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و حتی اند ی پایان رسیدهکه به نقطهشد قریش هیچ باورشان نمی

ی قدرت کرد که به زودی خدایانشان از اریکهبه ذهنشان خطور نمی

 خدایانی همچون خورشید و ماه و دیگر ستارگان که هر کدام .فرو ریزند

های در آسمان جایگاهی داشتند و در زمین معبدی به استواری سخره

 کوهستان.

 

 :تمهید

اند که بر پیامبر نازل شده است. یعنی تاریخ بیان این سوره، به ای دانستهی تکویر را ششمین سورهسوره

مکه فرمانروا بودند و محمد روزگاری که قریش با خدایان ریز و درشت خود بر  .1گرددهمان آغازِ بعثت باز می

رسول با یاران اندک خود، مدام در معرض گزند و آزار و تهدید از سوی قریش بود که خود را متولیان دین 

 یکرد که به زودی خدایانشان از اریکهشد و حتی به ذهنشان خطور نمیدانستند. قریش هیچ باورشان نمیمی

د و ماه و دیگر ستارگان که هر کدام در آسمان جایگاهی داشتند و در خدایانی همچون خورشی .قدرت فرو ریزند

. خدایان رواج داشت گذاری بر فرزندان به عنوان عبدِ های کوهستان. هنوز نامزمین معبدی به استواری سخره

  .…عبدالشمس، عبدوود، عبدالعزی، عبدمنات، و هایی مانندنام

ی بینیم آیات این سوره، و شرایط آن روزگار را به یاد آوریم، میا بپذیریمرترتیب نزول آیات  روایات مربوط بهاگر 

هایی هراس انگیز و ویرانگر بر فرهنگ و اعتقادات و باور عرب تکویر، از اولین آیاتی هستند که همچون صاعقه

د، کنتاریخی را بیان می یبر اینکه به پایان رسیدن یک دوره افزوناین کالم تازه . آمده استآن روزگار فرود می

آورد، همچنین چنان مستقیم و آشکارا گریبان خدایان عرب را بر اینکه رستاخیِز قیامت را هم به یاد میافزون و 

 .گرفته که هیچ راه گریزی برایشان باقی نگذاشته است

                                                           
. ۰۸٫زنجانی/دانشگاه االزهر قاهره/ ترجمه فاطمی.سیدحسام/صفحهتاریخ جامع قرآن کریم/ ابوعبدهللا  - 1

 کند)الکشافداند که این نیز با روایت فوق تطبیق میهمچنین زمخشری نزول این سوره را بعد از سوره المسد می

نوبت  ق 1۰۸۱ بیروت :مکان چاپ / زمخشرى محمود/قرن ششم/ دار الکتاب العربی/عن حقائق غوامض التنزیل

 / ذیل تفسیر سوره تکویر(چاپ: سوم
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ی وجوه افتراق نیز ها از کالم مسیح دارد و دارای برخی تکویر، برخی وجوه اشتراک با گزارش انجیلسوره

ونه گباشد. از نگاه دینی، این وجوه افتراق شاید به اصل پیام عیسی مسیح ربطی نداشته باشد، بلکه آنمی

 1هم هست.رسول پیشین ترین روایت از کالم که در قرآن بارها اشاره شده، در پی نشان دادن درست

این نکته قابل درک است که پیروان هر دینی با گذشت زمان و با غلو نمودن در دین خود، کالم رسوالن را به  

، و چندان دور از ذهن نیست که پیروان آیین مسیحیت هم مانند پیروان آورندپسندند در میآن گونه که خود می

 هر آیین دیگری گرایش به غلو در دین خود داشته

ترتیب قرار گرفتن  .زه از کالم رسول پیشین در سنت پیامبران ابراهیمی امری معمول بوده استبازخوانی تا

کتب منسوب به انبیاء عهد عتیق و عهد جدید، نشان از آن دارد که کالم وحی برای هر پیامبری ضمن تایید 

ار خود بازخوانی نموده رسول پیشین، همچنین پیام او را در قالب زبان مخاطب بعدی و متناسب با شرایط روزگ

بینیم که عیسی مسیح از کالم منسوب به موسی و دیگر انبیاء پیش از ها میگونه که در انجیلاست. همان

هایی عین جمالتی از عهد عتیق را به عنوان شاهد کالم خود ای را بیان کرد و به مناسبتخود، بازخوانی تازه

بدون مراجعه به متن عهد قدیم، چندان قابل درک نخواهد بود. همچنین آورد، چندانکه مضامین عهد جدید، می

منظور عیسی « إِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل َکرِیم»ی تکویر هم آنجا که آمده است بی راه نخواهد بود بگویم که در سوره

 .انددهذکر کر« جبرئیل»ی تفسیرها، آن رسول کریم را مسیح است اما مفسرین اسالمی، تقریبا در همه

 

 ی تکویرای به ساختار متن در سورهاشاره

ی تکویر آمده، به چهار قسمت نسبتا مشخص هایی را که در سورهی صحنهشاید با اندکی تسامح بتوان همه

 :تقسیم نمود که عبارتند از

ی آن است، مانند درهم پیچیده شدن و تاریک شدن فروپاشی عناصر هستی که زندگی وابسته -1

های دریاها به ها، سر ریز شدن دریاها و هجوم خیزابهخورشید، فرو پاشی ستارگان، به راه افتادن کوه

اند، ها، و حوادث ویرانگر دیگری از این دست؛ و در حالی که همگان در حیرت ویرانی فرو رفتهخشکی

گیرد ا به پرسش میشود و همگان رای مجهول، طنین افکن میآوایی سترگ و سنگین، از کشته شده

