(َوَجاَءْت َسْكَرةُ الَْمْوِت ِبالْ وِر ذَلَِك َيْوم   )٢٠(َونُِفَخ ِيف الّصُ

شود]: اي انسان، اين همان است كه پيوسته از آن  ميرسد [و گفته  هوشي مرگ به حق سر مي و سرانجام بي ترجمه پيوسته:

شود]: اين است روز تهديد، همان  ميگردد [و به آدمي گفته  شود و در پي آن قيامت بر پا مي گريختي. و در صور دميده مي مي

  رسند. روزي كه گنهكاران به سزاي كردارشان مي

  كند كه تحت تأثير وسوسه از جهان پس از مرگ غافل و اهل انكارند.  از كساني صحبت مي 19 ي در آيه ات:توضيح

  ، بيان استهزا آميز براي منكران وعده عذاب است.»َذلَِك َما كُنَت ِمْنُه تَِحيدُ «

ٌِق َوَشِهيٌد  َعَها َسا   )٢١(َوَجاءْت كُّلُ َنْفٍس ّمَ
اي است كه  آيد تا خدا درباره او داوري كند. اين در حالي است كه با او سوق دهنده و هر كس به سوي خدا مي ته:ترجمه پيوس

  دهد. راند و شاهدي است كه بر كارهايش گواهي مي او را به پيش مي

اَمِل َقِعيدٌ «همانطور كه گفته شد عينيت  توضيحات: اي باشد  تواند دو فرشته مي» رقيب عتيد لَديه«و يا » َعِن الَْيِمنِي َوَعِن الشِّ

  يكي است اما به دو فرشته داللت دارد كه » قَعيد«كه در چپ و راست انسان نشسته و مراقب او هستند. همان طور كه 

اَملِ «   هستند.» نِ وعنِ الشِّمالِعنِ الْيمي« شود كه  هم به فرشته اطالق مي» َرِقيٌب َعِتيدٌ « هستند، » َعِن الَْيِمنِي َوَعِن الشِّ

اي است  همين دو فرشته هستند، اگر كسي جهنمي باشد، فرشته شهيدش همان فرشته ،»َشِهيدٌ «و » َسائٌِق «حال با اين نگاه 

اَملِ  َعنِ «كه  شهادت بودن او   باشد، فرشته شهيد به جهنمي او مي» الَْيِمنيِ  َعنِ «بوده است، و فرشته سائقش هم فرشته » الشِّ

دهد و فرشته سائق او هم به خاطر اينكه دستش از اعمال نيك خالي است، فرشته ديگر را در سوق دادن اين انسان به  مي

اَملِ  َعنِ «همان » َسائٌِق «است و » اْلَيِمنيِ  َعنِ «همان » َشِهيدٌ «كند. و در مقابل براي انسان بهشتي،  جهنم همراهي مي   است.» الشِّ

ْن َهَذا فََكَشْفنَا َعنَك ِغطَاءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحِديٌد لََقْد كُنَت ِيف    )٢٢(َغْفةَلٍ ّمِ
بيني غافل بودي و ما  گويد: به راستي تو از اين حقيقت كه امروز آن را عيان مي خدا در آن صحنه به او مي ترجمه پيوسته:

  ه تو تيز بين است.اي راكه حقيقت را بر تو پوشانده بود، كنار زديم و امروز ديد پرده
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گردد، يعني اي انسان تو از مرگ در غفلت  به همان وضعيتي كه انسان در آن قرار دارد، برمي» هذا«در اين آيه  توضيحات:

اند و اآلن در  بودي و زنده شدن را باور نداشتي و در موقعيتي هستي كه سائق و شهيد تو را به سوي حسابرسي ما كشانده

  اي و تو از اين در غفلت بودي! اين غفلت از وسوسه نفس بوجود آمده است. رسي آمادهپيشگاه ما براي حساب

ّيَ َعِتيٌد    ) ٢٣(َوَقاَل َقِرينُهُ َهَذا َما دَلَ

گويد، اين كسي كه نزد من است [براي بازپرسي اعمالش]  گر وي) به خدا مي همدم انسان (همان نفس وسوسه ترجمه پيوسته:

  مهياست.

