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چكيده
ش�هاى تربيتىگند»�به مثابه يكى از روان كتاب هدايت الهى از�«سوآن كريم به عنوقر

ا بيان نمايد وار دهد،قداست آن رد تأكيد قرش مورا با اين روده تا مطلبى ره بربهر
آن به چند دستهند در قرگندهاى خداود.سوا به بشر يادآور شوع رضويا عظمت مو

گند بهشتگان،سوگند به فرگند به ذات خويش،سوتند از:سوتقسيم شده�اند كه عبار
گند به پديده�هاى��آفرينش،گند به قيامت،سوآن مجيد،سوگند به قر،سو(ص)پيامبر�

گند به نفس�انسان.گند به مكان�هاى مقدس و سومان�هاى مختلF،سوگند به زسو
آن كم و��بيشم قرآن در كتاب�هاى تفسير و علوگندهاى قرضمن اين كه گفتمان سو

گند، تعداد وف و كلمات سوگند،حروشتار به تعري�F سوح شده،در اين نومطر
داخته شده است.آن پرگندهاى قرگند،و فلسفه سواع� سوانو

آن.گند،قسم،قرسوه�ها:اژكليد و

مقدمه
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گندد.سود آورجولى عظيم در آن محيط به وانست تحوف توتى شگرآن  با قدرداشت.و قر
لان نزود.در دوردار بوخورااليى برلت و جايگاه وهنگ حجاز از منزى و در فردر عصر نبو

قه،قبيله،شمشيـرى معشوچشم و ابرو٢٢سيقى،اب،آالت موب �جاهلى به شـرآن عرقر
هده است،عالوگند ياد كردى كه سوارآن در تمام مود؛در حالى كه قرگند ياد مى�كرو… سو

ده استگند ياد كرشيد،ماه،آسمان و … سوآن،مالئكه،خورعاتى مانند قرضوبر خدا به مو
ا بهد و او رجه مى�سازسى عظمت آنها متوا به مطالعه و بررد،فكر بشر راركه در تمام اين مو

دهجهى بليغ كره بيانى توآن به اين شيواند.قرا مى�خوتدبر بيشتر در اين پديده�هاى عظيم فر
ده استد آورجوفى به ول شگرا و متعلق آن تحود،محتواره جسته است و در موو از آن بهر

ش داده است.ا آموزگند ره�اى از سونه�هاى ويژو گو
د از اين قسم�هاده و مقصوها از قسم استفاده كره�هاى مكى بار در سورًماآن كريم عموقر

فعاى شنيدن� سخنى مهم،يـا ردن مخاطب برفع� اتهام،يا آماده كـريا تأكيد بر مطالـب و ر
ح� مسائل جديد و مهم،و يا مشخصديد و شبهه از مخاطب،يا تنظيم اهميت مطالب،يا طرتر

ًالآن معموگندهاى قرا به� دنبال داشته است.سوى رع خبرقو وِدندن� حتميت و جدى بونمو
ا بالندهد رتقا يافته و افق ديد خوعى ارل به نوند تا بشر عصر نزومى�گيرا در برامور طبيعى ر

دع مورضوگندها با هدف بيان قداست يـك مـوجه به اين كه يك بخـش از سـوكند.با تـو
دهند به شهر مكه قسم خورآن خداواى مثال،در قران گفت:برفته است،مى توار گره قراشار

 آنِبا نشان دهد،اين در حالى است كه عراهد قداست اين شهـر را كه مى خواست،چر
گند در جنبه قداست اين شهر اسـت ومان ساكن همين شهر است،اما اهميت اين سـوز

؛«به اين شهـر قـسـم)١/٩٠(البـلـد،»�ôÔ�Ú�?r?ÔÐ NÓc?Ó�« «Ú³ÓK?Ób √مايـد:«ه به اين قسـم مـى فـراى اشاربـر
م،اين جمله متضمن�ى اين شهر مهم است كه به آن قسم نمى خور�يعنى:به قدرم»،نمى�خور

ن تو پيامبرمايد:چود و در ادامه مى فركد»�گفته مى شومعناى��قسم  است و به آن�«قسم مؤ
ىجه دادن به مسأله معـنـوم و معناى آن توبه اين شهر قسم نمـى�خـوردر اين شهر هستـى،

است.ت قداست و� طهار
اىده�اند:«برمو��كه فـر(ع)�و امام صادق�(ع)ايت امام باقرسى  بعد از نقـل روم طبرحومر
اى خلق او نيست مگر اين كهلى برگند ياد كند ود سوتعالى است كه به آفريده�ها ى خوخداى 

اگند ياد مى�كند تا انسان رد سوند به آفريده�هاى خوياد كنند بر او»�مى�گويد:خداوگند سو



٧٧ـ ٧٨شمار�  ٢٧ سوگند در قرآن و ياسين

گى آنچه بـه آنن قسم به عظمت و بـزرد،چـوگاه سازد آت و پند گيـربه جايى كه بايد عبـر
و(ع)�مين� معصوwّهآن و بيانات أئمنه كه از آيات قر.�پس آن گو١دگند ياد شده،داللت دارسو
ايش افكارسيله جهت گـرآن عالى�تريـن وگندهاى قران اسالمى بر مى�آيد،سـوهشگـرپژو

شش�ها وهگذر اين كـودات جهان است تا از رجوفاى مسائل و موانسان به تحقيـق در ژر
ى:ل طنطاوى جامعه انسانى بگشاينـد،و بـه قـوا به سـوم و دانش رهاى علـودقت�ها،در

٢آن كليد دانش�هاست.گندهاى قرسو

گندتعري� سو
ن�«قسـم»،ه�هايى همـچـواژ)�كه از آن بـا وsawgandگنـد»�(ه�«سـواژاصل و ريشـه و

فته شدهد گرگر)�به معناى گوSaokentaكنته»�(د،از�«سوان ياد نمو«يمين»�و�«حلF»�مى�تو
اى تشخيص گناهمايش برعى آزد است كه نوگردن گودن»�نيز به معناى خورگند خورو�«سو

انيدند ود به متهم مى�خورگرى آب آميخته به گوده است.در قديم مقدار�كار از بى گناه بو
.��بعدها به�معناى٣دندا تعيين مى كر او رِدنى،گناهكار يا بى گناه بود وجواز تأثير آن در و
دس خوف و ناموى شرافى است كه شخص بر روار و اعترفته است كه اقر«قسم» به كار ر

٤گان.ل،امامان و بزرسود؛مانند قسم به خدا،را شاهد مى�گيرگى رمى�كند و خدا يا بزر

قسم در لغت و اصطالح
م»�در��اصلَسَ�و�«ق٥دنه برم»�به معناى بهرْسِدن و�«قء كرء جزم»�در لغت به معناى جزَْس«ق

ـ يمين و سوسامه»�بوَاز�«ق د ـ،به معناى حسن و جمال��كهل ادا شولياى مقتوگندى كه بر اوده 
ىجه نام�گـذارده شده است؛واى�«حلF»�به كار بـرآنى،اسمى بـردر اصطالح فقهى و قـر

دن در هر جايگاهىگند خوردن به��«قسم»��اين است كه يادكننده قسم گويا با سوگند يادكرسو
ا؛��و�«يمين»�ر٦ده�هايى مى�برد،بهرى كه به آن قسم مى�خوركه باشد از زيبايى و جمال آن چيز

گند��شدن،ن در حين پيمان بستن و هم�سوب چوفته�اند كه عرگند گراز آن جهت به معناى سو
٧دند،لذا به طور مجاز يمين گفته�اند.ا مى�فشراست يكديگر ردست ر

ا گويند اعم از خبر،طلب يا انشاء كه آنقسم در اصطالح نحويان و اديبان سخنى ر
ابطه خاصىند و ايجاد ركد سازام و مقدس است،مؤد احترى كه مورا با نام كسى يا چيزر
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خى ديگر از نويسندگانايد.برش و مكان آن بيفـزبين قسمتى از خبر يا انشاء كند و بر ارز
سيله،يقيناى تأكيد معناى خبر است از گذشته،آينده و حال و بدين وشته�اند قسم گاه برنو
د و اگردد و همچنين در مدافعات و محاكمات به كار مـى رونده حاصل مى�گـراى شنوبر

ال و يااى تأكيد سؤگند براقع نيز سـوس»�گويند.در بعضى موا�«يمين غموغ باشد آن ردرو
ع،قسم سخنى است اعم از خبر،طلب و يا انشاء كهام است.در مجمواى تعهد و التزبر

ار مى��دهند.د تعهد قرند و يا موركد مى سازام و محبت مؤد احترى مورا با نام كسى يا چيزآن ر
ف مى�گويد:قسم جمله�اى است كه تأكيد�كنندهطى،اديب و مفسر معروجالل الدين سيو

دن خبر يا.�عالمه طباطبايى مى نويسد:قسم يعنى مقيد كر٨ى غير تعجبى استجمله خبر
غ بگويد،وگند در خبر دادن و سخن گفتن درود شريفى كه اگر يادكننده سوجوانشاء به مو

ًده است؛مثالا خدشه�دار كرافت آن چيز رخالف آن عمل نمايد،شـردن بريا در انشاء نمو
شافت عمرا به شـرده است،آن رد كه فالنى چنين كردش قسم بخوراگر كسى به جان خو

شا بى ارزش رغ باشد،بدين معنى است كه عمرده است.حال اگر اين سخن درومقيد نمو
.�استاد محمد���فاكر٩اتب تأكيد استدانسته است.نتيجه آن كه قسم در حقيقت باالترين مر

لىم؛ واقعى از هر چيز،نه ممكن است و نه الزست و وميبدى نيز معتقد است تعريF در
ت� استنه گفت:قسم�عباراى تعيين محور در مباحث،به ناچار در تعريF قسم بايد اين گوبر

اى�پايبند  شدندى مقدس،برجوافت موش و شردن آن به ارزدن كالم و مقيد نموكد كراز مؤ
١٠به مفاد آن كالم.

آنگى�هاى جمله قسم قرويژ
 له»�تشكيل شده است.درw به و مقسمwجمله قسم از سه عنصر اصلى�«مقسم،مقسم

نه است:ا نشان ميدهد،سه گوآن كريم آيات مشتمل بر قسم كه مقسم رقر
ـ كسى كه قسم ر.در بر١ ـ «خداوا ايرخى از آيات قسم،مقسم  ند متعال»استاد مى�كند 

قات با عظمتش كه هـر�و يا به مخلو�(ص)كه به ذات خويش يا عمر و حيات شريF پيامبـر
ده است.گند ياد كرند،سوگى�هاى خاصى دارد ويژكدام به نوبه خو

من،كافر و منافقند،اعم از مؤگند از زبان بندگان خداوخى ديگر از آيات سو.در بر٢
بيان شده است.
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ده اند.ا بيان كرگندهايى از زبان�«ابليس»�ر.بعضى ديگر از آيات سو٣

گندپيشينه تاريخى سو
دن اختصاصگند خورى نشان مى دهد كه سوهنگ و تمدن بشرآثار به جاى مانده از فر

ام وبه ملت و زبان خاصى نداشته و در تمام اعصار گذشته به مثابه يك سنت در ميان اقو
ان گفت تاريخچه قسم به تاريخى مى توملل مختلF جريان داشته است و به احتمال قو

آن كريم�استترين منبع تاريخ انسان،قراه بر اين مطلب،معتبردد و گوو زبان بشر بر مى گر
(ع)اهيـم�ت ابردن حضرگند خورن سوا در اعصار مختلF چودن انسان�ها رگند خوركه سو

،)٢٦/٤٤اء(الشعرن�عوان دربار فر،ساحر)١٩/١٢سF،(يو��(ع)بت يعقوندان حضر،فرز)٥٧/٢١(االنبياء،�
ا نقل مى كند.�ر)٢١/٧اف،(االعرا�دن شيطان در مقابل آدم و حوو پيشتر از همه قسم خور

ان يافت.ان مى توا در ادبيات اين دوراع قسم ران جاهلى،انوسى شعر و نثر دوربا برر
دب،…»�در اشعار خودند؛گاهى قسم به�«اله،راه مى�كرا با�«ن»�تأكيد همرآنان گاهى قسم ر

شد،نشانه ارزاردند كه تمام اين�موه قسم ياد مى�كرگان و غيردند و گاه به آب و ستارمى�آور
نه�هاى اندك كافى است كه�نشانان جاهلى است.اين نموب�هاى دورد عرو اهميت قسم نز

دگىط به عالم اسالم نيست و در شعر و نثر جاهلى به گستره بيانى قسم تنها مربودهد شيو
ء القيس»�از الفاظ قسمايى مانند��«اعشى»،«خنساء»،«نابغه»�و�«امروفته است.شعربه كار ر

ند در اين شعر خنساء:دند،مانند قسم به خداوشان بيشتر استفاده مى�كردر اشعار
ايساه�الحيال�الروّو ما�اثبت�اللّهالله ما حسن وّسأبكيها و الل

م]ادراى هر دو�[برد برا ثابت نگه مى داره�ها رند كويعنى:�به خدا قسم تا جايى كه خداو
گريه مى�كنم.