                                                           
 به بعد در سوره دوم)بقره( 1۱۱از سوره چهارم)نساء( و آیات  1۵۱ی به عنوان نمونه نگاه کنید به آیه - 1
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ی این وقایع، بیان همه«. بِأَی ِ َذْنبٍ ُقتِلَت»، «َو إَِذا اْلَمْوُؤَدُة ُسئِلَت» که به چه گناهی کشته شده است 

 1همراه است.  «اذا»مدام با حرف شرط 

ی همهآشکار شدن   ی دوم از این سوره تلقی کرد.توان به عنوان پردهی دهم تا چهاردهم را میآیه -۲

اعمالی که هرکسی تا کنون انجام داده و بسا که خود از آن همه غافل بوده است. افروخته شدن دوزخ 

ی همین آشکارگی است. چنان است که وقتی سرپوش از اعمال آدمی و نزدیک آمدن بهشت، نتیجه

د به خود داوری برداشته شود، و هر کسی دریابد که هویت خود را چگونه و با چه اعمالی شکل داده، خو

 .افتدهم اتفاق می

ی با آن وقایع هراس انگیز، به نوعی در این آیات، نشان داده شده است که انسان چگونه در مواجهه

رسد که فراتر از آگاهی معمولی است. و آیه چهاردهم )علمت نفس مااحضرت( به لحاظ خودآگاهی می

 ۲همراه بود.« اذا»حرف شرط  ی آن وقایع قبلی است که بانحوی، پاسخی برای همه

 یپس از طی شدن این فرایند، تصویری ارائه شده از بازگشت عناصر فرو پاشی شده به چرخه -۱

 طبیعی خود و دمیدن صبحی روشن. این صحنه از برخی جهات مانند آخرین صحنه در داستان طوفان

 .ددگرنوح است که کبوتری با برگی از درخت زیتون به نزد نوح باز می 

در قسمت پایانی همان گونه که عیسی مسیح کالم خود را با ذکر و یاد انبیاء پیشین استحکام  -۰

بخشید در این سوره هم یاد آور شده است که این وقایع که در این سوره آمده، سخنانی نیست که می

تبار و مکانتی صاحب عرش دارای اع  ی رسولی بزرگوار است که در نزداز سر جنون باشد، بلکه گفته

کند، آن رسول است. بعد هم تاکید شده است که کسی که اکنون این کالم را برای شما بازگو می

« آن رسول گرامی»گرامی را در افقی روشن دیده است. اگرچه اغلب تفسیرها، جبرئیل را به عنوان 

 بوده باشد« عیسی مسیح»اند اما بسی محتمل است که منظور دانسته

                                                           
بیشتر به این معنا است که اگر این حوادث اتفاق بیافتد   که،به معنای اگر، یا هنگامی« اذا»آوردن حرف شرط  - 1

 دث اتفاق بیافتد، آنگاه به آگاهی خواهید رسیدیا هنگامی که این حوا

ی آن جواب شرط است یعنی پاسخی است برای همه« َعلَِمْت نَْفٌس ما أَْحَضَرت»گوید: چهاردهم که می آیه - ۲

 شدآغاز می «اذا»آیاتی که قبل از این آیه با حرف شرط 
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 «این است و جز این نیست»بندی، به اعتبار تلقی راقم این سطور از متن سوره است و به معنای  این تقسیم

رسد شرحی کوتاه در مورد این چهار پرده، همراه با آوردن آیات هر قسمت، منظور مرا از نظر مینیست، و به

 این تقسیم بندی بهتر بنمایاند.

های این سوره توجه داشته باشد که یکی در کالم انبیاء پیشین همچنین الزم است که مخاطب به پیش زمینه

بود و دیگر در فرهنگ و ادب عرب جاهلی و خبر فروپاشی خدایان عرب که خورشید و ماه و ستارگان نیز از آن 

 .جمله بودند

  ۹ی تا انتهای آیه 1یاز آیه ی اول:پرده

ْمُس ُكو َِرتْ   دوکه خورشید درهم پیچیده شآن گاه /             إَِذا الشَّ

 ندوو آن گاه که ستارگان تیره ش/          َو إَِذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ 

  آوار شوند ها و آن گاه که کوه/            َو إَِذا الْجبَاُل ُسیِر تْ 

لَتْ    ندوو آن گاه که شتران )آبستن ده ماهه( رها ش/           َو إَِذا اْلِعَشاُر ُعط ِ

 یند ها، گرد هم آو آن گاه که وحشت زده/         إَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ  وَ 

َِرتْ   شوند و آن گاه که دریاها برافروخته /            َو إَِذا اْلبَِحاُر ُسج 

  و آن گاه که نفوس، جفت شدند/           إَِذا النُُّفوُس ُزو َِجتْ  و

  پرسیده شود به آوایی سهمگینو آن گاه که /           إَِذا اْلَمْوُءَدُة ُسئلَتْ  و

   به کدام گناه کشته شده است؟/                  ؟َذنٍب ُقتِلَتْ  بِأَى  

 "کههنگامی"یا  "اگر"برای هر کدام از وقایع فوق، بیشتر به این معنا است که « اذا=کهآنگاه»آوردن حرف شرط 

ه ماند که بکنید که تا کنون از آن غافل بودید، به این میاین حوادث اتفاق افتد، آنگاه به چیزی آگاهی پیدا می

 .ای مرگ بار به سراغت بیاید، آنگاه زندگی را به یاد خواهی آوردما بگویند هر گاه حادثه

ای در زمین بر کند که هیچ زندهن میبدیهی است که هر کدام از این وقایع، زندگی را چنان از بیخ و بن ویرا

رسد بیان این وقایع، تلنگری به نظر میی آن وقایع باشد، بلکه بهگر ادامهماند تا مشاهدهجای نمی

دهد و فرجامی که از فرایند این اعمال پدید است تا آدمی را متوجه اعمالی کند که اکنون انجام میاندیشه 