مام استعماالت قرآني واژه قرين به همدم سوء اطالق شده است. در اين آيات هم قرين همان شيطان است، در ت توضيحات:

كرد و خدا از شيطان براي وسوسه انسان سخني به  البته چون در اول سياق صحبت از نفس خود انسان بود كه او را وسوسه مي

قرين همان نفس آدمي است؛ چنانكه در جاي ديگر هم بيان شده كه  شده اوست. بنابراين ميان نياورده بود، منظور نفسِ شيطان

كند  كه در واقع چهره ديگر انسان است كه او را همراهي مي-شود. اگر انسان، انسان خوبي باشد، قرين او هم  انسان زوج مي

اوست؛ ولي اگر بويي خواهد بود كه برآيند اعمال نيك  خلق و خوش سيما و خوش يك شخص خوش -وحقيقت انسان است

گويد كه اي كاش تو پيش من نبودي و  خلق است كه انسان به او مي انسان جهنمي باشد قرين سوئي دارد كه سياه و بدبو و بد

  بين من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود.

اٍر َعنِيٍد  َ كُّلَ َكّفَ َ ّ ِديِد  )٢٥( ّمَنَّاٍع لِّْلَخْريِ مُْعَتٍد ّمُِريٍب  )٢٤(أَلِْقَيا ِيف َجَه ُ ِيف الَْعَذاِب الّشَ ِ ِإهَلًا آَخَر فَأَلِْقَياه ِي َجَعَل َمَع اّهللاَ   )٢٦(اذّلَ
كرد به  ورزيد و لجاجت مي گويد: حال هر كسي را كه بر كفر اصرار مي و هم او(قرين انسان) به آن دو فرشته مي ترجمه پيوسته:

كرد و مردم را در دينشان به  داشت و از پرستش خدا سركشي مي از ميدوزخ در افكنيد؛ هر كسي را كه [مردم را] از نيكي ب

  پنداشت، آري، او را در عذابي شديد بيفكنيد! انداخت؛ همان كسي كه با وجود خدا معبودي ديگر مي شك و ترديد مي

  در اين آيات، همان سائق و شهيدند. » أَلِْقَيا« مخاطب امر  توضيحات:

  فرمايد:  ) خود قرين باشد نه خدا، باالخص آنكه مي23كه قائل اين سخنان هم مانند آيه ( آيد اصل اين است به نظر مي

ِ إِلًَها آَخرَ «   و اين چندان مناسب نيست كه سخن خود خدا باشد. » الَِّذي َجَعَل َمَع هللاَّ

ن آماده است و بعد هم از در حمايت ام و نزد م گويد خدايا اين فرد را آورده بدين بيان، معناي آيه اين است كه قرين انسان مي

دهد را به جهنم بيندازيد. اما اتفاقي كه  گويد كسي را كه براي خدا شريك قرار مي شود و پيش دستي كرده و مي خدا وارد مي

مراه شود كه پروردگارا من او را گ اندازند و در اين حال اعتراض قرين هم بلند مي افتد اين است كه هر دو را به جهنم مي مي

فرمايد نزد من مخاصمه نكنيد، يعني هر دو محكوم به آتش هستيد و  ام بلكه او در گمراهي دور بود و در ادامه هم خدا مي نكرده

  گر شد.  چه كسي كه وسوسه كرد و چه كسي كه تابع وسوسه  هر دوي شما در اين عذاب شريك هستيد،

  آيد. اي پيش نمي خدا هم در نظر بگيريم، اشكال عمده را سخن» أَلِْقَيا« البته الزم به ذكر است كه اگر 
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ُ َو  ُ َرّبَنَا َما أَْطَغْيتُه ْمُت ِإلَْيُكم ِبالَْوِعيِد  )٢٧(لَِكن َكاَن ِيف َضَالٍل َبِعيٍد َقاَل َقِرينُه ّيَ َوَقْد َقّدَ    )٢٨(َقاَل َال َتْخَتِصُموا دَلَ
ّيَ َوَما أََنا  ُل الَْقْوُل دَلَ ٍم لِّْلَعِبيِد َما يَُبّدَ   )٢٩(ِبظَّالَ

گويد: پروردگارا من او(انسان) را  اندازند و] همان قرين انسان مي [اما به دستور پروردگار هر دو را به جهنم مي ترجمه پيوسته:

 گويد: در حضور من با يكديگر ستيزه ميبه طغيان وا نداشتم! بلكه او خودش در گمراهي آشكاري بود. خدا به هر دو دسته 

بخشد، چرا كه پيش از اين وعده عذاب را به شما گوشزد كردم. امروز عفو و بخششي در كار  نكنيد كه شما را سودي نمي

  نيست، زيرا آن سخن (وعده ي عذاب براي كافران)، نزد من تغيير نخواهد يافت و من هرگز به بندگانم ستم روا نخواهم داشت.