گاردمان روزهنگ مرندگى و فرده�اى در ابعاد زف و گسترنى شگرگوع اسالم دگرطلو
ا تغييره�ها و مآثر بر جاى مانده آنان رس،�همه شيود.بنا به گفته إبن فارجاهلى ايجاد نمو

آن درا قرنى رگود.اين دگرا مسخ كرد و اديان قبلى رت كرا از ظلمات به نور دعوداد و آنان ر
دىد و به جاى قسم به امور فراتى ايجاد كره بيانى قسم تغييرد و در شيود آورجوقسم نيز به و

اال ود و به مظاهر وا جايگزين كر»�رّهاللو ناچيز مانند قسم به قبيله،شمشير،…قسـم بـه�«
اخت و آن را به آنها آموه صحيح قسم را تعالى داد و به طور كلى،شيوعظيم هستى قسم ر
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ساند.د و ناهنجار به مسائل عقيدتى و قدسى راز سطح مسائل معيشتى خر

دمف ميان مرگندهاى متعارند با سوگندهاى خداوت سوتفاو
د؛جهى��دارت�هاى قابل تـودم تفاوف ميان مـرگندهاى متعـارگندهاى الهى با سـوسو

اىدم اثبات مطلب است و اين در جايى است كه متكلم برگندهاى مرا:هدف اصلى از سوزير
قتى گوينده�اى احتمالسط مخاطب اسـت.ود تو مطالب خوِدنمند باور كـرى نيازمنظور

ادار بها ودن سعى مى كند آنان رگند خورا باور نكنند با سوندگان سخن او رمى دهد كه شنو
فد از طـرل كالم خوى به قبوند نيـازد.اما خداوف سازطـرا برديد رده،شك و ترل نمـوقبو

اتانين و دستورل و عمل به قومند ايمان،قبود،بلكه اين بندگان هستند كه نيازبندگان ندار
سد.دم مى رد آن به مرالهى هستند و فايده و سو

ند،اماد قسم مى�خورد خودات مقدس يا عزيز و با اهميت در نزجو به موًالدم معمومر
دم از تقدس وخى از آنها در نظـر مـرده كه برگند ياد كـرداتى سـوجوآن به موند در قـرخداو

١١دار نيستند.خورت خاصى برعز

آنگندهاى قرايد،حكمت�ها و فلسفه سوفو
گند ياد مى�كنـنـد،شمند و مهـم سـوهميشه به امـور ارزد قسـم:.بيان عظمت مـور١

گند ياد شدهى است كه به آنها سوآن دليل بر عظمت و اهميت امورگندهاى قراين،سوبنابر
،و همين امر سبب انديشه هر چه بيشتـر)٢ ـ١/٣٦(يس،»�f¹*ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOاست؛مانند�«

ا بادد،انديشه�اى كه انسان رگند به آن ياد شده ـ مى�گرى كه سو به» ـ يعنى:چيزwدر�«مقسم
١٢ى خدا بگشايد.اهى به سود تا از آنها ره آشنا مى�سازحقايق تاز

ىاى تأكيد و بيان اهميت است و دليل بر اين است كه�امورگند هميشه برسو.تأكيد:٢
ًند كامالاست خداوخوده و دردار بوخورگند ياد شده،از اهميت بااليى براى آنها سوكه بر

مايد:مى�فرده وان قسم ياد كـرات كافرعده مجازه وند دربار.�خـداو١٣كد استجدى و مؤ
»ËÓ¹Ó�Ú²ÓM?Ú³¾Ô½uÓp?Ó√ ÓŠÓoy¼ ÔuÓ� ÔqÚ≈ Ë ÍÓ—ÓÐÒ≈ w?½]tÔ� Ó×ÓoyË Ó0Ó√ UÓ½Ú²?ÔrÚÐ LÔFÚ−?es¹«؛«از تو مى)٥٣/١٠نـس،�(يو

ـ وپر ـ حق است؟بگو:آرعده مجازسند آيا آن   حقًگند،قطعام سودگارى،به پرورات الهى 
ع قيامـت وقو در آيات ديگـر وًن قبالى كنيد».چـوگيرانيد از آن جلـواست و شما نمى تـو
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اقع،تأكيدش بر آناب و عقاب آمده،اين جا در وع ثوقوسالت و وآن و رمسأله حقانيت قر
سلاها و شنيده�ها متود كه در تأكيد ماجراب بوف اعرن اين عرده است؛چواه با قسم بوهمر

١٤اند.ش مى�خوا به همين روش رند هم پيامبربه قسم مى�شدند و خداو

انى،درا قاطعانه بيان كند،از نظر رود رهر گاه گوينده سخن خو.تأثير در مخاطب:٣
١٥د.م�تر مى�سازا نران رى�تر و منكرا قومنان رد،مؤنده بيشتر اثر مى�گذارقلب شنو

گندها،ان فهميد كه اين سوآن مى�توگندهاى قربا دقت در بعضى از سو.استدالل:٤
عى استدالل�اند؛نظير آنچه نويسنده�اى بگويد:قسم به اين كتابم كه من نويسنده هستم،نو

هآن باالترين معجز.از آن�جا كه قر)٣ـ�٢/٣٦(يس،»ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrO*≈½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKsOمانند «
اقع شـدهد قسم وت مى�باشد،به همين دليل مورت آن حضر��و بهترين دليل نبـو�(ص)پيامبر

١٦ت.دن استداللى است بر نبواست.در حقيقت،اين قسم خور

ده است،گند و قسمى كه ياد كرند از سودر بعضى از آيات هدف خداو.اتمام حجت:٥
8ÓË öÓ—ÓÐÒpÓ¹ ô ÔRÚ0MÔÊuÓŠ Ó²]¹ vÔ×ÓJÒLÔ„uÓ8 LOÓUمايـد:«اد است؛چنان كه مى�فراتمام حجت به افر

ýÓ−ÓdÓÐ ÓO?ÚMÓNÔrÚŁ Ôr]¹ ô Ó−b?Ô8 «Ë√ wÓ½ÚHÔ�Nr?ÚŠ ÓdÓłÎ0 UL]� UÓC?ÓOÚXÓË Ó¹Ô�ÓKÒLÔð «u?Ó�ÚKLOÎU?«َ،؛«به)�٦٥/٤(النساء
ا بهد تو رد،مگر اين كه در اختالفـات خـواهند بـومن نخـوگند كه آنها مـؤت سـودگارپرور
 تسليم �باشند».ًاحتى نكنند و كامالد احساس نارى تو در دل خوى طلبند و سپس از داورداور

گند ـ درت سـودگار؛«به پرور)٩٢/١٥(الحجـر،»�8ÓuÓ—ÓÐÒp?Ó� ÓMÓ�ÚQÓ�ÓM?]NÔrÚ√ ÓłÚLÓFs?OÓو يا آيه شريفـه:�«
د».اهيم كرال خوقيامت�ـ  از همه آنها سؤ

اقعيتجه دادن به و عليه و توwاثبات مقسمد قسم:اقعيت داشتن مورجه دادن به و.تو٦
م و خيالى�اشهوديد داشته يا موده يا در آن شك و ترد انكار بو مورًد قسم كه قبالداشتن مور

ـ نفس ناطقه و لوان و وشتگان،قيامت،رومى�پنداشته�اند؛مانند فر ـ چنانّجدان انسان  امه 
»… ËÓB�«]8U] U?H ÓHÒÎUً*8Óe�U]ł«d?Ó «“ ÓłÚdÎ8¿«Ó²�U]�UO?Ó U– LÚdÎ«*≈Ê]≈ �ÓNÓJÔr?Ú� ÓuÓŠ«bwمايد:«كه مى�فـر
ـ فر؛«سو)٥ـ١/٣٧(الصافات، ـ و بازگند به  ـ و به نهى كنندگان  ـ و منظم  ـ صF كشيده  شتگان 

د شما يگانه است».ت كنندگان پياپى آيات الهى،كه معبوندگان ـ و تالودار
هايى كهان چيزاوايد فرجه دادن بشر به منافع و فوتود قسم:ايد مورجه دادن به فو.تو٧

ـ مقسم�به ـ، مانند خورگند ياد مى شوبه آنها سو گان، شب،روز،انجير،شيد، ماه،ستارد 
قات فريضه حج.ن،اسبان مجاهدان و اوزيتو
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افى و اعتقادات جاهالنه�اى كه انسان�هاى قديم و��حتىد افكار خررافى:د افكار خر.ر٨
ب جاهلى بعد ازند؛مثل آن كه عرانسان متمدن امروز نسبت به بعضى امور داشتـه و دار

اى كار و كسب بد ميمنت مى�دانست و بر اثر چنين اعتقاد جاهالنه�اىا ناخجسته و برظهر ر
سيد.نسل معاصر نيز مانند��اهلى مى ران به واوزيان�هاى  اقتصادى،اجتماعى و اخالقى فر

د.ا در آن ناممكن��مى�پنـدارد شكايت داشته،عمل خـيـر رمانه خوه و زى از دورهر عصـر
�كه هم بـه)�١/١٠٣(العصـر،»ËÓ�«ÚFÓBÚdدن به عصـر�«گند ياد كـرند با سـوا خداوهام رجميع ايـن او

د شناخت.دومانه مى آيد،مره و ز بعد از ظهر و هم به معناى دورمعناى

آنگندهاى قراع سوانو
گند عقدى»�نيز گفته مىامى كه به آن�«سوگند التزسوآن:امى قرگندهاى التزال�:سو

ى و يا انجام ندادناى متعهد و پايبند شدن به انجام كارگندى است كه شخص برد،سوشو
اهما خو،يا به خدا اين كار رِّهاللدن اين جمله�«وى كـر با بر زبان جارًآن،ياد مى كند.مثال

گندع سوعايت مفاد آن مى كند.اين نوم به را ملزد راهم داد»،خوا انجام نخود و يا آن ركر
ايط مى�بايست طبـق آنگند،بعد از تحقق شـرد و يادكننده سـود داردر فقه اسالمى كاربـر

گى�هاىامى از ويژگند التزجه اين كه سوخور تود.نكته دردازه بپرنه بايد كفارعمل نمايد،و گر
عده�هااى تحقق وند نيز ممكن است بران،حتى ذات مقدس خداوى نيست؛بلكه ديگربشر

نىناگونه�هاى گواى نموامى دارگندهاى التزا ياد نمايند.سوگندى رد چنين سوعيدهاى خوو يا و
دازيم:سى آنها مى�پراست كه به برر

»Ê]K?�« ]tÓ¹ ô ÔM?ÚKnÔ�« ÚL?F?OÓœUÓ≈ده است:«مـود فرند خـوچه خـداوگرند:گنـد خـداو.سو�١
د،اما به سانى به قسم نـدارد».و هيچ نيـازاهد كرعده نخو؛«خدا خـالف و�)٩/٣ان،(آل عمر

هدى به همان شيوارى سخن مى�گويند با بشر سخن گفته،و در مـوهمه كسانى كه به نحو
ده است.در اين جا بـها تأكيد و تغليظ نمـوكيد،آن رات توكالمى� آنها با قسم و ديگـر ادو

8ÓuÓ—ÓÐÒpÓ� ÓMÓ�?ÚQÓ�ÓM]NÔr?Ú√ ÓłÚLÓFŽ¿s?OÓL]L UÓ½U?Ô«uه مى�كنـيـم:«گندها اشـارنه سونه از اين�گـويك نمـو