 .کندی عادت رها میترین نگاه، ذهن آدمی را از گرفتاری در چرخهبینانهخواهد آمد و در خوش

ی ی زمان تقویمی هم هست، مواجهههمچنین فروپاشی خورشید و ماه و ستارگان، به معنای شکستن چرخه

 .کندمیو موقعیت شکننده کنونی با این فروپاشی، ناگهان آدمی را متوجه زندگی 
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از جای ، آوار شدن هادر تیرگی ستارگان گم شدنرهم پیچیده شدن خورشید، شود، دگونه واقع میواقعه این

نماید، های دریاها به خشکی. در این وانفسای ویرانی که خط پایان را به مردم میها، هجوم خیزابهکوهشدن 

 ی اموال و دارایی خویش باشد؟کیست که در اندیشه

ترین و عزیزترین دارایی عرب آن آبستن ده ماهه که با ارزش ای است به شترهایاشاره« و اذالعشار عطلت»

شد. های سوزان، و شیری که دلپذیرترین خوراک عرب شمرده میروزگار بود، مرکبی راهوار و صبور در رملستان

 ها است و رها کردن آن شاید به معنایترین داراییتمثیلی از گزیدهظاهرا « شتر آبستن ده ماهه»بنا براین، 

چه سود از گیرد،جم نیستی و نابودن قرار میدر تها« بودن»ها است. هنگامی که «داشتن»ی رها کردن همه

و جنگ توسل جوید برای  ؟. در چنین شرایطی کسی را آیا آن فرصت هست که به نیرنگ و توطئه«داشتن»

 تصاحب اموال دیگران؟

، در برخی باشدشی گردهم آمدن جانوران وحتصویری از ممکن است در نگاه اول « لوحوش حشرتا واذا»

. ی بشری باشدتواند تصویری از جامعهی عمیقتر در معنای این آیه میاند، اما الیهتفسیرها هم همین را نوشته

اند است، وحشت هم یعنی ترس، جانور وحشی را از این جهت وحشی خوانده« ترسان» به معنای « وحش» 

یعنی گرد هم جمع شدن، بنا بر این « حشر»گریزد. و و به محض دیدن آدمی، می که از آدمیان وحشت دارد

در اصل یعنی هنگامی که وحشت کنندگان به سبب ترسی که بر آنان مستولی شده « واذاالوحوش حشرت»

 .شوندگرد هم جمع می

ی افراد، دعواها ، همهکنداین تصوری دور از ذهن نیست که هنگامی که خطری بزرگ، حیات را تهدید به نابودی 

سو نهند و همه گرد هم فراهم شوند و جنگ و جدال خود را که مبتنی بر منافع شخصی و گروهی است به یک

به تعبیر دیگر، تا هنگامی که هنوز خطر نابودی حیات در میانه نباشد، برای .تا شاید راهی برای نجات بیابند

لویت قرار دارد و بسا که بسیاری از ما آدمیان، شب را با هرکسی سامان دادن به زندگی شخصی خود در او

گرانه علیه همسایه خویش به خواب رویم، از آن رو که بنا به عادت یقین داریم که فردا باز هم ای توطئهاندیشه

که سرنوشت همگان انهدام محتومی خورشید طلوع خواهد کرد و باز هم زندگی دوام خواهد یافت، اما هنگامی

ی مردم جهان خبری را باور کنند که تا چند روز ها؟ اگر همهشد که از راه رسیده است، چه سود از این توطئهبا

ی هستی منهدم خواهد شد و هیچ اثری از حیات باقی نخواهد دیگر این زمین مسکونی ما در فضای بیکرانه

ها، گریها و سلطهها، جاه طلبیها و نیرنگماند، آیا باز هم این همه نبردهای بزرگ و کوچک، این همه توطئه

 ادامه خواهد یافت؟
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مسئله مرگ یک فرد نیست، در مرگ های معمولی به هرحال انتقال حیات از نسلی به نسل دیگر اتفاق 

ر ها سال حیات فراهم آورده به هرحال سیافتد، این همه آواها و ابدعات و آثاری که انسان در طی ملیونمی

هرکسی هم وارثی خواهد داشت که به هنگام مرگ موجب تسالی او  .خود را دنبال خواهد کرد تکاملی

تر از آن است که آدمی دریغ از مرگ شخص اما انهدام نهایی، خط پایان برای حیات، بسی وحشتناک .شودمی

 1خودش داشته باشد.

رکسی با اعمالی است که تا کنون آید، جفت شدن هی زمان پدید میاتفاق دیگری که پس از شکستن چرخه

 انجام داده است.

جزئی از هویت انسان   متفاوت است. هر عملی، خوب یا بد، «محصول عمل»با « عمل»در مضامین قرآنی، 

گردد، در حالی که محصول عمل هرکسی چیزی جدای از های وجود عمل کننده میای از الیهشود، الیهمی

نویسد، آن سازد، آن میز محصول عمل وی است، کسی که کتابی میا مینجاری که میزی رانسان است. 

ی ساختن وی است. "عمل" در این تعریف عبارت است تمامی تاثیری که تجربه کتاب محصول عمل و اندیشه

 بردمیرد، محصول اعمال خود را با خود نمیآدمی که می، از نگاه دینیگذارد. و نوشتن و.. در آدمی برجای می

، جفت شودکه تا کنون انجام داده، به هویت او تبدیل می کارهاییی همه تاثیر های درونی شده وبلکه تجربه

از او جدا نخواهد شد. تجاوز و کشتار دیگران، عملی است که به هویت شخص متجاوز تبدیل شده  شود واو می

گی به پایان رسیده باشد و امکان تغییر از آدمی شود. به ویژه هنگامی که فرصت زندو در فرجام، با او یگانه می

و آن گاه که نفوس، = َو إَِذا النُُّفوُس ُزو َِجت» یدیگری باشد برای آیه تواند تاویلسلب شده باشد. این هم می