شخص مشرك را در جهنم بيندازيد، نتيجه اين شده است كه هر دو را  به جهنم  بعد از اينكه قرين گفت كه اين توضيحات:

فرمايد:  ، خدا هم مي»َربَّنَا َما أَطَْغيْتُُه َولَِكن كَاَن ِيف َضَالٍل بَِعيدٍ «انداختند كه در اين موقع اعتراض قرين بلند شده است كه  مي

ْمُت إِلَْيكُ«   دهد كه انسان و قرين در اين حالت باهم درگيرند.  و اين نشان مي» ْم ِبالَْوِعيدِ ال تَْخَتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّ

مٍ «در مورد خدا  كند، بلكه معنايش اين  كند ولي بسيار ظلم نمي (بسيار ظلم كننده) به اين معنا نيست كه خدا كم ظلم مي» َظالَّ

  شود. است كه حتي از خدا يك ظلم بسيار كم هم ظلم بزرگ حساب مي

ِزيٍد يَ  َ َهِل اْمَتَألِْت َوَتقُوُل َهْل ِمن ّمَ َ ّ   )٣٠(ْوَم َنقُوُل لَِجَه
  گويد، آيا باز هم هست؟! گوييم آيا سير شدي؟ و جهنم مي كه به جهنم مي داشت، حتي روزي ستم روا نخواهم ترجمه پيوسته:

اندازيم و به او  بيني كافران را به جهنم مي اي كه مي ر همين صحنهفرمايد د مراد از اين آيات اين است كه خدا مي توضيحات:

اي ظلم از  طرف خدا به كسي روا  شود كه آيا پر شدي و سير شدي؟ در اين صحنه هم كه نهايت غضب خداست، ذره گفته مي

  شود.  داشته نمي

َجنَّةُ لِْلُمّتَِقنيَ َغْريَ َبِعيٍد 
   )٣١(َوأُْزلَِفِت الْ

  آورند، و آن در مكاني دور نيست كه ورود به آن برايشان دشوار باشد. و بهشت را براي تقواپيشگان نزديك مي پيوسته:ترجمه 

بلعد و در مورد  كند، در مورد جهنميان داريم كه جهنم آنها را مي را بيان مي 30تا  19نقطه مقابل آيات  31از آيه  توضيحات:

شود  دهد و خودش به آنها نزديك مي تي به متقين زحمت حركت كردن را هم نميبهشتيان هم اين مطلب هست كه بهشت ح

  شود. و به محضر آنها شرفياب مي

اٍب َحِفيٍظ  ََن ِبالَْغْيِب َوَجاءَ ِبَقْلٍب ّمُنِيٍب  )٣٢(َهَذا َما تُوَعُدوَن لُِكّلِ أَّوَ ْ   )٣٣(َمْن َخِشَي الّرَ
دادند. اين براي هر كسي است كه به  مان پاداشي است كه آن را به شما وعده ميگويند:] اين ه مي[به آنان  ترجمه پيوسته:

ترسيد و به  مي –كه از ديد او نهان بود –خدا روي آورد و خودش را حفظ كرد. همان كسي كه از عذاب و كيفر خداي رحمان 

  رحمتش اميدوار بود و اكنون با قلبي سرشار از توجه به خدا نزد او آمده است.
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اند، بنابراين در اين آيات هم از متقين از  بهشت براي كساني است كه وسوسه نفس را گوش نداده و آن را لجام زده يحات:توض

اٍب «اوصافي استفاده شده است كه با اين معنا تناسب دارد، مانند  هم كه به » َحِفيٍظ «كه به معناي رجوع كننده است و » أَوَّ

  د.معناي كسي است كه خودش را حفظ كر

اين معنا صحيح نيست كه انسان در آشكار خشيت داشته باشد ولي درنهان خشيت نداشته باشد، » ِبالَغیِب  َخِشیَ «در مورد 

آن ايماني است كه به نهان دارد. خشي الرحمني كه به » بالغيب«بلكه كسي كه در آشكار خشيت دارد، در نهان هم دارد، پس 