¹ÓFÚLÓKÔÊuÓ�«،گند كه از همه آنها از آنچه انجام داده اند،ت سودگار؛«به پرور)٩٣ـ١٥/٩٢(الحجر
تند است،با اين تفـاو به»�هر دو خداوwَمقـسُم»�و�«مِقسُسيد».در اين� قسـم،«ماهيم پرخو

ار شده استآن تكر بار در قر٩٧٠صF بيش ازصF ربوبيت است.اين و به»�وwكه�«مقسم
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دشن مى�شوا به آن به خوبـى روى آن مى باشد،و با نگاهى گذراگيركه بيانگر اهميت و فر
فته تا پاداش و كيفرهدايت گـرفته تا تدبير آن،ازكه مهم�ترين امور هستى،از آفرينـش گـر

صF ربوبيت ازد،و در يك جملـه،ون ربوبيت الهى به شمار مـى رودادن،همه از شئـو
اى آن يادگند برد.اما آنچه اين سوار داره»�قرّتبه بعد از نام مقدس�«اللى در مراگيرجهت فر

گندند به ذات و ربوبيت خويش سواد.خداود افرال از عملكرت است از سؤشده است عبار
گشتىم آيه،بازشن شدن مفهواى رواخذه مى كند.برال و مؤهمگان  سؤياد مى كند كه از

هىا بيان كند،از گروآن پيش از اين كه اين قسم رى است.قرگند ضروربه آيات قبل از سو
ËÓ�ÔqÚ≈ ½Ò√ wÓ½ÓM�« U]c?d¹Ô�« ÚLÔ³L¿sOÓLÓUمايد:«د و مى�فران ـ�نام مى بـربه نام��«مقتسمين»ـ تجزيه گـر

√Ó½ÚeÓ�ÚMÓŽ UÓKÓ�« vÚLÔIÚ²?Ó�L�«¿sO]cs¹Ół ÓFÓKÔ�« «uÚIÔdÚÊ¬ÓŽ CsO�«،؛«بگو من بيم دهنده)٩١ ـ٨٩/١٥(الحجـر
دند».بها تجزيه كرآن رستاديم؛همان�ها كه قرنه كه بر تقسيم كنندگان فرم،همان گوآشكار

اد از��«مقتسمين»�كفار قريش باشند.،�مر١٧ه حجردن سورجه به مكى بوسد كه با تونظر مى ر
ند،اعمى دارح�اند و يا چنين طرز فكرادى كه در اين دسته از آيات مطران همه افرالبته مى تو

اى راگيراب قسم دانست و اين فرل جوا مشموآن ران،اهل كتاب و همه مخاطبان قراز كافر
د.»�استفاده كرÓłÚLÓFsOÓ√»�و�«M�«]cd¹Ô�« ÚLÔ³sOن�«ى�چود از تعابيرمى شو
تامى� حضرگند التزد،و آن سود دارجود ودر اين بخش تنها يك موران:گند پيامبر.سو٢

»ËÓðÓK�U]t?L_ bOÓÊ]√ ÓHÚMÓ0U?ÓJÔrÚÐ ÓFÚb?Ó√ ÓÊÚð ÔuÓ�^0«uÔb?ÚÐds¹Óمبنى بر شكستن بـت�هـاسـت:«(ع)�اهيـم�ابر
اهمح خودى بت�هايتان در غياب شما طراى نابوگند،نقشه�اى بر؛«به خدا سو��)�٥٧/٢١(االنبياء،

عظـه وا مود رم خـوستى،گاه قـود با بت�پـره خو�در مسير مـبـارز�(ع)اهيـم�ت ابرد».حضـركر
؛«اين��)٥٢/٢١(االنبيـاء،»�0Ó¼ UÓcÁ²�« ]LÓŁUqOÔ�« ]²√ wÓ½Ú²ÔrÚ� ÓNÓŽ UÓLUHÔÊuÓد و مى�گفـت:«نصيحت مى�كر

خيد چيست؟»گاهىد آن مى�چرتمثال�هايى كه شما دل به آن بسته�ايد و شب و روز بر گر
؛«هم��)٥٤/٢١(االنبياء،»��ÓIÓbÚL ÔMÚ²ÔrÚ√ Ó½Ú²ÔrÚË ÓÐ¬ÓƒUÔLÔrÚ8 { wÓ‰öÌ0 Ô³sOÌد:«موده،مى�فرنش كرا سرزآنها ر

چندانىى�ها تأثيرضع گيرن اين مواهى آشكاريد».چوانتان به طور قطع در گمرشما و هم پدر
د كند.از اينا نابود تا بت�هاشان رستان نداشت،تصميم مى�گيردار بت�پردر طرز فكر و كر

دن بت�هاد كرى مى باشد،به خراده وانه ارگندى شديد كه پشتواسخ و با سومى ررو،با عز
كن بر اختصاص به نام�مبارف��«تاء»�است كه افزوگند،حرار اين سواقدام مى�كند.ادات و ابز

ى�در اين است كه و�(ع)اهيمت ابراز تعجب كار حضرأم با تعجب نيز مى باشد.ر»،توهّالل�«
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د جبار و�ستمگر،هى،آن هم در عصر نمرود با جمعيت انبوبا دست خالى تصميم مى�گير
گندآن كريم اين��سوا در هم بشكند.به همين جهت است كه قرد و بت�هاى آنها ررو به رو شو

اب ـ بيان شده عليه ـ جوwان مقسما با ادات�«تاء»�حكايت مى�كند.آنچه در اين جا به عنور
(ع)اهيم�ت��ابر»،يعنى:شكستن بت�ها مى�باشد.حضرL_bOÓÊ]√ ÓHÚMÓ0UÓJÔrاست همان جمله�«

ت داد.ا نيز صورح كند و اين كار رنامه و نقشه طردى بت�ها براى نابود كه برگند ياد كر�سو
فته،نقشه ازف بتخانه ردند به طرج شده بواز اين رو،در يك روز عيد كه همه از شهر خار

 »8Ó−ÓFÓKÓNÔrÚł ÔcÓ–«Î≈ «L ôÓ³dOÎ� «ÓNÔr?Úمايد:«آن مى فرا عملى ساخت.قـرد راحى شده خوپيش طر
گ بت بزرِدند و شكست».كبير بـود كـرگ خرا به جز بت بزر؛«همه آنهـا ر��)٥٨/٢١(االنبياء،

ده است و يا اين كهممكن است به خاطر اين باشد كه حجمش از ديگر بت�ها بيشـتـر بـو
گز نقشهفق هراح موجه به اين كه طره آن باشد.با توام ويژگى،عظمت و احترمنظور از بزر

دىح نابود بايد طرسيدن به هدف خواى ر�نيز بر�(ع)اهيمت ابرد،حضرا بر مال نمى�سازد رخو
گند مخاطبى جز مخاطب ذهنـىد.از اين رو،اين سود نگه دارا مخفيانه و پيش خوبتان ر
د بيانگـرد دارجولى نشانه�هايى كه در آيـات واند داشته باشـد،و�نمى�تو�(ع)اهيـمت ابرحضر

ستان هستند،هر چند همه آنها به هنگام اعالمگند،همان بت پراين است كه مخاطب اين سو
ضميرا كه ظاهـرستى حضور نداشته باشند؛چـر�از بت و بت پر�(ع)اهيمت ابـرائت حضربر
»�LÔr»و فعـل��«ðÔuÓ�^«uتده،به صورا علنى كـرد رنامه خوبـر(ع)�اهيم�ت ابر»�اين است كه حضـر

د.به همين� دليل،درده بواحت لهجه به آنها چنين اعالم كـرد و با صره مى�كرآشكار مبارز
»ÝÓLF?ÚMÓ8 UÓ²Î¹ vÓcÚLÔdÔ¼ÔrÚ¹ ÔI?Ó‰UÔ� ÓtÔ≈ ÐÚdÓ¼«rOÔده،گفتند:«دش استشهاد كـرمحاكمه او به گفته خـو

اهيم است».د و نامش ابرانى از بت�ها به بدى ياد مى�كر؛«شنيديم جو�)٦٠/٢١(االنبياء،�
�Ó�UÔ� «uÓsÚ½ ÔRÚŁdÓ„ÓŽ ÓKÓ0 vÓł UÓ¡UÓ½ÓUده است:«موه فرآن كريم در اين�بارقردمان:گند مر.سو�٣

0sÓ�« Ú³ÓO?ÒMÓ UË Ó�«]c8 ÍÓDÓdÓ½ÓU?�«،ا برگز تو را آفريده،ما هـر؛«گفتند به خدايى كه مـا ر��)٧٢/٢٠(طه
ت�ان و حضراهيم داشت».پس از آن كه سـاحـرسيده مقدم نخـوشنى كه به مـا رداليل رو

�(ع)سى�ت موفتند و عصاى حضرار گرى يكديگر قره رو به رواى پيكار سحر با معجز�بر(ع)سى�مو
ستاده خدافر(ع)�سى�ت مودند كه حضران يقين كرا بلعيد و ساحرار و اسباب سحر رهمه ابز

ن�شان پديدار گشت و همگى به سجـدهه خدايى است،انقالب عظيمى در دروو كار او معجز
اآنان ردنى،نكرن با مشاهده چنين صحنه باورعودند.هنگامى كه فـرافتادند و اعالم ايمان نمو



٧٧ـ ٧٨شمار�  ٣٥ سوگند در قرآن و ياسين

ÓDÒFÓs?]√ Ó¹Úb¹ÓJÔrÚ Ë Ó√Ó—ÚłÔKÓJÔrÚ0 sÚš ·öÌË ÓH_ÓKÒ³?ÓM]JÔrÚ8 w_�د و خطاب به آنها گفـت:«تهديد كر

łÔcÔŸËM�« ]MÚq«،ا قطع مى كنمد،دست و پاى شما راهم كرات خوا مجاز؛«شما ر��)�٧١/٢٠(طه
اسى و با تأكيدن هيچ هران نيز بدوان مى نمايم».با اين حال،ساحرما آويزخت خرو به در

گز؛«ما هر��)٧٢/٢٠(طه،»��ÓsÚ½ ÔRÚŁdÓ„ÓŽ ÓKÓ0 vÓł UÓ¡UÓ½Ó0 UsÓ�« Ú³ÓOÒMÓ UË Ó�«]c8 ÍÓDÓdÓ½ÓUأم با قسم گفتند:«تو
ضيح،اهيم داشت».با اين تواى ما آمده،مقدم نخوشن و آيات بينات كه برا بر داليل روتو ر

ااب مقدم است؛يعنى:به خـدايـى كـه مـا ر»�جو?ÔR?ÚŁdÓ„ÓŽ ÓKÓ0 v?Ół UÓ¡UÓ½ÓU½د كه�«شن مى شـورو
ن�«آدم»�به»�بر وزŁ¬Ódه�«اژد.واهيم كرشن مقدم نخـوا بر آن همه داليل روگز تو ر��آفريده، هر

»�به جاى�«لن�نخـتـار»�ÓsÚ½ ÔR?ÚŁd.�و تعبير بـه��«١٨ى اسـتمعناى��مقدم  داشتن يكى بـر ديـگـر
جح»، بيانگر اين حقيقت است كه اين گزينش،نتيـجـه طـبـيـعـى آيـات بـيـنـات�يا�«لن�نـر

دجوت صادر شد داللت بر و�و عصاى آن حضـر(ع)سى�ت مواست؛يعنى: آنچه از حضر
اا نيز آفريد،نه اين كه از ميان دو يا چند خدا يكى از آنهـا رخداى آفريننده مى كند كه مـا ر

جيح داده�ايم. كلمه�«لن»��كه مفيد نفى هميشگى است،به اين مطلبده و يا ترانتخاب كر
ن مقدم مى�داريم.عوا بر فراى هميشه خدا رد كه ما برت داراشار
گند شيطان است:آن،سوامى در قرگندهاى التزيكى ديگر از سوگند شيطان:.سو�٤

»�Ó‰UÓ8 Ó³Fe?]ðpÓž_ Úu¹ÓM]NÔrÚ√ ÓłÚL?ÓFsO*≈Ž ô³ÓœUÓ„Ó0 MÚN?ÔrÔ�« ÚLÔMÚKÓBs?O�«،؛«[شيطان])٨٣ ـ٨٢/٣٨(ص
د،مگر بندگان خاص تو از ميـاناهم كراه خوا گمـرگند،همه آنها رت تو سـوگفت:به عز