 .دپیوند شدن

ا، کردارِ شود. در این تصویرهدر متون اوستایی نیز تصویرهایی از جفت شدن هر آدمی با کردار خودش دیده می

آید تا برای همیشه جفت او باشد. ای زیبا و فرهیخته به استقبال او میشخص نیک سیرت در هیات دوشیزه

                                                           
ِ » ی پر شدن دریاها که با جمله - 1 های دریا به خشکی عالوه بر آنکه تصویری از هجوم خیزابه« َرتوَ إَِذا اْلبِحاُر ُسج 

 <تواند باشد. در آن داستان هم قومای از داستان طوفان نوح هم میدهد، همچنین باز خوانی تازهبه دست می

 لوط به خط پایان رسیده بودند. مطابق برخی روایات که در عهد عتیق آمده است، پیش از پیدایش زمین و پیش از

)پیدایش، باب اول، آیات   روح خدا سطح آبها را فروگرفت  پدید آمدن حیات در زمین، تاریکی بود و دریاها و لجه، اما

 اول به بعد(
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شود تا برای همیشه همچنین اعمال شخص بد سیرت، در هیات زنی جادو و زشت و پتیاره با او همراه می

 1همدم و جفت او باشد.

شدن بهشت که در آیات دوازدهم و سیزدهم آمده، با یگانه شدن مفاهیمی مانند افروخته شدن جهنم و نزدیک 

شوند و ور مینماید که دوزخیان، در اعمال خود شعلهکند. چنان میهمخوانی پیدا می« خود»اعمال آدمی با 

 .ایمشویم که تا کنون انجام دادهگیرند. در فرجام ما همانی میاهل جنت در کردار خود آرام می

ه شود بای است که پرسیده میترین و سؤال برانگیزترین آیات این سوره، اشاره به آن کشته شدهاز پیچیده

 .ای ظاهرا چند پهلو و دارای ایهام استاین آیه« وَ إَِذا اْلَمْوُؤَدُة ُسئِلَْت، بِأَی ِ َذْنبٍ ُقتِلَتْ » چه گناهی کشته شده؟ 

آنگاه که از دختر » اند: اند و نوشتهگور شده دانستهعنای دختر زنده بهرا به م« اْلَمْوُؤَدةُ » ی اغلب مفسرین واژه

"و نه اْلَمْوُؤَدةُ ی "نه با واژهچنین معنایی  «زنده به گور شده پرسیده شود که به چه گناهى کشته شده است

ت، حتی اشاره به ای هم به زنده به گور سپردن نیسسازگار است، هیچ اشارهبا مفرِد مجهوِل مؤنثِ "ُقتِلَت" 

جمع هم نیست که بتوانیم بگوییم منظور "دختران" است، بلکه "قتلت" به کشته شدِن مفرِد مؤنث اشاره دارد. 

رسد نظر میبهبسیار بعید ها از دختر کشی بوده باشد اما برخی نمونهروزگار عرب جاهلی شاید در بنا بر این 

ری تشایستههای ه تعبیر دیگر، این آیه چنان چند پهلو است که تاویلب ۲ها باشد.که این آیه اشاره به آن داستان

منحصر اگر واقعا بوده، باشد که هایی داستانتر از آن تر و گستردهتوان از آن داشت که شاید بسی عمیقمی

 بوده است. به برخی از اعراب قبل از اسالم 

تفاق نظری وجود ندارد اما به هرحال در اصل به معنای دختر اگرچه ا« اْلَمْوُؤَدةُ » ی اصلی واژهی ریشهدر باره

اند که به معنای آوای بلند و با دانسته« وأد»ی را از ریشه« موؤده»گور شده نیست. اغلب کتب لغت زنده به

  ۱هیبت و سنگین و سخت است. مثل آوای فرو ریختن دیواری بلند یا سقفی سترگ.

                                                           
همچنین: اوستا/گزارش جلیل  1۱٫و  ۰فرگرد / 1۱۰۲ارداویراف نامه/ عفیفی، رحیم/چاپخانه دانشگاه مشهد  - 1

 ۵1۵تا ۵11، جلد اول/ صفحه 1۱۱۰دوستخواه/ انتشارات مروارید، چاپ دوم 

افزون بر تفاسیر قدیمی حتی مرحوم طباطبایی هم در تفسیر المیزان به همان آراء و روایات گذشتگان استناد  - ۲

ی یگ گور در زمین ایجاد ای به اندازهخی از اعراب به هنگام زایمان همسر خود، حفرهبرکرده و نوشته است: 

المیزان /کردند.زایید، نوزاد را در گور رها کرده و روی او را از خاک پر میان دختری میکردند و چنانچه همسرشمی

 عربی()۲1۰صفحه  ۲۸/ جلد فی تفسیرالقرآن، طباطبایی، نوبت چاپ: پنجم

 العرب(الَوْأُد و الَوئِیُد: الصوُت العالی الشدیُد کصوت الحائط إِذا سقط )لسان - ۱
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شاید بتوان  ۲اند که آن نیز به معنای سنگینی و مشقت است،دانسته 1«أود»ی هم این واژه را از ریشه برخی

 :گونه ترجمه کرد کهی فوق را ایندو آیه

  که آوایی سنگین طنین انداز شود که به کدام گناهی کشته شده استهنگامی

ی شود و همهنداز میاند، فریادش در همه جا طنین اای مجهول که شاید مردم نامش را از یاد بردهکشته شده

ی بسیار مهم در مورد این کشته شده این گیرد که به چه گناهی او را کشتند؟ نکتهمردمان را به پرسش می

 است که از او با ضمیر مفرد مؤنث و به صورت مجهول یاد شده است. 