  ت.بيند و او را باورش كرده اس چشم نمي

گيرد و آنها را به كفر و سركشي و منع  گر باور به جزا را از آنها مي نيستند، قرين وسوسه» ِبالَْغْيِب  الرَّْحَمن َخِيشَ «كساني كه 

كشاند و در مقابل كساني كه اينگونه هستند، با قلب منيب آمدند، و خودشان با قلبشان درگيري ندارد. اينها انسانهايي  خير مي

  شود. ها قرار نگرفته است و بدون درگيري به بهشت وارد مي سر به خدا توجه داشته و تحت تأثير وسوسههستند كه سرا

ُ الْخُلُوِد  َِسَالٍم ذَلَِك َيْوم ْينَا َمِزيٌد  )٣٤(اْدخُلُوَها  ا َودَلَ َ ََشاُؤوَن فِ ُ ّمَا    )٣٥(لَ
  شت در آييد كه اين روز، روز جاودانگي است.شود: به سالمت و امنيت به به به آنان گفته مي ترجمه پيوسته:

  تر از آن نيز خواهد بود. است. آنچه در آنجا بخواهند براي آنان فراهم است و نزد ما افزون» الَوِعيدِ  يَومَ «در مقابل » الُْخلُودِ  يَْومُ «

بُوا ِيف  ُم َبْطًشا فَنَّقَ ْ ْ أََشّدُ ِم ُ ُ ّمِن َقْرٍن    )٣٦( الِْبَالِد َهْل ِمن ّمَِحيٍص َوَكْم أَْهلَْكنَا َقْبلَ
هايي را كه پيش از ايشان نابود كرديم كه نيرومندتر از اينان بودند و با قوت و قدرت به شهرها  و چه بسيار نسل ترجمه پيوسته:

  تاختند. ولي سرانجام گرفتار عذاب الهي شدند. آيا گريزگاهي كه از عذاب خدا بدان پناه برده شود هست؟ مي

ُبوا ِيف الِْبَالدِ «عبارت  يحات:توض است، يعني با تكيه بر قدرتي كه داشتند، تاخت و تاز كردند » ُهْم أََشدُّ ِمنُْهم بَطًْشا«تتمه » َفنَقَّ

  يا نفوذ كردند در سرزمينها. 

ز اينها قبالً نابود آيند و خيلي نيرومندتر ا فهماند كه تكذيب كنندگان معاصر قرآن قدرتي به حساب نمي اين آيه به مخاطب مي

  نها وجود نداشته است. اند و هيچ راه چاره و راه فراري هم براي آ شده

ْمَع َوُهَو َشِهيٌد  ْكَرى لَِمن َكاَن هَلُ َقْلٌب أَْو أَلَْقى الّسَ   )٣٧(ِإّنَ ِيف ذَلَِك ذَلِ
رشمرديم، براي كسي كه دلي هاي گذشته ب همانا در اين حقايقي كه از روز رستاخيز و سرگذشت امت ترجمه پيوسته:

  دهد، تذكر و عبرتي است و خدا شاهد است. انديشمند دارد يا كسي كه به سخن حق گوش فرا مي

ْمعَ «: مراد از عبارت توضيحات: كساني هستند كه يا خودشان مستقالنه داراي قلب و درك » لَِمْن كَاَن لَُه َقلٌْب أَْو أَلَْقى السَّ

فهمند و يا كساني هستند كه خودشان توان فهم مسائل را ندارند ولي از كسي كه عالمانه مسائل را  ميهستند و مسائل را 

  كنند. كنند، يا مقلدانه از يك مجتهد عمل مي كنند، يا به عبارتي، يا مجتهدانه عمل مي فهميده تبعيت مي

  داند كه چه كساني  عبارت كه خدا شاهد است و مي ، به خدا برگردد، به اين»َو ُهَو َشِهيدٌ «در » ُهوَ «رسد كه  به نظر مي

ْمعَ «و چه كساني » َقلٌْب  لَهُ « كنند و چه كساني  را قبول مي» ِذكَْرى«داند چه كساني اين  هستند و در نتيجه مي» أَلَْقى السَّ

  كنند. قبول نمي



 

 

111	

َُما ِيف ِسّتَِة  َ َماَواِت َواْألَْرَض َوَما َبْي نَا ِمن لُّغُوٍب َولََقْد َخلَْقنَا الّسَ   )٣٨(أَّيَاٍم َوَما َمّسَ
گونه رنج و  به يقين ما آسمانها و زمين و هر چه كه در بين آنها هست را در شش مرحله خلق كرديم، و هيچ ترجمه پيوسته:

  سختي به ما نرسيد.