د.به كسىب شدن مى�شوم حالتى است كه مانع از مغلو»�در لغت به مفهوّتعزا»�.«آنها ر
ـ مى�گويندعزيزا داشته باشد،«كه چنين حالتى ر ـ شكست ناپذير  ندت خداوگند به عز.�سو١٩» 

ÐFe]…«ن نيز مى�گفتند: عوان دربار فرانايى است،چنان كه ساحرت و اظهار تواى تكيه بر قدربر

8dÚŽÓuÚÊÓ≈ ½]� UÓMÓ×ÚsÔ�« ÚGÓ�U³ÔÊu�«د از پيروزيم».آن مطروًن،ما قطعاعوت فر؛«به عز��)٤٤/٢٦اء،(الشعر
ش��تقاضاىد،پس از پذيرى مهلت داده شود كه تا روز قيامت به واست كرخوگاه ربوبى دربار

د وا ياد نمـوگند رالنى،اين سـوندى مبنى بر عمر طـوشيطان از ناحيه ذات مقـدس خـداو
اا اغوگند كه بندگان تو رتت سو؛«پس به عز��)٨٢/٣٨(ص،»8Ó³Fe]ðpÓž_ Úu¹ÓM]NÔrÚ√ ÓłÚLÓFsOگفت:«

ًاب اين قسم است،و معنايش اين است كه حتما» جوw» ž_Úu¹ÓM]NÔrÚ√ ÓłÚLÓFsOمى كنم».جمله
د و آنها مخلصين هستند كهد دارجود.اما در اين ميان يك استثنا واهم كراه خوا گمرهمه ر

».Ž ô³ÓœUÓ„Ó0 MÚNÔrÔ�« ÚLÔMÚKÓBsO≈د:«ا نداراى آنها رانايى اغواف مى�كند تود شيطان نيز اعترخو
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اى اثبات حق وگندى است كه برگند تحقيقى،سوسوآن:گندهاى تحقيقى قرب:سو
دات كاربرق،قضا و گاهى در مجادالت و مشاجرد و بيشتر در حقود مطلبى ياد مى شويا ر
امغ باشد حره است،و اگر درواست باشد مكروعى اگر رگند از نظر شرع سود.اين نودار

عد.اين نواجب مى شوسيله اثبات حق باشد،وع قسم،ودى كه اين نواراست.البته در مو
گندهاىى سوآن و ديگرند در قرگندهاى خداواى دو مصداق بسيار مهم است:يكى سوقسم دار

ى يا نفى آن ياد مى�كنـد و ازاى اثبات امرگندى كه شخص برقى؛يعنى سـوقضايى و حقو
٢٠د.ى به شمار مى�روادله اثبات دعو

ع و متعددآن كريم بسيار متنـوگند در قرع سواين نوند:گندهاى تحقيقى خداو.سو١
آن و يا اشياء،قر(ص)گند خدا به پيامبر�ند به ذات مقدسش،سوگند خداواست،از جمله سو

*Ë ÊÓ�«ÚIÓKÓrË Ó0Ó¹UÓ�ÚDÔdÔÊËÓدازيم:«نه�اى از قسم اخير مى پرن.در اين قسمت به بيان نموناگوگو
0Ó√ UÓ½ÚXÓÐ MFÚLÓW— ÓÐÒpÓÐ LÓ−ÚMÔÊu�«،كتگند به قلم و آنچه مى�نويسد،به برن،سو؛« نو�)٢ـ١/٢٨(القلم

دهگند خورند متعال به دو چيز سون نيستى».در اين آيه خداودگار،تو مجنو پرورِاين نعمت
شتن�ار نوف،يعنى ابـزف و لغت،همان معناى معـروشته آن.قلم در عـراست:قلم و نـو

ا به مطلق قلمان آن رخى از مفسراست.اما اين كه منظور از قلم در آيه كدام قلم است؟بر
ـ تفسير كرسيله نوـ و ظ مى�نويسد،ح محفوا به قلم الهى كه بر لو.��و بعضى آن ر٢١ده�اندشتن 

ده�اند.اى كتابت اعمال انسان�ها تفسير نموشتگان برا به قلم فر.�عده�اى نيز آن ر٢٢ده�اندمعنا كر
.�اما٢٣اد از قلم،صاحبان قلم و نويسندگان باشنـداين احتمال نيز داده شده است كه مـر

ص تفسير.��در خصو٢٤ديF شده و صF كشيده مى باشدشته�هاى رسطر در لغت به معناى نو
»0Ó¹ UÓ�ÚDÔdÔÊËÓ0خى لفظ��«»�برÓU?خى.��بـر٢٥ده�اندشتن»�معنا نموا�«نوا مصدريه پنداشته و آن ر»��ر

شته»�تفسـيـرب �«نوا به مطلق مكـتـوله دانستـه و آن رصـوا مو»��ر?0ÓUان كلمه��«ديگر از مفـسـر
»¹Ó�ÚDÔdÔÊËت چندانى در معنا نمى�كند.در اين كه فاعل�«.��هر كدام كه باشد تفاو٢٦ده�اندكر

شتگانى هستند كهد؛يكى اين كه منظور فرد دارجو�چيست و يا كيست،دو احتمال عمده و
ËÓ≈Ê]Ž ÓK?ÓOÚJÔrÚ� Ó×Ó8UEL¿sOdÓ0«ÎUمايد:«آن مى�فرا مى�نويسند،چنان كه قرنامه اعمال انسان�ها ر

LÓðU³?s?O�«،االمقـام وده شده�انـد،و؛«بى�شك نگهبانانـى بـر شـمـا گـمـار��)١١ـ١٠/٨٢(االنفطـار
اد مطلق نويسنده از جمله انسان باشد،چنان كه در جاىم اين كه مرنويسنده».احتمال دو

؛« آن كسى كه به)٥ـ٤/٩٦(العلق،�»�cŽ ÍÓK]rÓÐ �UÚIÓKÓrŽ¿ÓK]rÓ½ù« Ú�ÓÊUÓ0 Ó� UÓrÚ¹ ÓFÚKÓrÚ[»�د:«…موديگر فر
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جه داشت كه هرا نمى دانست ياد داد».البته بايد توسيله قلم تعليم داد و به انسان آنچه رو
خىه اين كه برد،به ويـژار گيردن قرد تعظيم و قسم خـورشمند نيست تـا مـورشته�اى ارزنو

گين�اند،و نه تنها در مسير هدايت نيستند،كه ترويج دهنده ضاللـت و مـايـهآهـرقلم�ها ز
اند همه قلم�هايى»�از يك جهت مى�تو0Ó¹ UÓ�ÚDÔdÔÊËده�«م گستراين،مفهواهى نيز هستند.بنابرگمر

اه قلم تقديـردد؛خود شامل گـرى،اخالقى و عملى انسان نقـش دارا كه در هدايت فكـرر
شتگان باشد و يا قلم�هايىسيله فراه كتابت نامه اعمال به وحى الهى،و خوشتن وباشد يا نو

شتن  مانع از آن�است  كه شاملكه در دست بشر است؛و از جهت ديگر،عظمت قلم و نو
هنگى همين بس كه گفته�انـد:ار فرد.در اهميت اين ابزش شوم و ضد ارزقلم�هاى مسمو

سيله زبان ودن به دو طريق ممكن است؛يكى به وا بيان كرم انسان است؛زيرقلم،زبان دو
مىسيله�«بنان»؛يعنى سر انگشت دست و قلم.بديهى است كه اهميت� دوى به وگفتار و ديگر

ار زبانى مقطعـى واز باقى مى�ماند،امـا ابـزا آثار قلم ساليـان درلى بيشتر اسـت؛زيـراز او
دگذر است.زو

�.نفى١اب قسم ذكر شده است:ان جوگند،سه امر مهم به عنوط به سودر آيات مربو
ح شدهاب قسم در اين جا مطران جوى كه به عنـولين چيزى،اون از ساحت قدس نبوجنو

0Ó√ UÓ½ÚXÓÐ M?FÚLÓWد:«مودگار است كه فر�نسبت به نعمت پـرور(ص)ن از پيامبـر�است،نفى جنو

—ÓÐÒpÓÐ LÓ−ÚMÔÊu«،ص.اين احتمال نيز هست كه اين دفاع مطلق باشد نه در خصو)٢/٦٨(القلم
ت و حكمت داده است،ايت،نبوت نعمت عقل،درا خداى سبحان به آن حضرنعمت؛زير

عده پاداش به.و٢ . �٢٧ن نيستىت،مجنودگاركت نعمت پروريعنى:اى محمد،تو به بر
نج�هـا وعده پاداش رگند آمده اسـت،واب سوان جوى كه به عنـومين چيـز،دو(ص)پيامبـر�

اى؛«همانا بر)٣/٦٨(القلم،»�ËÓ≈Ê]� ÓpÓł_ ÚdÎž «ÓOÚdÓ0 ÓLÚMÔÊuد:«مو��است كه فر(ص)تالش�هاى پيامبر�
ه و تار،ناخالص و�تغييرت»،هم به معناى تيرّه�«مناژتو پاداشى عظيم و هميشگى است».و

د بحث به هر دو معنى.��در آيه مور٢٨فته استدن به كار رآمده است و هم به معناى قطع كر
ى خالص و بى منت و در عين حال،ن،يعنى:اجراين،اجر غير ممنواند باشد.بنابرمى�تو

ت استگند ياد شده،عباراى  آن سوى كه�برمين چيزى،سو.خلق عظيم نبو٣هميشگى؛�
«[اى؛)٤/٦٨(القلم،»�ËÓ≈½]pÓ� ÓFÓš v?KÔKÔoÌŽ ÓEr?Oٍد:«مـودى كه فرّاز اخالق نيك و عظيم مـحـم
 ودهـاخور�در بر(ص)ى».عظمت اخالق پيـامـبـر�جستـه�اى دارپيامبر]�تو اخالق عـظـيـم و بـر
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منان،هجـراضع و محبت نسبت به مـؤت متجلى شده است.تـوت�هاى آن حضـرمعاشر
نه�هايىاى امت نموى برى و دلسوزدم دارم�خويى،مرگذشت،نرجميل،صبر جميل،عفو و
گند در اين آيه بايد گفتص مخاطب سو�است.در خصو(ص)م�از اخالق شايسته پيامبر اكر

دشن مى�شوك»�به خوبـى روّك»،«لك»�و�«إنّن�«أنت»،«ربهايى چوها و تعبيركه از ضمير
نه كه پيش از اين گفته شـد��است،و همان�گـو�(ص)ّهل اللسوگند شخص ر سـوِكه مخاطب

عدهى وگى به ود و پاداش بزردوا از او زن رد،نسبت جنود از حبيبش دفاع كرند،خوخداو
خىان از آن جهت است كه برى كافر�از سو(ص)ن به پيامبر�داد.گفتنى است كه نسبت جنو

اد عادى نيست،بلكه پريان بايد به آنها القـاى كار افردند كه شعر و شاعـراز آنها معتقد بو
ى�ا بر زبان  او جـارى يكى از جنيان است كـه كـلـمـات راه هر شاعـركنند. از اين رو،هـمـر

»Êu?M−0ا�«ن شبيه به شعـر اسـت،او ر�از نظـر وز�(ص)و از آن جا كه سخن پيامـبـرمى�كنـد، 
گند در اين آيات،خط بطالنى است بر همه اين ديدگـاه�هـا واب سو جو.��٢٩اندنـدمى�خو

�شاعر نيست.(ص)ده،و پيامبر�آن شعر نبوها كه قرباور
حدت وعى وآن نوگندهاى قردر اين بخش از سو:(ص)گندهاى تحقيقى پيامبر��.سو٢

دگار خويش�پرور(ص)م�د و در تمامى آنها پيامبر اكركان آنها ديده مى شويگانگى در همه ار
ا به طور حتمى يادآور شده است.ازع قيامت رقوان،وار داده و خطاب به كافرد قسم قرا مورر

ËÓ¹Ó�Ú²ÓM?Ú³¾Ô½u?ÓpÓ√ ÓŠÓoy¼ Ôu?Ó� ÔqÚ≈ Ë ÍÓ—ÓÐÒ≈ w?½]tÔ� Ó×Óo?yË Ó0Ó√ UÓ½Ú²Ôr?Úنس آمده اسـت:«ه يـوجمله در سـور