ملت نیز با ضمیر مفرد در زبان قرآن، ضمیر مفرد مؤنث صرفا برای زن نیست بلکه از روان جمعی یک قوم و یک 

بنا براین  ۱و..« …النصاراقالت»، «االعراب..قالت»، «الیهود..قالت»گویدشود. مانند آنجا که میمؤنث یاد می

نه تنها با سیاق این آیات چندان تطبیقی « دختران زنده به گور شده»به « بِأَی ِ َذْنٍب ُقتِلَت» یمنحصر نمودن آیه

شود که همان روان جمعی باشد. روان جمعی دیگری می اساسی یخاطب از مسئلهندارد بلکه سبب غفلت م

ی مادری برای فرد فرد افراد یک قبیله، یک جامعه و یک کشور است و هنگامی که فردی به ناحق به مثابه

خون به گیر آن انگیزاند تا پیشود، روان جمعی همچون مادری عزادار، دیگر فرزندان خود را بر میکشته می

 .ناحق ریخته باشند

یک ملت، از هم گسسته نشده باشد اگر در پس دیواری و احساس همبستگِی هنگامی که هنوز روان جمعی 

 "جمعی روانِ "ای هم نباشد که خبر را به دیگران برساند، باز هم این جنایتی اتفاق افتد و هیچ روزنامه و رسانه

کشاند. تواند خواب آرام خفتگان را به آشوب ، میشودشمرده می قبیله ی افرادمادر همهکه  یا ناخودآگاهِ جمعی

 .4رنگ ببینندتواند کاری کند که فرزندانش طلوع خورشید را خونمی

                                                           
کند بوده است که احتماال به دلیل تنافر حروف جای همزه تغییر می« مؤوودة»در اصل  «موؤدة»در این نظریه،  - 1

 آیدر می11و به صورت کنونی د

سالمی آستانقدس رضوی و های االجامع از بنیاد پژوهشتفسیر روض الجنان از ابوالفتوح رازی، تفسیرجوامع - ۲

 دیگری از قرآن از مرحوم طالقانی، و برخی تفاسیر تفسیر پ

که در وبالگ از این نگاه منتشر شده  راه سومی برای توضیح بیشتر در مورد روان جمعی نگاه کنید به مقاله -۱ 

 است

 ی مادررواِن جمعی به مثابهی: ها، مقالهو خاطرهنگاه کنید به بخش یادها  و همچنین -4 

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/53742749683523109/7414863022283350876
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/53742749683523109/7414863022283350876
http://ali-tahmasbi.ir/index.php/2021-03-29-01-12-55/118-2021-01-28-13-34-16
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های نامرئی گور شده باشد، انگار آن رشتهی تلخ برای روان جمعی این است که به دالیلی زنده بهاما واقعه

شود. شاید های فرد فرد جامعه، از هم گسسته میداد به سبب خودخواهید میها را به هم پیونمکه جان آد

 .ایها را هم که ببینی انگار ندیدهای. کشتههمین است که وقتی خبر هر جنایتی را هم بشنوی انگار نشنیده

گونه بیان ه اینی دوم را که به آن اشاره داشتم در تمثیلی ساده بی اول و پردهخواهم تمامی پردهاجازه می

 :کنم

ی مراکز علمی معتبر جهان تایید کنند که این زمین تا سه روز دیگر منهدم خواهد شد و فرض کنیم که همه

مردم جهان هم این خبر هراس انگیز را بشنوند، بعدا  یدالیل سخن آنان نیز محکم و انکار ناپذیر باشد و همه

ونی پدید خواهد آمد؟ آیا باز هم آدمیان برای منافع شخصی علیه یکدیگر ها با یکدیگر، چه نوع دگرگدر روابط آدم

های خود مشغول ها به تجهیز بیشتر زرادخانهبه توطئه و نیرنگ و تجاوز ادامه خواهند داد؟ آیا باز هم دولت

 های ما همین اندازه با شلوغی مواجه خواهد بود؟خواهند بود؟ آیا باز هم دادگستری

رسد، با چنین خبری است که آوی آن روان جمعی زنده به گور شده در همه جا طنین انداز خواهد به نظر می

شدیم، به پرسش ی ما را که به سبب منافع شخصی، دشمنانه یا نیرنگ بازانه با هم مواجه میشد و همه

 .خواهد گرفت

تفاده کنیم، آنگاه موضوع فروپاشی عناصر اس  ها، از همان معیارهای زبان رؤیاهای صادقهاگر در بیان این صحنه

ی بزرگ جسمی و رروانی در انسان و هستی، به جای یک واقع بودگی در عالم طبیعت محض، به یک واقعه

انعکاسی از ویرانی ناگزیر خود انسان خواهد  گردد. و داستان ویرانی جهان هستی،ی انسانی باز میجامعه

 توان این نکتهگردد. اگرچه نمیی انسانی باز میفروپاشی نظام قبیله و جامعهتر به بود، و در سطحی گسترده

را نادیده انگاشت که تاثیر گذاری این آیات برای عامه، هنگامی است که این وقایع را مرتبط با طبیعت و جهان 

توانند تنها هنگامی میهای قابل تامل است که اغلب مردمان، ویرانی خود را پیرامون بدانند. این هم از نکته

 .باور کنند که خبر ویرانی جهان هستی را با قطع و یقین باور کنند

 01تا  01از آیات  ی دوم:هپرد

 گشوده گردد هاصحیفهو آن گاه که 

 پرده بر افتدآسمان از و آن گاه که 

 و آن گاه که دوزخ افروخته گردد

 و آن گاه که بهشت نزدیک آورده شود

 شودآنچه فراهم آورده آگاه میبه هر نفسى 
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از آن  گونهآید که در سوره تکویر به اینچنانچه آدمیان به این مرحله از دانستگی برسند اتفاق دیگری پدید می