  . دهد سازي براي آيه بعدي است كه به پيامبر دستور صبر مي ) و اين آيه زمينه36آيه ( توضيحات:

ُوِب  ُ
ْمِس َوَقْبَل الْ َ  َما َيقُولُوَن  َوَسّبِْح  ِبَحْمِد  َرّبَِك َقْبَل  طُلُوِع الّشَ َوِمَن الّلَْيِل  فََسّبِْحهُ  َوأَْدَباَر   )٣٩(فَاْصِربْ َع

جُودِ   )٤٠(الّسُ

بل از غروب آن همراه با ستايش پس در برابر سخنان نارواي آنان صبر پيشه ساز، و پيش از طلوع خورشيد و ق ترجمه پيوسته:

 ها نيز او را تسبيح گوي. پروردگارت او را تسبيح گوي و در بخشي از شب  و پس از سجده

خواهد به پيامبرش بفرمايد در برابر سخنان معاندان قرآن صبر  ) مقدمه براي اين آيات هستند. مي38) و (36آيه ( توضيحات:

سلهايي را كه خيلي از اينها نيرومندتر بودند را هالك كرديم و اآلن هم بر هالكت اين اقوام داشته باش؛ چراكه ما، قبل از اينها ن

توانند از دست ما فرار كنند. و ما همان كسي هستيم  نشانه اين نيست كه اينها مي  دهيم، توانا و قادريم و اگر به آنها مهلت مي

ديم و خسته هم نشديم و رنجي به ما نرسيد، بنابراين از بين بردن و كه آسمانها و زمين و هر چه كه بين آنها هست را خلق كر

تواند به ما داشته باشد؛ پس تو هم در برابر فشارهاي اين افراد به  هالك كردن چند گروه در داخل اين عالم هيچ رنجي نمي

  ظاهر قدرتمند صبر كن. 

شود و نه  اي در خدا تأثير ندارد، نه خدا رنجي را متحمل مي به خدا كفر بورزند ذرهاگر تمام آنچه كه در آسمانها و زمين هست، 

از صحنه متضرر شدن دور » َفاْصِربْ َعَىل  َما يَُقولُونَ «توانند از دست او در بروند، خدا در اين حال پيامبر را با بيان  كافران مي

  فرمايد كه ما همه اين عالم را خلق كرديم.  كند، و به پيامبر خود مي مي

شود كه هيچ وصف و فعل ناشايستي به ذات پاك  وجه دستور به تسبيح اين است كه پيامبر دائما با تسبيح متوجه اين معنا مي

پشتوانه دستور به صبر » إصِرب «دهد. بنابراين دستورات بعد از  مي خدا راه ندارد و اين توجه امكان صبر را به رسول خدا

  است.

ُجودِ  أَْدبَارَ «رسد  به نظر مي ، تسبيح به طور كلي در بخشي از شب »َسبِّحهُ «، عطف خاص به عام است. به عبارتي منظور از »السُّ

ُجودِ  أَْدبَارَ «است اما ذكر    در شب است. ها به معني امر به تسبيح به دنبال سجده» السُّ
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ُ الْخُُروِج  )٤١(َواْسَتِمْع َيْوَم يُنَاِد الُْمنَاِد ِمن ّمََكاٍن َقِريٍب  َحّقِ ذَلَِك َيْوم
ْيَحَة ِبالْ َْسَمُعوَن الّصَ   )٤٢(َيْوَم 

ورد [و آ و پيامبر خوب گوش كن به صدايي كه آن روز، منادي از جايگاهي نزديك با دميدن در صور بانگ برمي ترجمه پيوسته:

شنوند. آن روز، روز زنده شدن مردگان و بيرون آمدن از  امروز هم قابل شنيدن است]. روزي كه همگان، آن بانگ به حق را مي

  گورهاست.