ÐLÔFÚ−es¹�«ىات الهى]�حق است؟بگو آرعده مجازسند كه آن�[و؛«از تو مى پر��)٥٣/١٠نس،(يو
ى نماييد».كفار كه منكرگيرانيد از آن جلوگند كه حق است و شما نمى�توم سودگاربه پرور

دند.از اين رو،چندان در آند مى�كرخورن با آن برناگودند،به شكل�هاى گوع قيامت بوقوو
ÐÓqœ« ]—«Ó„ÓŽ KÚLÔNÔrÚ8 šü« wdÓ…مايد:«د و مى�فره دارآن به اين حقيقت اشاردند.قرانديشه نمى�كر

ÐÓqÚ¼ ÔrÚ8 ý wÓpÒÌ0 MÚNÓU«،ند،بلكه در اصلت نداره آخرستى دربار؛آنان اطالع در��)٦٦/٢٧(النمل
»Ó�pÓ— ÓłÚlÏÐ ÓFbOw–ا بعيد مى�دانستند و مى�گفتند:«قيامت شك داشتند.به همين دليل،آن ر

ى تعجب و گاهى،گاه از رو�(ص)گشتى دور است.آنها در پى انذار پيامبر؛اين باز�)٣/٥٠(ق،
؛��٣٠» هوّنك أحقيستنبئودند:«ده بوال كر�سؤ(ص)ى از پيامبر�اء و استفهام انكارى استهزاز رو

�دستور مى�دهد تا در مقابل�(ص)ند حكيم به�پيامبرد؟در اين جا خداوآيا قيامت حقيقت دار
»�استّب به در اينجا�«رwد.مقسمدازد بپرگند به اثبات سخن خو�و با سو٣١آنها با تأكيد زياد
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ار بار تكر٩٧٠آن كريم بيش از صF در قرگند نيز گفته شد،اين ولين سوو چنان كه در او
شنا به آن به خوبى�رود و با نگاهى گذره آن داره و اهميت ويژشده است كه حكايت از گستر

فته تا پاداش،همـه وفته تا تدبير آن،از هدايت گرد كه مهم�ترين امور از خلقت گرمى شو
»هّاللصF،قائم مقام اسم مقدس�«ان گفت كه اين ون ربوبيت است و مى�تـوهمه از شئو

ن ربوبى است،بهتبط با آن از شئوجه به اين كه قيامت و امور مراست.در اين جا نيز با تو
8ÓuÓ—ÓÐÒpÓد:«مود تا تناسب كامل با آن داشته باشد؛چنان كه در جاى ديگر فرگند خور سوّبر

�ÓMÓ×ÚAÔdÓ½]NÔrÚË ÓA�«]OÓÞUsO�«،اه با شياطينا همرت كه همه آنها ردگارگند به پرور؛«سو��)٦٨/١٩(مريم
ـ كافرا ب قسم،محشور شدن انسان�ها به ويژمحشور مى كنيم».جو ـ  است؛ه مخاطبان آيه  ان 

Ú²ÓdÓ»Ó� MK]”UŠ �ÓÐUÔNÔrÚË Ó¼ÔrÚ8 ž wÓHÚKÓW»�كسانى كه از قيامت و روز حساب غفلت مى كنند:«

0ÔFÚd{ÔÊuÓ�«�،دانند»ى� گرديك شده،در حالى كه در غفلت و رودم نز؛«حساب مر)١/٢١(االنبياء.
¹Ó√ UÓ¹N̂ÓUمايد: «دند،چنان�كه��مى�فرديد بوچنين انسان�هايى نسبت به روز حشر در ريب و تر

M�«]”U?Ô≈ ÊÚL ÔMÚ²Ôr?Ú8 — wÓ¹ÚVÌ0 s?Ó�« Ú³ÓF?ÚY8 ÓS½]š U?ÓKÓIÚM?ÓLUÔrÚ0 s?Úð ÔdÓ»«Ì«،دم اگر در؛«اى مـر�)٥/٢٢(حج
ا از خاك آفريديم».و يا�مى�گفتنـد:جه داشته باشيد كه]�ما شمـا رستاخيز شك داريد،پس�[تور
»0ÓsÚ¹ Ô×ÚO�« wÚFEÓÂUÓË Ó¼w?Ó— Ó0rO«،نده مى كنـد،درا زان�ها ر؛«چه كسى اين استخو��)�٧٨/٣٦(يس

»اىه بر پاسخ مثبت با كلمه�«سيده است؟»سپس در ادامه اثبات اين مسأله،عالوحالى كه پو
هت است اشارمه تحقق اين امر،يعنى قدر�به آنچه الز٣٢ّ»ه لحقّإن�و تأكيد،بر آن با جمله�«

ËÓ0Ó√ U?Ó½Ú²Ôrمايد: «ى از انجام آن يادآور شده است و�مى�فـرگيـرا در جلوانى آنها رده و ناتـوكر

ÐLÔFÚ−es¹Ó�«ض.اين تعبير بيانگر اين است كه كفار فكر نكنند و نگويند به فـر)٥٣/١٠نس،(يو
ى مى�كنيم.گيرامكان بعث و حشر،ما از آن جلو

دجوگنـد وآن،چهار سودر اين بخش از قسم�هاى قـردم:گندهاى تحقيقـى مـر�.سو٣
دا مورنه ر�است و ما يك نمو�(ع)بت يعقوندان و خاندان حضرد كه همگى از زبان فرزدار
»�Ó�UÔð «uÓK�U]t?� ÓIÓbÚŽ ÓKL?Ú²ÔrÚ0 Ół U¾?ÚMÓ� UM?ÔHÚ�bÓ8 —_« w?Ú÷Ë Ó0ÓL UÔM]ÝUÓ—U?�sOÓار مى�دهيـم:«سى قـربرر

گند،شما مى�دانيد كه ما نيامده�ايم كهسF]��گفتند:به خدا سوان يوادر؛«[بر)٧٣/١٢سF،��(يو
�قصد��داشت(ع)س�Fت يومانى كه حضرده�ايم».زد نبوگز دزمين فساد كنيم و ما هردر اين سرز

د،نقشه�اىد نگه دارد در كنار خوان به مصر آمده بوادراه ساير برا كه همرش بنيامين رادرتا بر
ا در؛«پيمانه ر)٧٠/١٢سF،(يو»�łÓFÓqÓ��« ÒIÓ¹UÓWÓ8 — wÓŠÚq√ ÓštOمايد:«آن مى فركشيد؛چنان كه قر
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ش دادند كه پيمانه گماركت كند،گزاست حرقتى قافله مى خوار داد».وش قرادربار غله بر
؛«اى قافـلـه،)٧٠/١٢سF،(يـو»�Ó¹]²?ÔNÓ�« U?ÚF?d?OÔ≈ ½]J?ÔrÚ� Ó�?Ó—U?�ÔÊu√شده است و مـنـادى نـدا داد:«

دنسل به قسم خـورد متوفع اتهام از خـواى رسF بران يوادرد كه برديد».اين جا بـوشمادز
 به»�در اينwد نيستيم.«مقسماى فساد نيامده�ايم و دزگند كه ما برشدند و گفتند:به خدا سو

».در بهðÓK?�U]t� ÓIÓbÚŽ ÓKLÚ²Ôr»�است كه با ادات�«تاء»�بيان شده است:«ّهاللك�«گند،نام�مبـارسو
د،د��ندارجوم واو»�و��«باء»��اين مفهوم نهفته است كه در استفاده�«وعى مفهودن�«تاء»�نوكار بر

أم باد كه تـودى به كار مى روار»�است،در موهّاللك�«ه نام مبارن بر آن كه ويـژا��«تاء»�افزوزير
ح نقشـه�اى�مبنى بر طر�(ع)اهيمت ابرگند حضـرنه كه خداى متعال سوتعجب باشد؛آن گـو

؛به��)٥٧/٢١(االنبياء،»ðÓK�U]tL_ bOÓÊ]√ ÓHÚMÓ0UÓJÔrده است:«موا با�«تاء»�نقل فردى اصنام راى نابوبر
د كهاهم كشيد.شگفتى از آن جهت بـودى بتان شما خـواى نابوگند،نقشه اى بـرخدا سو

ى،نقشهدم با ودى و احتمال مقابلـه مـر�در آن خفقان شديد نمـرو(ع)اهيم�انى به نام�ابـرجو
،بدين�(ع)بت يعقوندان حضرگند فرزح مى كند؛اما شگفتى در سوا طرشكستن بت�ها ر

خشان در��و آن سابقه در(ع)اهيم خليل�ادگان ابران نود به عنوفى خود كه آنها با معرجهت بو
�نام(ع)ب�ت يعقـوندان حضرند؟از اين كه فرزدى مى شـونه متهم به دزسفر به مصر،چگـو

دند،صاف جالل،جمال و كمال است به كار�بر»�كه حاكى از ذات مستجمع اوّهاللك�«مبار
دند و قسممن به خدا بوان انبار غذايى،متدين و مؤد كه هم آنها و هم مأمورم مى شومعلو

گند به اين نام قصد داشتند كهى ديگر،با اداى سوا جايز نمى�دانستند.از سوبه غير خدا ر
گندى كهاب سوشان باقى نماند؛اما جـوديدى در صدق گفتارديگر جاى هيچ شك و تـر

�ÓIÓbÚŽ ÓKLÚ²ÔrÚ0 Ół U¾ÚMÓ� UMÔHÚ�bÓ8 —_« wÚ÷د:«دند،اين جمله بو�ياد كر�(ع)بت يعقوندان حضرفرز

ËÓ0ÓL UÔM]Ý UÓ—U�sOÓ«يو)�،Fان بر بى�گناهىگاهى و اطالع مأمورن آن تأكيد بر آ،كه مضمو)٧٣/١٢س
دى است.ش انتسابى،يعنى فساد و دزد از دو ضد ارزخو

دمگندهاى مرخى از سون بر اين كه برآن كريم افزوقرخ:گند اهل بهشت و دوز�.سو٤
جها نيز مى دهد،كه با توخ رت،بهشت و دوزده،خبر از قسم آنان در آخرا نقل كردر دنيا ر

هنه آن اشارمن،كافر و منافق ـ،به يك نمـوت ـ مـؤدم در دنيا و آخربه اصناف سه گانه مـر
»�Ó‰UÓð ÓK�U]t≈ ÊÚL bÚ Ó� Ó²ÔdÚœs¹مايد:«ده،مى�فرا نقل كرند سخن يكى از بهشتيان رد:خداومى�رو

ا�[نيز]�به هالكت بكشانى».يادكنندهد مرديك بوگند،نز؛«گفت:به خدا سو�)٥٦/٣٧(الصافات،
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ط و هالكت است.از اين آيه استفادهاب قسم سقودى از اهل بهشت است و جوگند  فرسو
سندى مى�پرد يا ديگرد مى�افتند و از خوفقاى خوستان و رد كه اهل بهشت گاهى به ياد دومى�شو

خ است،بعد با نگاهىد در دوزد كه آن فرجه مى�شوانجام،گوينده متوكه او كجاست.سر
اهى بكشانى».ا نيز به گمرد كه مرديك بوگند به او مى�گويد:«نزدر جهنم و با سو

آنگندهاى قرهاى كلى سومحور
د كه در هشتدارا در برده آيه قسم به خدا رآن فقط يازدر قرند:گند به خداوال�:سو

ه زير آمده است:سور
8ÓË öÓ—ÓÐÒpÓ¹ ô ÔRÚ0MÔÊuÓŠ Ó²]¹ vÔ×ÓJÒLÔ„uÓ8 LOÓý UÓ−ÓdÓÐ ÓOÚMÓNÔrÚŁ Ôr]¹ ô Ó−bÔ«Ë:«٦٥ه نساء،ـ سور١

8√ wÓ½ÚHÔ�NrÚŠ Ód?ÓłÎ0 UL]� UÓCÓOÚXÓË Ó¹Ô�ÓKÒLÔð «uÓ�?ÚKLOÎUت قسم كهدگارلى چنين نيست،به پـرور؛و
دانند،د آنچه ميان آنان مايه اختالف است داور�گرا در مورند،مگر آن كه تو رايمان نمى�آور

ند».د آور سر تسليم فروًاحتى نكنند و كامالده�اى در دل�هايشان احساس نارپس از حكمى كه كر
ت كه از همهدگارگند به پرور؛پس سو8ÓuÓ—ÓÐÒpÓ� ÓMÓ�ÚQÓ�ÓM]NÔrÚ√ ÓłÚLÓFsO:«٩٢ه حجر،ـ سور٢