ی اعمالی که هرکسی و نادانسته یعنی گشودن صفحات ناگشوده «….وَ إَِذا الصُُّحُف نُِشَرت و»  یاد شده است:

نظر دینی، هر کاری که آدمی در طول زندگی انجام داده است، نابود شدنی نیست و در انجام داده است. از م

مقدارترین اعمالی را که انجام داده، همه را در دو قلمرو خیر و شر خواهد ترین و بیفرجام هرکسی حتی جزئی

 1دید

کند، اگرچه از کاری که می این اعتقاد پیش از روزگار بعثت هم در نزد برخی از اعراب وجود داشت که آدمی هر

 ۲نویسد و در روز بازپسین به او نشان خواهد داد.دارد، خداوند همه را در کتابی میچشم دیگران پنهان نگه می

 .ی پایان استی آشکاری به عالم پس از مرگ نیست بلکه بیشتر اشاره به نقطهاما در این سوره، اشاره

 :گیردرده برداری از آسمان نیز صورت میهمزمان با گشودن صفحات ناگشوده، پ

َماُء ُکِشطَتْ   ۱ َو إَِذا السَّ

ای توان این آیه را بازخوانی تازهها به ظاهر شدن پسر انسان در آسمان اشاره شد. آیا میپیش از این در انجیل 

آسمان، یا زایل شدن توان گفت که پرده برداری از از همان واقعه دانست؟ اگر چنین فرضی درست باشد می

تقریبا در اغلب متون د؟ تواند باشالقدس هم میشدن روحی سطحی و ظاهری آن، اشاره به نمودار پوسته

دینی، آسمان صرفا به معنای فیزیکی آن نیست بلکه تمثیلی از جایگاهی پاک و خیر دانسته شده است، 

 .بت داده شده استهای بلند و متعالی، به این جایگاه خیر نستمامی ایده

نمایند اما در نزد پیشینیان باشند و ظاهرا آسمانی میخورشید و ماه و ستارگان، اگرچه بر فراز سر آدمی می

 ضمائم زمین ها مسکن دارند، به تعبیر دیگر، خورشید و ماه و ستارگان،این عناصر بسیار فروتر از آسمان ایده

 .مین، فروپاشی آنان نیز حتمی دانسته شده استباشند و همین است که با ویرانی زمی

                                                           
 ی زلزالاشاره به سوره - 1

ی شود در آن قصیده واژهشمرده می معلقات سبعی زهیر ابی سلمی که جزو اشاره به ابیاتی از قصیده - ۲

 .ها برای روز رستاخیز طرح کرده استی عمل انسانکتاب را به عنوان کارنامه

ء قد غطاه کما یکشط دهد: معنى الکشط رفعک شیئا عن شیطبرسی معنای کشط را چنین توضیح می - ۱

ست چنان که پوست از کوهان شتر الجلد عن السنام )کشط بر داشتن تو است چیزى را از چیزى که پوشیده ا

 1۱۱۲/ انتشارات ناصر خسرو، تهران، برداشته میشود(. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن/ طبرسى فضل بن حسن

 ندکتر از آن تعریف می/ ذیل تفسیر سوره تکویر. همچنین ابوالفتوح رازی، کشط را مانند کشف، اما بلیغچاپ سوم
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های پاک شود چون برداشته شود، آنگاه آسماِن ایدهی سطحی که سقفی برای زمین شمرده میاین پوسته

شود ماند که با شکستن زمان تقویمی، حجاب از ناخودآگاهی انسان برداشته میشود. به این میمتجلی می

نمایاند از یکسو، و گردد. گشودن صفحاتی که اعمال ریز و درشت آدمی را میو تقابل خیر و شر آشکار می

رساند که های متعالی است از سوی دیگر، آدمی را به این آگاهی میپرده برداری از آسمانی که منشاء ایده

 ی وجود خود را در کدام قلمرو پدید آورده است، در قلمرو شر، یا در قلمرو خیر؟خانه

  :خوانیمخیر و شر در این مقال، تعبیر دیگری از همان بهشت و دوزخی است که در این سوره میمفهوم 

 شود، گردد و بهشت نزدیک میهنگامی که جهنم برافروخته می

 یابد که چه فراهم آورده استآنگاه هر نفسی در می

است. این شاید اوج کالم در این سوره تمامی آیات پیشین برای همین بود تا هرکسی بداند که چه فراهم آورده 

دوزخ یا بهشت را در خود تجربه درک موقعیت خود مطابق آنچه تا کنون انجام داده. باشد. رسیدن به خودآگاهی، 

جایی خواهد بود که خود فراهم آورده، هرکسی همانی کردن، نیازی به داوری دیگران ندارد، هرکسی همان

ی شود و با فروپاشی چرخهی کردادهای خودش میمجموعه ساخته. انسان، گونهخواهد بود که خود را آن

 .زمان تقویمی، فرصتی هم برای تغییر باقی نخواهد بود

 سومی پرده

وار یکی پس از دیگری به نمایش شد، حوادث صاعقه، حضور راوی در صحنه مشاهده نمیدومی تا پایان پرده

ها، راوی با مخاطب مواجه نیست بلکه گرفتند. در این صحنهتماشگر را می یمستقیما یقهو آمدند در می

ی خودآگاهی برسانند. پس از طی شدن وی را به مرحلهشاید گرفتند ی خود میا در چنبرهحوادث مخاطب ر

ه صحنه ی چهارم، راوی خودش بی سوم هم پایان یافت. اکنون در پرده، پردهآگاهی به موقعیت خودفرایند 

ها به نقل از چه کسی است، و بعد هم آید. انگار قرار است در مورد آن وقایع توضیح دهد که بیان آن صحنهمی

 .کندآغاز می« َقَسم»گیری کند. راوی در اینجا توضیح خود را با شاید نتیجه

ن ما معمول است. توجه همان نیست که امروزه در فرهنگ و زبا« قسم»در بسیاری از آیات دیگر قرآن، معنای 