فرمايد: خوب گوش كن كه صداي منادي روز جزا را  در اين آيه خدا به پيامبر خود بعد از دادن دستور صبر، مي توضيحات:

شنوي؛ ولي فردا وقتي كه خود آن روز  زا اينقدر نزديك است. امروز تو خوب استماع كن، صدايش را ميشنوي، يعني روز ج مي

  شنوند.  همه نداي آن روز را مي  آيد، مي

  تاب نشو و صبر كن. است، يعني آن روز در پيش است، بي» إصِرب «مانند اوامر قبلي در دامنه » َواْسَتِمْع يَْوَم يَُناِد الُْمَنادِ «

َِسٌري  )٤٣(ّنَا َنْحنُ نُْحِيي َونُِميُت َوِإلَْينَا الَْمِصريُ إِ  ٌ َعلَْينَا  ْ ُْم ِسَراًعا ذَلَِك َح ْ ُق اْألَْرُض َع ََشّقَ    )٤٤(َيْوَم 
ستانيم و بازگشت همگان فقط به سوي ماست در روزي كه  بخشيم و جان مي به يقين ماييم كه حيات مي ترجمه پيوسته:

آيند و به سوي كسي كه آنان را فراخوانده است شتابان  شود و مردگان از آن بيرون مي تنش از مردگان جدا ميزمين با شكاف

  كنند. اين حشري است كه بر ما آسان خواهد بود. ميحركت 

  شود. گويا امروز زمين مركبي است از مردگان و خودش، ولي در آن روز از آنها جدا مي توضيحات:

ِم ِبَجّبَاٍر فََذّكِْر ِبالْقُْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيِد َنْحنُ أَْعلَُم بِ  ْ    )٤٥(َما َيقُولُوَن َوَما أَنَت َعلَ
گويند داناتريم و آنان را به سزاي كردارشان خواهيم رسانيد. و  آري، تو شكيبا باش، ما به آنچه آنان به گزاف مي ترجمه پيوسته:

  ترسد تذكر بده. مان وادارشان كني؛ پس به وسيله قرآن به هركسي كه از تهديد من ميتو بر آنان چيره نيستي تا به اجبار، به اي

َذكِّْر «دهد و اين دستور به لحاظ معنايي معادل همين دستور اين آيه است كه:  خدا به پيامبر خود دستور صبر مي توضيحات:

  ».ِبالُْقرْآِن َمن يََخاُف َوِعيدِ 

  بخش سوم: قسمت بندي سوره• 

  15تا1آيات اول:قسمت 

   35تا16آيات قسمت دوم:

) به بعد خدا 16است، تمام شده و از آيات ( ) كه پيرامون حقانيت رسالت انذاري پيامبر15-1) به بعد سير آيات (16از آيه (

دهد كه انسان كم كم دست از تكذيب بردارد. ارتباط دو  به دنبال ريشه يابي و روانشناسي اين تكذيب است و راه را نشان مي

و بايد گيري مطلب نيست،  ) به بعد، تنها در حد تناسب آخر كالم اول با ابتداي كالم دوم است و پي16) و (15-1مجموعه (

توجه داشت كه چون قرآن يك متن شفاهي است، در انتقال از يك آيه به آيه ديگر و يا يك كالم به كالم ديگر و حتي از يك 

  كند.  خواهد وارد مطلب بعدي شود، مقدمه آن را در مطلب اول فراهم مي كند؛ يعني وقتي مي سوره به سوره ديگر نرم عمل مي

   45تا36آيات قسمت سوم:
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  چهارم: جهت هدايتي هرقسمت از سوره   بخش• 

  جهت هدايتي قسمت اول:

) است. همچنين در اين فضا، خود 1فضاي سخن اين آيات حاكي از نياز به تأكيد بر حقانيت رسالت انذاري (به دليل آيه

رستاخيز (حيات پس  ترساند، در عجب هستند و عالوه بر اين مشركان از اينكه كسي از خودشان، آنان را از عذاب رستاخيز مي

  ).5پردازند (به دليل آيه ). اين افراد به تكذيب وعيد عذاب مشركان در رستاخيز نيز مي3و2پندارند (به دليل از مرگ) را بعيد مي

  ) تأكيد بر اين است كه تكذيب رسالت انذاري حجتي ندارد.1پردازد: آيه ( در چنين فضايي اين آيات به هدايتگري مي

  ) نيز ريشه5كند و آيه( ستعجاب و استبعاد مكذبان از وعيد عذاب در رستاخيز را به عنوان ريشه تكذيب بيان مي)، ا4-2آيات ( 

) يك پاسخ به تكذيب حق 8-6داند. آيات ( قيدي مي تكذيب را با وجود ارائه شدن داليل، تكذيب حق و در نتيجه تمايل به بي