سيد».اهيم پرآنان خو
ËÓ¹Ó−ÚFÓKÔÊuÓ� LÓ¹ ô UÓFÚKÓLÔÊuÓ½ ÓB³OÎ0 UL]— UÓ“Ó�ÚMÓ¼UÔrÚð ÓK�U]t� Ó²Ô�ÚQÓ�Ôs]Ž ÓL]L UÔMÚ²ÔrÚ:«٥٦ه نحل،ـ سور٣

ðÓHÚ²ÓdÔÊËاى آنان كه نمى�دانند مى�نهند؛به خـداى داديم �نصيبى بـر؛و از آنچه به ايشـان روز
د».ال مى�شو سؤًغ بر مى�بافيد حتماگند كه از آنچه به دروسو

؛به8ÓuÓ—ÓÐÒpÓ� ÓMÓ×ÚAÔdÓ½]NÔrÚË ÓA�«]OÓÞUsOÓŁ Ôr]� ÓMÔ×ÚCdÓ½]NÔrÚŠ ÓuÚ‰Ół ÓNÓM]rÓł ¦OÒÎU:«٦٨ه مريم،ـ سور٤
اهيم ساخت،سپس در حالى كه بها با شياطين محشور خـوگند كه آنهـا رت سودگارپرور

خ حاضر مى�كنيم».د دوزداگرا گرانو در آمده�اند،آنان رز
؛پـس8ÓuÓ—Ó»Ò��« ]LÓ¡UË Ó—_«Ú÷≈ ½]t?Ô� Ó×Óoy0 ¦Úq?Ó0 Ó√ UÓ½]JÔrÚð ÓM?ÚDIÔÊuÓ:«٢٣ه ذاريـات،ـ سور٥

د شما سخننه كه خو� او حق است،همان گوًاقعامين كه ودگار آسمان و زگند به پرورسو
مى�كنيد».

8Ó√ ö?Ô�Ú�rÔÐ dÓ»Ò�« ÚLÓAÓ—U‚Ë Ó�«ÚLÓG?Ó—U»≈ ½]� UÓIÓœU—ÔŽ¿ÊËÓKÓ√ vÓÊÚ:«٤١-٤٠ج،ه معارـ سور٦

½Ô³ÓbÒ‰Óš ÓOÚdÎ0 «MÚNÔrÚË Ó0Ó½ UÓ×ÚsÔÐ LÓ�Ú³Ô�usOگند ياد مى�كنمان سوان و خاوردگار باخترگز]�به پرور؛[هر
انند جست».ا بياوريم و بر ما پيشى نتواناييم كه به جاى آن بهتر از ايشان ركه ما تو
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?ËÓ�?�«]L?Ó¡U?Ë Ó0ÓÐ UÓM?Ó¼U?ÓË¿U?Ó—_«Ú÷Ë Ó0ÓÞ U?Ó×?Ó¼U?ÓË¿U?Ó½ÓH?Úf?ÌË Ó0ÓU:«٧-٥ه شـمـس،ـ سـور٧

ÝÓu]¼«ÓUمين و آن كسگند به زاشت،و سوافرا برمين و آن كس كه آن رگند به آسمان و ز؛سو
د».ست كرا درگند به نفس و آن كس كه آن راند،و سوا گستركه آن ر
ا آفريد».گند به]��آن كه نر و ماده ر؛و�[سوËÓ0Óš UÓKÓoÓc�« ]LÓdÓË Ó½_«Ú¦Óv:«٣ه ليل،ـ سور٨

 به»wگ�ترين�«مقسما به بزرند سبحان عظيم�ترين قسم رهاى كلى قسم�ها:خداومحور
اسطه اين قسم داده شده،يادهايى كه به و �له»�و تأكيد بر خبرwاى تأكيد بر جليل�ترين�«مقسمبر

د:ان بيان نموهاى زير مى�توا در محورگند رهاى اين سوده است.فضاى كلى و محوركر
ند حقايقفتار منافقان كه سعى دارنگى رش و تبيين چگوارو گز(ص)�م�.سخن از پيامبر اكر١
.استدالل بـر٣دن برپايى دادگاه عدل الهـى؛.خبر از حتمـى بـو٢ه دهند؛نه جلـواروا ور
انجام��كار.بيان عاقبت و سر٤ند با بيان نظام متقن و تدبير در آن؛حدانيت و ربوبيت خداوو

دن روز پاداش؛عده�هاى الهى و قطعى و يقينى بو.حقانيت و٥ه به�«معاد»؛ان و اشاركافر
ق وند بر مشرت بى�حد و حصر الهى با قسم به ربوبيتى كه خداو.تأكيد بر عظمت و قدر٦

.اختالف در٨ى؛ستگاران كليد رفى آن به عنوكيه نفس»�و معر.تأكيد بر�«تز٧د؛ب دارمغر
ه�ها به دست مى�آيد.فتن فضاى كلى سورد با در نظر گرارشش و تالش انسان�ها.اين موكو

آن كهه قرگند الهى است كه در پنج سورآن يكى از مصاديق سوقرآن:گند به قرب:سو
ده است:ضه در آنها كرا عرمسائل مهمى ر

آن حكمت�آموز».گند به قر؛يس سوf¹*ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrO:«٢-١ه يس،ـ سور١
آن پر اندرز».گند به قر؛ص سوË ’Ó�«ÚIÔdÚÊ¬– c�« ÍÒLÚd:«١ه ص،ـ سور٢
شنگر».گند به كتاب رو؛حم سوrŠ*ËÓ�«ÚJ²Ó»U�« ÚLÔ³sO:«٢-١ف،خره زـ سور٣
شنگر».گند به كتاب رو؛حم سوrŠ*ËÓ�«ÚJ²Ó»U�« ÚLÔ³sO:«٢-١ه دخان،ـ سور٤
ه».آن باشكوگند به قرق سوË ‚Ó�«ÚIÔdÚÊ¬�« ÚLÓ−bOª:«١ه ق،ـ سور٥

آن،كتاب هدايت وه مذكور با قسم به قرند در پنج سورهاى كلى قسم�ها:خداومحور
ح�با مطر(ص)�ل�سوت رسالت حضر.حقانيت ر١مايد:ا بيان مى فرهاى زير رسعادت،محور

شى بهاموده�هاى غفلت و فـر.هدايت افكار و شكافتن پـر٢ار؛آن عظيم و استـودن قرنمو
شنگرآن روآن با قسم به قر.تأكيد بر عظمت قر٣آن؛ان عامل بدبختى انسان�ها با نور قرعنو

انآن به�عنوه به قر.اشار٤ت؛و حقانيت آن حضر�(ص)�لسوت رسالت حضرو تأكيد بر مسأله ر
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.تأكيد٥نده است؛نامه�هاى سازف و برنده كليه معاردار�«خير كثير»�و�«انذار بشر»�كه در بر
د تأكيد و اثبـاتجه به سياق آيات،آنچه مورآن.با تـو�باقسم به قر�(ص)دن پيامبـربر منذر بو

د.دازآن به اثبات آن� مى�پرند با نشان دادن عظمت قرسالت»�است كه خداواست،امر�«ر
ا در قالبگند است كه صفاتى رشته يكى از مصاديق سـوفرشتگـان:گند به فرج:سو

ده است:قم زاى آنان رگند برسو
گند؛سوً»ËÓB�«]8U] UH ÓHÒÎU*8Óe�U]ł«dÓ «“ ÓłÚdÎ«*8Ó²�U]�UOÓ U– LÚdÎ:«٣-١ه صافات،.سور١

جر مى�كنند]كنندگان�[ كه به سختى زجره بسته�اند ] و به زبه صF بستگان [ كه صفى باشكو
ت كنندگان�[آيات الهى]».و به تالو

*»ËÓc?�«]—«¹Ó U?– Ó—ÚËÎ«*8Ó�UÚ×?Ó0U? öË �Úd?Î«*8Ó�U?Ú−Ó—U?¹Ó U?¹ Ô�Úd?Î:«٤-١ه ذاريات،.سـور٢
8Ó�UÚLÔIÓ�?ÒLÓ U√ Ó0ÚdÎ«ًان و تقسيـمانبار و سبك سيـرهاى گره� افشان و ابرگند به بادهـاى ذر؛سو

كنندگان امور».
هاىمحوره�هاى مذكور برشتگان الهى در سورند با قسم به فرمحور كلى قسم�ها:خداو

الدى�ـابطه واب و عقاب بندگان و رسيدگى به ثو.تأكيد بر قيامت و ر١زير تأكيد مى�نمايد:
ل وت»�با همه هوى از حقيقت�«آخرگاه ساختن قلب بشر.آ٢شتگان؛لدى بين خدا و فرو

اس و عظمت آن.هر
دوند متعال به�«قيامت»�كه يك امر قطعى و يقينى است،درخداوگند به قيامت:د:سو

ده است:گند ياد نموه زير سوسور
گند به�؛نه سوôÔ�Ú�rÔÐ OÓuÚÂ�« ÚIOÓ0UÓW*ËÓ√ ôÔ�Ú�rÔÐ M�U]HÚfK�« ]u]0«ÓW √:«٢-١ه قيامت،ـ سور١
نش گر».جدان سرزگند به وستاخيز و نه سوروز ر

گند؛سوËÓ��«]LÓ¡U– Ó «�« Ú³ÔdÔÃË*ËÓ�«ÚOÓuÚÂ�« ÚLÓuÚŽÔœu*ËÓýÓ¼UbÌË Ó0ÓAÚNÔœuÌ:«٣-١ج،ه بروـ سور٢
اهى».د گواه و مورد و به گوعوج و به روز موبه آسمان آكنده از بر

ده و عبثاى آن كه به انسان بفهماند جهان بيهـوند برهاى كلى قسم�ها:خـداومحور
گندهاى عظيم برام و سوگذشت اقوها با بيان سرنيست و معاد و قيامت حتمى است،بار

ع و تحقق قيامت چنينقوار باال در بيان وگند استونه سوده است.دو نمواين امر تأكيد كر
ى است بر قيامتامه كه همان قيامت صغـرّگند و تأكيد بر نفـس لـو.با سو١آمده است:

د،د و شاهد و مشهوعوج،روز مواى بروگند به آسمـان دار.با سو٢ى تأكيد مى كند؛كبر
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فى مى�كند.ا حتمى معرمحاسبه اعمال در روز قيامت ر
گند به هستى كه ازت ديگر،سوقات و به عبارگند به مخلوسوگند به هستى:هـ:سو
 الحاقه،wهآن فقط يك بار و آن هـم در سـورآنى است،در همه قـرگندهاى قرمصاديق سـو

؛پس نه [چنان]�است كه��مى�پنـداريـد،8Ó√ öÔ�Ú�r?ÔÐ LÓð UÔ³ÚBd?ÔÊË¿ËÓ0Óð ô UÔ³ÚBd?ÔÊË:«٣٩ـ٣٨
گند ياد مى�كنم به آنچه مى�بينيد و آنچه نمى�بينيد».سو

قات هستى،�عظمت،صدق وگند به تمام مخلومحور كلى قسم:در اين قسم �با سو
ند به تـمـامار مى�دهـد.خـداود تأكيـد قـرا مور�ر��(ص)مل اكـرسوآن»�و حقانـيـت راستـى�«قـرر

احد و حاكم بر عالم،نظامـىا نظام وده است،زيرگند ياد كرقاتش و به�«هستى»�سـومخلو
ىاء به سوكت تمامى اجزحدانيت مانع و حرتبط است و حكم بر واى آن به هم مراست كه اجز

جه جهانى�د و متوا مى�دارا به تفكر وگند،انسان رى ديگر،با اين سوند مى�كند.از سوخداو
ى كه قابل رؤيت نباشد،دليلى بر انكار آنغير مادى مى�كند و به او مى�فهماند كه هر چيز

آن»�كتاب تدوين الهى و�«هستى»�كتاب تكوين الهى است.نيست.خالصه،«قر
ف�«شب و روز»،يكى از مصاديقدو پديده عظيم و شگرگند به شب و روز:و:سو

هگذر و بهگند ياد شده تا از اين ره زير به آنها سوگندهاى الهى است كه در هفت سورسو
ايد:فت نسبت به آنها بيفزه آنها بر معرت انديشه و تفكر دربارى قدرگيركار