دهد که قسم یاد کردن برای رفع اتهام از خود نبوده بلکه برای معطوف نمودن ی این واژه، نشان میبه ریشه

 1باشد.هایی از وقایع و چیزها و تاکید بر آن میذهن مخاطب به قسمت

                                                           
، «اقسام»، «تقسیم»است، برخی از مشتقات دیگر این واژه عبارتند از  «ghasm-َقْسم»َقَسم از مصدر  - 1

متفاوت است در « سوگند»  با« ای از هر چیز را گویند. در اصل آَقسمپاره «ghesm-قِسم»، همچنین «قسمت»
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شود که بهشت و قسیم میی وقایع مربوط به انسان، به دو قسمت خیر و شر تهمچنین در این سوره، همه

دوزخ نتیجه آن دانسته شده است. بسا که نشان دادن این دو قسمت و تاکید و توضیح بر آن، مستلزم قسم 

 .یاد کردن نیز هست

سوی واقعه کند که یکدر این توضیح، ابتدا از واپس روندگان در تاریکی و رخ نهان کنندگان در ظمت یاد می

 :هستند

 ندگان، روندگاِن رخ نهان کنندهقسم به واپس شو نه

 رنگ شودقسم به شب، آن گاه که واپس رود و کم

رسد، دمیدن صبحی روشن برای فرا شدگان که سوی دیگر ها، نوبت به طرح روشنایی میبعد از این قسم

 1باشندواقعه می

 قسم به صبح آن گاه که فرا رسد

طوفان نوح. بسیاری از قوم نوح که او را به تمسخر  این قسم به دمیدن صبح، شبیه است به پایان داستانِ 

آسای خود بر زمین  گرفتند، به وادی ظلمت رفتند و رخ نهان کردند. بعد هم ابرهای آسمان از بارش سیلمی

آمدند به ی زمین فرود میهای دریا که پیاپی همچون شالق بر گردهگسلند، خیزابهایستند و از هم میباز می

 شود، اکنون،ی طلوعی دیگر میگردند. خورشید که در هم پیچیده شده بود، آمادهی خود باز میاولیه جایگاه

 .کشدصبح نفس می

 ی چهارمپرده

داند و بسا که عیسی ادامه میی رسوالن ابراهیمی، هر کدام به نحوی کالم رسول پیش از خود را سلسله

یاد رسولی گرامی به کرد. در این سوره هم ز کالم موسی یاد میمسیح برای نشان دادن درستِی کالم خود ا

 :بیان شده استهم آید که این گفتارها از قول او میانه می

 آن ]آیات پیشین[ گفتارِ رسولی گرامی استبه راستی که /                            إِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ 

 نیرومند، در عرش دارای منزلت و مقام واال/               َمكِینٍ  ِذى ُقوٍَّة ِعنَد ِذى اْلَعْرشِ 

طَاعٍ 
   امین است ، و/                                  پیروی کنندشأَِمینٍ  ثمَّ  ،مُّ

                                                           
رد، اگر خوزبان پارسی، معجون مقدسی بوده که متهم برای رفع اتهام از خود باید آن را در محضر دادگاه می

 .آوردگناه بود به وی آسیبی نمیـرسید و اگر گناهکار بود آن معجون مقدس وی را از پای در میبی

ْقِسُم بِالخنس، الْجَوارِ اْلُکنَّسِ، َو الَّْیِل إَِذا َعْسَعَس، َو الصُّْبحِ إَِذا تََنفَّسَ  - 1
ُ
 َفاَل أ
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کند که آن رسول در نزد صاحب هایش را بیان میگوید، اما برخی نشانیبه روشنی نامی از آن رسول نمی

در آیات بعدی هم تاکید شده . پیروانی دارد که او را اطاعت کنندامین است ارد، مکانتی دارد، عرش اعتباری د

 .است که محمد رسول او را در افقی روشن دیده است

ایهامی عجیب در آن هم از پس این همه تفسیرهای گونه گون، شویم، رای ما که امروز با این متن مواجه میب

گوید؟ شاید برای مخاطبان آن روزگار چنین ر جبرئیل است؟ آیا عیسی مسیح را میاین یاد کردن است. آیا منظو

 های کالم وحی باشد که ظرفیت تاویلایهامی وجود نداشت، شاید هم داشت. شاید هم این ایهام از ویژگی

 .دهدپذیری متن را گسترش می

توان های دیگر، میکند و برخی نشانهبیان میی آن رسول گرامی هایی که راوی در بارهدر عین حال از نشانی

ها منظور همان عیسی مسیح باشد که بنا به روایات انجیل یقیناحتمال قریب بهاین تلقی را هم پیدا کرد که 

 1و آیات قرآن، خداوند او را به نزد خود و به عالم باال برده است

عیسی مسیح را نکشتند بلکه امر بر آنان مشتبه شد و در آیاتی دیگر از قرآن، تاکید شده است که یهودیان  

 :ای دیگر همین نکته با تفصیل بیشتری آمده استدر آیه ۲خداوند، عیسی مسیح را نزد خود باال برد.

ُ يَاِعیسَى إِنى   إِذْ  ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا َو َجا ُمَتَوف ِیَك َو َرافُِعَك إِلىَّ  َقاَل َّللاَّ ِعُل الَِّذيَن اتَّبَُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َو ُمطَه ِ

 ايَْوِم اْلِقیََمِة  ُثمَّ إِلَى َمْرِجُعُكْم َفأَْحُكُم بَْیَنُكْم فِیَما ُكنُتْم فِیِه تَْخَتلُِفو َكَفُروْا إِلىَ 

 55آل عمران، آیه  .م..بربه سوى خودم باال مىآن زمان که خدا به عیسى گفت: اى عیسى من تو را 

 ای از قرآن،ی قابل تامل دیگر اینکه بنا به آیهنکته

بر و در رستاخیر ]مسیح[ آورد، ایمان می او ]به مسیح[به  که پیش از مرگاز اهل کتاب نیست جز آن

 ۱آنان گواه خواهد بود.