) بيان گر اين است كه تكذيب حق در گذشته هم صورت گرفته 14-12يات () هم پاسخي ديگر. در ادامه آ11-9است و آيات (

  كند.  بندي مي ) اين مجموعه آيات را جمع15ولي نتيجه نداده است. نهايتاً با آوردن تك آيه(

با توجه به توضيحات فوق جهت هدايتي اين كالم تأكيد بر حقانيت رسالت انذاري و پاسخ به استعجاب و استبعاد مشركان 

  نسبت به اين رسالت و احتجاج انذار آميز، در نفي تكذيب وعيد عذاب مشركان در رستاخيز است. 

  جهت هدايتي قسمت دوم:

فضاي سخن اين آيات حاكي از غفلت ورزيدن نسبت به فرا رسيدن مرگ و برپايي روز وعيد و حاضر شدن در پيشگاه خدا و 

) يعني آنها 23تا  16كفر، عناد، منع از خير، سركشي و به شك انداختن ديگران است (به دليل آيات همچنين اصرار افرادي بر 

كنند؛  دچار شك مي» شويم؟! آيا ما بعد از مرگ دوباره برانگيخته مي«فضاي عمومي را نسبت به وعيد عذاب با گفتن اينكه 

  ).30تا  24دهند (به دليل آيات  همان كساني كه براي خدا شريك قرار مي

  تر است: اين مجموعه، داراي سه مجموعه كوچك

  ): طرح بحث وسوسه.18-16دسته اول (آيات 

  ): غافالن در مقابل اين وسوسه و فريب خوردگان اين وسوسه.30-19دسته دوم (آيات 

  كنندگان از وسوسه. ): تقوا پيشگان و اجتناب35-31دسته سوم (ايات 

ست. بنابراين كالم دوم اين سوره بازداري انسان از تبعيت از وسوسه است كه انسان را به محتواي وسوسه هم غفلت از وعيد ا

كشاند. بحث متقين هم براي اين آمده است تا بيان كند كه انسان نبايد تحت تأثير وسوسه قرار بگيرد و بايد  تكذيب وعيد مي

انسان از تبعيت وسوسه نفس، كه او را به انكار وعيد عذاب  بندي جهت هدايتي اين كالم: بازداري تقوا پيشه كند. به عنوان جمع

دهد و دعوت او به تقوا پيشه كردن در برابر وسوسه نفس  كشاند، و در زمره كافران عناد ورز متجاوز قرار مي در رستاخيز مي

  است. 
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  جهت هدايتي قسمت سوم:

)،  45و  39در رستاخيز) به صورت مستمر (به دليل آيه فضاي سخن اين كالم حاكي از تكذيب رسول منذر( انكار وعيد عذاب 

 ) و اصرار رسول مكرم خدا39)، در فشار بودن پيامبر (به دليل آيه 36اتكاء مكذبان به قدرت و نفوذ خودشان (به دليل آيه 

  ) است.  45بر متقاعد كردن مكذبان(به دليل آيه 

) هم دومين مقدمه براي صبر است. سخن اين آيات 38ي صبر است؛ آيه () اولين مقدمه برا37) و در امتداد آن آيه (36آيه (

اندازيم به اين معنا نيست كه ما عاجزيم،  اين بود كه به مخاطب بفهماند كه اگر ما عذاب معاندان معاصر قرآن را به تاخير مي

رساند كه خدا را  اب ما نداشتند. آيه بعدي هم ميبلكه ما خيلي از اقوام نيرومندتر از اينها را هالك كرديم، و آنها راه فراري از عذ

در آفرينش آسمانها و زمين و آنچه كه بين اينها هست، هيچ رنج و سختي نرسيده است، پس هالكت اين افراد هم او را خسته 

  دهند.  ي) هم دستور به صبر م45-39كنند و در آيات ( ريزي مي ) را پايه39) آيه (38) و (36كند. بدين سان آيات ( نمي

كنند ولي ايشان به دنبال اين هستند كه هر طور شده،  اند و مدام ايشان را تكذيب مي معاندان حضرت را تحت فشار قرار داده

دهد كه با اينها بيشتر حرف بزن تا ايمان بياورند،  آنها را متقاعد كنند درحالي كه حق روشن است و خدا به ايشان پيشنهاد نمي

اي ديگر است؛ بنابراين جهت هدايتي اين كالم: فرمان صبر و ادامه راه تذكر با قرآن، در برابر فشارهاي چون مسئله اينها ج

  ناشي از تكذيب و انكار مستمر وعيد عذاب است. 