؛نه چنين استLÓË öÓ�«ÚIÓLÓd*ËÓK�«]OÚq≈ –Ú√ ÓœÚÐÓd*ËÓB�«^³Ú̀≈ –Ó√ «ÓÝÚHÓd:«٣٤-٣٢ه مدثر،ـ سور١
نگند به بامداد چون پشت كند �و سوگند به شامگاه چوگند به ماه و سو[ كه مى�پنداريد] سو

د».آشكار شو
انگند به اختر؛نه �نه سو8Ó√ öÔ�Ú�rÔÐ �UÚMÔM]f*�«Ú−ÓuÓ—«�« ÚJÔM]f:«١٦-١٥ه تكوير،ـ سور٢

ند و از نو آيند».دان [كز ديده] نهان شوگر
گند به شـب؛سوËÓK�«]OÚq≈ –ÓŽ «Ó�?ÚFÓf*ËÓB�«^³?Ú̀≈ –Óð «ÓMÓH]fÓ:«١٨-١٧ه تكويـر،ـ سور٣

د».ن دميدن گيرگند به صبح چوداند و سوچو پشت گر
؛نه8Ó√ öÔ�Ú�rÔÐ A�U]HÓo*ËÓK�«]OÚqË Ó0ÓË UÓÝÓoÓ*ËÓ�«ÚIÓLÓd≈ –Óð« «]�Óo:«١٨-١٦ه انشقاق،ـ سور٤
د».ن�� [بدر]�تمام شوگند به ماه چوشاند و سوگند به شب و آنچه فرو پوگند به شفق و سو�نه سو

گند به سپيده دم و شب�هاى ده�گانه».؛سوËÓ�«ÚHÓ−ÚË¿dÓ�ÓOÓ‰UÌŽ ÓAÚd:«٢-١ه فجر،ـ سور٥
شيد و تابندگى�اش».گند به خور؛سوËÓA�«]LÚfË Ó{Ô×Ó¼UÓU:«١ه شمس،- سور٦
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گند؛سوËÓ�«ÚIÓLÓd≈ –Óð «Ó¼öÓU*ËÓM�«]NÓ—U≈ –Ół «Ó¼öÓU*ËÓK�«]OÚq≈ –Ó¹ «ÓGÚAÓ¼UÓU:«٤-٢ه شمس،- سور٧
گند بـهداند و سوشن گرا] رومين رن[زگند به روز چـود و �سوشيد] رون پى[خـوربه مه چو
شد.ده بر آن پون پرشب چو

دهن پرگند به شب چو؛سوËÓK�«]OÚq≈ –Ó¹ «ÓGÚAÓv?*ËÓM�«]NÓ—U≈ –Óð «Ó−ÓK]v:«٢-١ه ليل،- سور٨
د».ى آغازه�گرن جلوگند به روز چوافكند و �سو

شنايـى روز وگند بـه رو؛سو?ËÓC�«^×?Óv*ËÓK�«]O?Úq≈ –ÓÝ «Ó−Óv:«٢-١ه ضحـى،- سور٩
د».ام گيرن آرگند به شب چوسو

ند به دو پديده شب و روز،به شب آن هنگاممحور كلى قسم�ها:چنانچه گفتيم،خداو
د و به روز آن هنگام كه تجلى يافتهق تاريكى مى�سازا غردد و همه چيز رده مى�گركه گستر

افتى حقيقى و مهم رف و معرده و معارگند ياد كردد،�سوو همه چيز ظاهر و آشكار مى�گر
.در شب نشانه�هاى١تند از:ف عبـارهاى اين معارد از محورده است.چند مـوربيان نمو

قاتش داللتشنى كه بر ربوبيت،حكمت و علم خالق آنان و عنايت او نسبت به مخلورو
ت»�اى تأكيد بر�«نبـوانه�اى بـرگند پشتو.صالبت�ها و عظمت�هـاى سـو٢د؛د دارجود ودار

اى خطابند برابر خداومين در بر آسمان و زِدنه به تسليم بو.اشار�٣است؛(ص)م�ل اكرسور
اى.انتقال پى در پى شب و روز،مصداقى بارز بر٤ع در قلب او؛به انسان و القاى خشو

ه به اين كه جهـان»�و به طور كلى،اشـار U?I³ÞÎo³Þ sŽانتقال حالت پى در پى در انسـان�«
گ�ترين نعمت�هاى الهى است،.شب و روز از بزر٥ل است؛هستى در حال تغيير و تحو

گندهاى با عظمت.با سو٦د هستى و حيات مختل مى�گشت؛چنانچه اگر تنها يكى از آن دو بو
سيدن بهاه رد كه تنها رشيد،ماه،شب و …»،بيان مى�دارقات عظيمى مانند�«خوربه مخلو

اىد و براكنده دارشش�هاى پر.انسان كو٧كيه نفس»�است؛ى جاويد،«تزستگارسعادت و ر
آيد.د تا از ضاللت به هدايت دراهنمايى دارهبر و رسعادت نياز به هدايت ر

اناواز نشانه�هاى با عظمت ديگر الهى كه ناشناخته�هـايـش فـرگند به آسمـان:ز:سو
ه زير آمده است:گند به آسمان است كه در پنج سوراست،سو

گند به آسمان مشبك».؛سوËÓ��«]LÓ¡U– Ó «�« Ú×Ô³Ôp:«٧ه ذاريات،.سور١
گند به طور و كتابى نگاشته شده».؛سوËÓD�«^—uË¿ÓL²Ó»UÌ0 Ó�ÚDÔ—u:«٢-١ه طور،.سور٢
ج�هاى بلند».اى برگند به آسمان�هاى دار؛سوËÓ��«]LÓ¡U– Ó «�« Ú³ÔdÔÃË:«١ج،ه برو.سور٣
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گند؛سوËÓ��«]LÓ¡UË ÓD�«]—U‚*ËÓ0Ó√ UÓœÚ—Ó„«Ó0 ÓD�« U]—U‚*M�«]−ÚrÔ¦�« ]�UV:«٣-١ق،ه طار.سور٤
ان».د چيست؟آن اختر فروزد،تو چه دانى كه اختر شبگربه آسمان و آن اختر شبگر

اشت».افرا برگند به آسمان و آن كس كه آن ر؛سوËÓ��«]LÓ¡UË Ó0ÓÐ UÓMÓ¼UÓU:«٥ه شمس،.سور٥
اه�ها.آسمان ر١د:ان بيان كرا چنين مى�تومحور كلى قسم:محور كلى اين قسم�ها ر

گند به آسمان،اختالفند با سود و خداوگانش داراى ستارن و متعددى برناگوهاى گوو مسير
.پنج٢فى مى�كند؛چ و بى�اساس معرند،پواه�هاى متعددى كه دارا در ركان رو تشتت مشر

ع،�بيت معمور و بحرفوق منشور ـ،سقF مرپديده مهم و عظيم�«طور،كتاب مسطور ـ ر
ندند در عالم تكوين و تشريع و بيانگر اين است كه خداوت خداومسجور»،نشانه�هاى قدر

ا ازى،او رگندها با ضرباتى پى در پى بر حس بشـر.سو٣ى است؛قادر بر انجام هر كـار
د و.هر نفسى نگهبان و محافظـى دار٤د؛ش مى آوراب غفلت بيدار مى كند و به هـوخو

ى همان.سعادت جاويدان و اخـرو٥د؛ع قيامت تأكيد دارقود�«محافظان الهى»�بـر وجوو
كيه نفس»�به دست مى آيد.سعادت حقيقى است كه فقط در سايه�«تز

گند ياد شده است:ه»�سوه زير به�«ستارآن در چهار سوردر قره:گند به ستارح:سو
د مى آيد».ن فروگند به اختر چو؛سوËÓM�«]−Úr≈ –Ó¼ «ÓuÓÈ:«١ه نجم،.سور١
گند؛نه [چنين نيست كه مى�پنداريد] سو8Ó√ öÔ�Ú�rÔÐ LÓuÓ�«lM�« −̂ÔÂu:«٧٥اقعه،ه و.سور٢

گان».به جايگاه�هاى ستار
*8Ó√ öÔ�Ú�?rÔÐ �UÚMÔM]f*�«Ú−ÓuÓ—«�« ÚJÔM]f*ËÓK�«]O?Úq≈ –ÓŽ «Ó�ÚFÓf:«١٩-١٥ه تكوير،.سور٣

ËÓB�«³̂Ú`≈ –Óð «ÓMÓH]fÓ*≈½]tÔ� ÓIÓuÚ‰Ô— ÓÝÔ‰uÌL Ódr¹ٍند و از نودان،نهان شوان گرگند به اختر؛نه نه سو
آن�]د،كه[قرن دميدن گيـرگند به صبح چـوداند و �سون پشت گرگند به شب چـوآيند� و سو
ى است».ارگوستاده بزرسخن فر

ËÓ�?�«]LÓ¡UË ÓD�«]—U‚*ËÓ0Ó√ UÓœÚ—Ó„«Ó0 ÓD?�« U]—U‚Ô*M�«]−ÚrÔ¦?�« ]�UV *≈ÊÚ:«٤-١ق،ه طار.سور٤

LÔq^½ ÓHÚfÌ� ÓL?]Ž UÓKÓOÚNÓŠ UÓ8U?kÏد و تو چه مى�دانى كه اختـرگند به آسمان و آن اختر شبـگـر؛سو
ان،هيچ كس نيست مگر آن كه نگاهبانى بر او��[گماشته شده]د چيست؟آن اختر فروزشبگر

است».
ا تأكيده امور مهمـى رند با قسم به حاالت مختلF سـتـارمحور كلى قسم�ها:خـداو

شناه مانده رواى مسافر در را براه ره در دل شب تاريك،ر.چنانچه ستار١د،از جمله:مى�ورز
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ه�اىستارن��همچو�(ص)ا باز شناسد،پيامبرى مقصدش هدايت مى�كند تا مسير اصلى رو به سو
اقعى هدايت مى�كنـد؛ى كمال و سعادت وا از جهل و نادانى به سـوخشان انسان�هـا ردر
آن ودن قرگان در تثبيت و تقرير حقيقت و حق بوند سبحان با قسم به جايگاه ستار.خداو٢

دن.يقينى و قطعى بو٣ار مى�دهد؛د تأكيد قرب �العالمين»�است مورف�«رآن از طراين كه قر
تيب خـاص.نظم و تـر٤د؛اه ندارده رل و بيهـوآن سخنان هـزآن و اين كه در قـرسخنان قـر

اناست.ى�قادر  و تود فاعلى مختار و مقتدر است كه به انجام هر كارجوگان،بيانگر وستار
ل تاريخده كه در طـوحى و خانه خدا�«كعبه»�بـود ومكه محل فروگند به مكـه:ط:سو

گند به آن ياد شده است:ه زير سوده و در دو سورام بود احتره مقدس و مورارنيز همو
گند به اين شهر[مكه]».؛سوôÔ�Ú�rÔÐ NÓcÓ�« «Ú³ÓKÓb √:«١ه بلد،.سور١
 اين شهر امن و امان».گند به]و[ سو ËÓ¼ÓcÓ�« «Ú³ÓKÓb0_« sOª:«٣ه تين،.سور٢

:ًد كعبه،و ثانـيـاجو:وًالافت مكه از دو جهت اسـت:اوهاى كلى آيـات:شـرمحور
تنـد از:د عبارافت مكه بيان مى شودى كه با قسم به شـرار.از جمله مو(ص)حضور پيامبـر�

�و(ع)اهيم�ت ابرندى كه ميان حضـرى و فرزابطه پـدرگند به شهر مكه و رند با سـو.خداو١
��(ص)لسوت رافت حضرار است و با بيان عظمت و شرقر�بر(ع)ت اسماعيل�ندش حضرفرز

ند طبيعت وار مى�دهد و آن اين كه خداود تأكيد قرا موردر آيه�اى جداگانه حقيقتى مهـم ر
ابر سختى�هاد و بايد در برد ندارجواحتى كامل وا در سختى آفريده است و در دنيا رانسان�ها ر

اى تأكيد��برن،طور سينين و بلد امين»،برگند به چهار امر مهم�«تين،زيتو.سو٢صبر نمايد؛
ترين حالت آن است و انسان كامل�تريناين امر مهم است كه آفرينش انسان�ها در بهترين و نيكو