های از آشکارترین نشانه .در متن قرآن، عیسی مسیح تنها رسولی است که از وی به این گونه یاد شده است 

ده نمو بیاندیگر، همان باب بیست و چهارم انجیل متی است که از قول عیسی مسیح، فروپاشی و خط پایان را 

 .ی تکویر آمده استها که در سورههم تقریبا با همین ادبیات و با همین نشانهاست، آن

                                                           
 1۱ی آیه ۲۸و باب  1۸ی آیه1۱انجیل یوحنا، باب  - 1

 1۵۰و  1۵۱ی چهارم)نساء( آیات قرآن، سوره - ۲

 1۵۹ی ی چهارم)نساء( آیهقرآن، سوره  - ۱
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چه ممکن است در طول زمان ها از حدود شش قرن قبل از نزول قرآن وجود داشته است و اگربه هرحال، انجیل

انجیل و قرآن دو متن  مطلب در هر مشابهتهایی در آن راه یافته باشد اما های گوناگون، تحریفو در ترجمه

 .بسیار به یکدیگر نزدیک است

ای دیگر بعد از خودش ی عیسی مسیح را در مورد آمدن تسال دهندهها است که وعدهروایات دیگری در انجیل

 :کندیبیان م

شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکل م   1ولیکن چون او یعنی روح راستی بیآید.

 .کند بلکه به آن چه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد دادنمی

  ۲در خواهد دااو مرا جالل خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خب

 :ای دیگر از قرآن در ارتباط بدانیم کهتوانیم این سخن مسیح را با آیهاحتماال می

ی خداوند به سوى شمایم، توراتى آنگاه که عیسى پسر مریم گفت: اى فرزندان اسرائیل، من فرستاده

پس از من دهم شما را به رسولی که و بشارت می شمارمرا که پیش از من بوده است راست می

ها )ى روشن( آورد، گفتند: این جادویى آشکار خواهد آمد و نام او احمد است ام ا چون براى آنان برهان

  ۱است

ای که به دهد، و از سوی دیگر در آیهای دیگر میهرچه هست، از یکسو مسیح بشارت به آمدن تسال دهنده

ای معرفی شده که مسیح وعده داده است. در در ادامه نقل از قرآن به آن اشاره شد، محمد همان تسال دهنده

 :گویدی خود محمد آمده است که به مخاطبان او می، هم در باره۲5تا  ۲۲از آیات  سوره تکویر

 همصحبت شما جنون ندارد

 و البته او را در افق آشکارا دیده

 او بر غیب بخیل نیست

 و آن گفتار اهریمن رانده شده نیست

                                                           
تواند باشد که شاید آوردن در این متن نشان دهنده این می« یعنی»آوردن لفظ « …او یعنی روح راستی آید - 1

 .ها باشداضافه شده توسط مولفین انجیل« روح راستی»

 1۰و  1۱انجیل یوحنا، باب شانزدهم، آیات  - 2

 ۱صف( آیه )۱۱ی قرآن، سوره - ۱
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ها حکایت از آن دارد که ی نشانهآیات چندان روشن و آشکار است که نیازی به توضیح ندارد، همه به گمانم این

کند، برای مخاطب استوارتر از آن است که بتوانند او را به جنون متهم کنند، همچنین از آنچه محمد بازگو می

توان آن را از گفتار ده است نمیآنجا که همین گفتارها پیش از این با زبانی دیگر در کالم عیسی مسیح آم

 اهریمن دانست. 

 :شود کهدیگر طرح میو تذکری پرسشی  تا پایان سوره ۲2از آیات  در پایان

 کجا میروید؟؟                                           َفأَْيَن تَْذَهُبونَ 

 آورى براى جهانیان نیست او جز یادبه راستی که                                 إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكرٌ ل ِْلَعالَِمینَ 

 برای هر کسی از شما که روش استوار پیش گیرد                         لَِمن َشاَء ِمنُكْم أَن يَْسَتِقیمَ 

ُ َربُّ اْلَعالَِمینَ   و روشی نیست مگر روش و مشیت رب جهانیان         َو َما تََشاُءوَن إاِلَّ أَن يََشاَء َّللاَّ

ی "شاء" با اراده کردن تا حدودی متفاوت است، ممکن است ما اراده کنیم طرحی را به ثمر برسانیم اما اگر واژه

شاید ترجمه این اراده و این خواست مطابق ساز و کار هستی و مشیت خداوند نباشد به ثمر نخواهد رسید. 

 و خواستن خداوند منطبق باشد مشیتاستِن شما به فرجام نخواهد رسید مگر با تر این باشد: خومفهوم

ها که با اعمال خود چه فرجامی را برای ی آدمی آیات، یاد آوری بود، انذار بود، تلنگری بود به اندیشهپس همه

وان گفت که از نگاه دینی، این ها با اعمال خود، انتظار نیکبختی دارند، اما شاید بتی آدمزنند. همهخود رقم می

نهاده گیتی شود مگر اینکه کردار آدمی مطابق مشی و قانونی باشد که خداوند در این انتظار بر آورده نمی

 است.

ی او نباشد، اما آدمی با آن که مطابق قوانین و اراده ی ما هست که چیزی را خواسته باشیماین در اراده

 خود دست نخواهد یافت به نیکبختی مورد نظرخواست، 

مشهد 1۱۰۹علی طهماسبی/ مرداد ماه   

14۸۸ویرایش در فروردین   

 فروغ کالم دامه در بخش چهارم: آخرالزمان درا