  بخش پنجم: جهت هدايتي سوره• 

رستاخيز را بعيد و عجيب جهت و چهارچوب اين سوره مقابله با تكذيب وعيد است، به اين معنا كه وعده عذاب مشركان در 

دهند و  كنند و هم ديگران را فراري مي كنند، اين افراد با استبعاد و استعجاب هم خودشان فرار مي دانند و آن را تكذيب مي مي

كنند، وارد  و هم به كساني كه از ايشان تبعيت مي كنند فشارهايي هم به رسول خدا طبيعتاً با اين فضايي كه ايجاد مي

  گذارند. سازند و اين فشارها در پيشبرد جريان رسالت اثر مي مي

كند. در اين كالم خداوند هر كجا كه خواسته  شود و در كالم اول تنبيهي عمل مي سوره براي مقابله با اين جريان وارد عمل مي

نكرده، بلكه به شيوه احتجاج تنبيهي ورود و خروج كرده است: هشدار داده كه  استدالل كند، به سبك احتجاج صرف ورود

  مسئله بديهي است.

آيد و درختان  هاي درو شده به وجود مي شود، كه به وسيله آن باغها و دانه نگاه به آسمان و زمين و آبي كه از آسمان نازل مي

سازد كه  همه آياتي است كه تبصره و تذكر است و روشن مي  د،شو نخل بلند و روزي مردم، كه به وسيله اين آب تأمين مي

ها جريان استعجاب و استبعاد وعيد  رستاخيز وجود دارد و اين جهان بيهوده خلق نشده است. خدا با آوردن اين آيات و نشانه

فرمايد اگر اينها  كند و مي كند. خداوند ازموضع انفعال با مسئله برخورد نمي عذاب مشركان در رستاخيز را با چالش مواجه مي

كنند، و حق بودن وعيد عذاب مشركان در رستاخيز بديهي است و جواب دادن  كنند، در واقع تكذيب حق مي تكذيب وعيد مي

  الزم ندارد.
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دانيم كه  دانيم كه مشكل او كجاست و مي ايم و مي مشكل اين انسانها اما جاي ديگر است. ما خودمان انسان را خلق كرده

ايم. وقتي كه او هر  زند ما از چپ و راست او را احاطه كرده كند. وقتي كه او با نفس خودش حرف مي سش، او را وسوسه مينف

دانيم كه وسوسه نفس او چيست؟  كند كه ما نمي دانيم، خيال مي شود، قبل از اينكه خارج شود ما مي حرفي از دهانش خارج مي

خدايا من اين شخص معاند را آوردم و او نزد من آماده است! اين نفسي كه ديروز  گويد: اين قرين و همدمش در قيامت مي

گويد كه او را در جهنم بيندازيد كه بسيار كفر  كرد، ببينيد كه امروز چقدر نامرد است؟! در روز قيامت مي انسان از او تبعيت مي

  از اين دسته نباشد، بايد تقوا پيشه كند.  سازد كه براي اينكه انسان ورزنده بود. همچنين در اين كالم روشن مي

خواهد با دستور صبر به پيامبر، شرايط را به نحوي رقم بزند كه جريان رسالت انذاري كه ممكن بود تحت تأثير  در ادامه مي

بگيرد، به راه اي تحت تاثير قرار تكذيب معاندانه و حرف و حديثهاي استبعاد آميز و استعجاب آميز قرار بگيرد، بدون اينكه ذره

گيرد و در حركت خود ناكام  خود ادامه دهد. البته الزم به ذكر است كه با دستور صبر به پيامبر، جريان كفر تحت تاثير قرار مي

  شود.  مي

توان اينطور خالصه نمود: عجيب انگاشتن  ميها به هم است و جهت هدايتي سوره را  نكته اتصال همه كالم» وعيد«براين اساس 

جاست! حقانيت آن روشن، و تكذيبش نتيجه تبعيت از وسوسه نفس است.  عذاب مشركان و بعيد پنداشتن رستاخيز بي وعيد

آري، بايد متقيانه از وسوسه نفس دوري كرد و در غير اين صورت، عذاب قطعي است. اي رسول ما! صبر كن و راه تذكر با قرآن 

  را ادامه بده! 
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