قات است.مخلو
آن جمعف قرتاه به همين نام تمامى معاره�اى كوآن در سوردر قرگند به عصر:ى:سو

هده است.سورائه نمـواى سعادت انسان تنظيـم و ارنامه جامع و كاملى بـرشده است و بر
گند به عصر».؛سوËÓ�«ÚFÓBÚd:«١عصر،

ندگى بشر تجسماى زش و نظام كامل برچك يك روه كومحور كلى قسم:در اين سور
صيتان هستند،مگر كسانى كه متصF به چهار خصويافته است.تمام انسان�ها در خسر

ند با قسمش به صبر.خداو.سفار٤ش به حق؛.سفار٣.عمل صالح؛٢.ايمان؛١باشند:
د.ن ثمر نيك بيان مى دارا در از دست دادن�«عمر»�بدواقعى ران وبه عصر ضرر،زيان و خسر
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شندگى بشر،پيدايش خـط و نـگـاراز مهمترين رويـدادهـاى زگند به قـلـم:ك:سو
اندن ود از خـوند متعال در نخستين آيـات خـوش�«قلم»�تا بدان جاست كـه خـداود.ارزبو

 ¿Úd?Ó√ÚÐ ÝUÚr— ÓÐÒpÓ�« ]cš ÍÓKÓoììììì�«ÚdÓ√ÚË Ó—ÓÐp̂ÓL_« Úd?ÓÂÔ»�اهميت تعليم و تعلم سخن مى�گويـد:«

�«]cŽ ÍÓK]r?ÓÐ �UÚIÓKÓr?*ŽÓK]rÓ½ù« Ú�ÓÊUÓ0 Ó� U?ÓrÚ¹ ÓFÚKÓrÚ�«،نهحى الهى با ايـن گـوع و.شرو)٥-١/٩٦(العلـق
ه�اى بهگند در سورا در دين مبين اسالم نشان مى�دهد و با سـوهنگى رآيات اهميت بعد فر

ده است.اى�«تعليم و تعلم»�بيان كرا برى رش و عظمت بيشترهمين نام ارز
گند به قلم و آنچه مى�نويسد».؛ن و سوË ÊÓ�«ÚIÓKÓrË Ó0Ó¹ UÓ�ÚDÔdÔÊËÓ:«١ه قلم،سور

سالت»�تأكيد و�تهمتت و ره با قسم به قلم بر�«نبوند در اين سورمحور كلى قسم:خداو
،(ص)ه دين آخرين و پيامبر خاتم��نفى مى�كند.معجز(ص)م�ا از ساحت مقدس پيامبر اكرن رجنو
ند مجنوظ نگاشته شده است و فرح محفـوآن»�است كه در حقيقت با قلم الهى در لـو«قر

د.شتن ندارنه آشنايى با قلم و نوهيچ گو
ش و جنگاه خدا و لحظات يوران،�اسبان مجاهدان رگرپيكاران:گرگند به پيكارل:سو

ل آمدهّ اوw عاديات آيـهwهگند مى�باشـد كـه در سـورآنان با كفار يكى ديگر از مـصـاديـق سـو
انند».گند به اسبانى كه با همهمه تاز؛سوËÓ�«ÚFÓœU¹Ó U{ Ó³Ú×ÎUاست:«

فى مى�كند؛انسان�هايى كه در مسيرا معره از انسان�ها رآن دو گرومحور كلى قسم:قر
ند و �با جانى مضايقه ندارنه فداكارند و از هيچ گوانه به پيش مى روگرا و ايثارجهاد بى�پرو

ه،انسان�هايى هستند كه� بخيل و ناسپاساه خدا قيام مى�كنند.در مقابل اين گروو مال در ر
ان نعمت نيز مى�كنند.�اند؛نه تنها ايثار نمى�كنند،بلكه به خاطر عالقه شديد به مال دنيا كفر

ااس روز قيامت رهرل،�صحنه�هاى پره اولناك جنگ گروگند به صحنه�هاى هوآن با سوقر
دد.مى�گره نهانشان آشكارد كه در آن روز اين دو گرويادآور شده و بيان مى دار

�از يك سو،نشانه عظمت و محبوبيت(ص)قسم به جان پيامبر�:(ص)گند به جان پيامبرم:سو
هكان دربارى سخنان� مشرارى ديگر،نشانگر نااستوت در پيشگاه الهى است و از سوحضر

��است:(ص)ى و …»�به��پيامبر�ى،شاعرن،ساحرن�«جنوايى چوت و نسبت�هاى ناروآن حضر
گند كه آنان در مستى؛به جان تو سو�ÓFÓLÚdÔ„Ó≈ ½]NÔrÚ� ÓHÝ wÓJÚdÓðNrÚ¹ ÓFÚLÓNÔÊuÓ:«٧٢ حجر،wهسور

دند».دان بوگرد سرخو
ه�و نيز شيـو(ص)محور كلى قسم:محوريت آيه بر اين است كه جان و حيات پيامـبـر�
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ادى كه ازان شناسايى�«حق و باطل»�و�«ايمان و كفر»��اسـت.افـرندگى ايشان بهترين ميـزز
ندگى سعادت�مندانهدان و زى كنند،حيات جاواستين پيروگ الهى و پيامبر رهبر بزراين ر

ا نشاخته و از تعاليم حيات بخش�ر(ص)ند و هر كس كه پيامبر�ا به دست مى�آوردو جهان ر
اه و زيان�كار است.ده و در دو جهان گمرا پيمواه غفلت،كفر و باطل رى ننمايد،رايشان پيرو

دناه بوآن كريم،همـرگند در قـردهاى سواز جمله كاربـرط:گند با شرن:اجتماع سـو
ËÓ√Ó�Ú�ÓLÔÐ «uK�U]tł ÓNÚbÓ√ Ó¹ÚLÓ½UNrÚ� Ó¾sÚł Ó¡UÓðÚNÔrÚ¹¬ ÓWÏ:�«١٠٩ه انعام،ط است؛مانند:سورقسم با شر

�ÓOÔRÚ0MÔs]ªه�اى بر آنان�دند كه اگر معجـزگد خورگند�هايشان به خدا سـوو با سخت�ترين سـو
ند». بدان مى�گروًبيايد،حتما

نتيجه:�
گندشمند است.سوه�هاى ارزشار از آموزآن و سره اعجاز قرجوآن از وگندهاى قرسو

آن نيز ازها.قرى ديدگاه�ها و باورسازاراى عمر بشر و بر استوازه�اى است به دردر كالم شيو
ش�هاىآن با� روند در آيات قرسان ساخته است.خداوا ديگره جسته،اما بنياد آن ره بهراين شيو

گندهاى�عظيم،گذشت پيشينيان و گاه با بيان سوهان،گاه با بيان سرمختلF،گاه با ادله و بر
ار داده است.د تأكيد قرسانده و مورا به اثبات رت و معاد»�رحيد،نبول سه گانه دين�«تواصو

گندهايى نيز از زباند اختصاص داده و سوا به خوى از آيات رند متعال حجم بيشتـرخداو
گندهاند با اين سوده است.خداومن و كافر ـ و يا ابليس بيان نمود ـ اعم از مؤبندگان خو

ى�ديگر،با ايناند و از سـوا مى خوا به تفكر و تدبر در امور عظيم فـراز يك سو،انسـان ر
ساند تا جاى هيچ شكا به اثبات مى�رت و معاد»�رحيد،نبول اساسى دين�«توگندها اصوسو

ش�ند با قسم به مالئكه عظيم و با�اقتداراى انسان�هاى ديرباور باقى نماند.خداوو شبهه�اى بر
گند به�«طور،كتاب�مسطور،بيت معمور و…»ا با سوت»�رآن�«نبوگند به قرا،با سوحيد»�ر«تو

 از آياتًاآن اكثرگندهاى قرده است.سوفى كرع معرقوا از امور محقق و حتمى الو�«معاد»�ر
ه استداللآن با اهل مكه به شيول قرند در ابتداى نزومكى�اند و اين نشان مى�دهد كه خداو

گنداب سود اعرى ديگر،در نزده و از سونه بحث�ها نبومينه اين گوا زسخن نگفته است،زير
ه بيانى با آنان سخن گفته است تا دل��آنانند با اين شيواج داشته است؛لذا خداودن روياد كر

س وگند به پديده�هاى محسوند با سوا به آيات الهى جلب نمايد.خداوجه آنان رم و توا نرر
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سانده است،ا به اثبات رد رف در حقيقت نه تنها مدعاى خوى اما با عظمت و شگرظاهر
جه كنند و بهى توا به كار انداخته تا بيشتر به اين پديده�هاى ظاهرات ربلكه انديشه�ها و تفكر

ند.سادگى از كنار آن نگذر

ــــــــــــــــــــــــــ
.٢٦/٢٦٩جمه مجمع البيان،.تر١
.٢٥٨ / ٢٥اهر،.الجو٢
گند».ه�«سواژهنگ عميد،ذيل و.فر٣
گند».ه�«سواژسى معين،ذيل وهنگ فار.فر٤
.٤٧٨ / ١٢ت»،�ب«بيرو.لسان العر٥
.٦٧٠دات/.المفر٦
.٢٧٣ / ٧آن،س قر.قامو٧
./٤٠امعح جمع الجوامع فى شرك:همع الهو.ر٨
.٢٢١ / ١ان،ك:الميز.ر٩

هش�هـاى�آن»،مجله پـژوگندهاى قـر.«تحليلى بـر سـو١٠
.٣٢٧-٣١٤ / ٣٧�٣٨ه آنى،شمارقر

 �.٧/١٩نه،.تفسير نمو١١
.همان.١٢
.همان.١٣
.١١١/١٧.تفسير كبير،١٤
�.٧/١٩نه،.تفسير نمو١٥
�.٣٣/١٠.تفسير أحسن الحديث،١٦
/ ١٢ان،؛الـمـيـز٥٦٩ / ٢ك:تـفـسـيـر الـكـشـاف،.ر١٧

.١٠٥  /١آن،م القر؛التمهيد فى علو٩٥
دات؛ معجم مقاييـس الـلـغـة،ذيـل مـادهك:المـفـر.ر١٨

«اثر».
».ّدات،ذيل ماده�«عزك:المصباح المنير؛ المفر.ر١٩

/٣٥ايع االسـالم،ح شـراهر الكالم فـى شـرك:جـو.ر٢٠
.١١١ / ٢سيله،؛تحرير الو٢٢٣

؛تفسير٣٦٧ / ١٩ان،؛الميز٧٨ / ٣٠.التفسير الكبير،٢١
.٣٧٠ / ٢٤نه،نمو

.١٨٦ / ١٠ار،؛كشF االسر٧٨ / ٣٠.التفسير الكبير،٢٢
.٥٨٤/٤.تفسير الكشاف،٢٣
دات،و المصباح المنير،ذيل ماده�«سطر»..المفر٢٤
.٣٣٢ / ٥؛مجمع البيان،٧٨ / ٣٠.التفسير الكبير،٢٥
.٣٧٠ / ٢٤نه،؛تفسير نمو٢٥ / ٢٠ان،.الميز٢٦
.٣٣٢ / ٥.مجمع البيان،٢٧
».ّدات؛ المصباح المنير،ذيل ماده�«من.المفر٢٨
��.٣٨ك:تاريخ سياسى اسالم،.ر٢٩
دد،چناند بر مى گرعو»�به عذاب موهّإن»�و�«هو.ضمير�«٣٠

آناب القرى در الكشاف و درويش در إعـرمخشـركه ز
گفته اند و ما قبل و ما بعد آيه نيز مؤيد اين معنا است.

،الم تأكيد،اصل قسمّتند از:إن.تأكيدهاى اين آيه عبار٣١
ه «اى»�به معنى�«نعم»�است كهاژدن كلمه�«اى».وو آور

د،مثـل اى و الـلـه.اقع مى شـوفقط قـبـل از�«قـسـم»�و
 و اى.ّف إنل،حرك:مغنى اللبيب،باب اور

د برعوه»�به عذاب مـوّضيح اين كه ضمير�«هـو»�و�«ان.تو٣٢
؛و آيه قبل و٣٥٣ / ٢ك:تفسير الكشاف،دد.رمى�گر

بعد از قسم نيز مؤيد اين معنا است.


