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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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24

بیان اوصاف قرآن کریم به عنوان معجزه و نشانه رسالت رسول هللا «ص»
هدف آیه  6تا  18سوره ابراهیم
ذکر ایام هللا :روزها و مواقف نزول نعمت ها و نقمت ها
هدف آیه  19تا  34سوره ابراهیم
بیان وجود حق در اساس عالم و رستگاری سالکان راه حق
هدف آیه  35تا  41سوره ابراهیم
بیان دعای ابراهیم برای سرزمین و اهل مکه
هدف آیه  42تا  52سوره ابراهیم
بیان غافل نبودن خدا از ظالمان

هدف و فلسفه نزول سوره حجر

27

دلداری رسول هللا«ص» و امر به صبر و ثبات و اعراض از مشرکین
هدف آیه  10تا  15سوره حجر
بیان سنت های جاری بین مجرمین و اقوام فاسد
هدف آیه  16تا  25سوره حجر
بیان معارف حقیقی و اسرار الهی در آسمانها و زمین و خزاین اشیاء
هدف آیه  26تا  48سوره حجر
بیان قضاء الهی در خلقت اولیه و سعادت و تیره بختی انسانها
هدف آیه  49تا  84سوره حجر
بیان نمونه هائی از بشارت و انذار الهی و سرانجام جوامع فاسد
هدف آیه  85تا  99سوره حجر
دستوری به رسول هللا جهت انجام وظایف عبادی و اعراض از مشرکین

هدف و فلسفه نزول سوره نحل
بیان غلبه دین حق بر کفار و انحصاری بودن تشریع دین
و بیان شرح هجرت رسول هللا«ص» به مدینه
هدف آیه  22تا  40سوره نحل
بیان عیوب وصفات بد مشرکین ناشی از انکار توحید
هدف آیه  41تا  64سوره نحل
بیان هجرت رسول خدا و وعده نیکوی خدا برای مهاجرین در راه خدا
هدف آیه  65تا  77سوره نحل
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اثبات توحید و بعث و نبوت با شمارش نعمت های الهی
هدف آیه  78تا  89سوره نحل
اثبات وحدانیت در ربوبیت و مسئله بعث و نبوت با بیان نعمت های الهی
هدف آیه  90تا  105سوره نحل
ابالغ احکام الهی در مکه برای اصالح حال عمومی جامعه
هدف آیه  106تا  111سوره نحل
بیان حکم تقیه و پاداش مهاجرین ثابت قدم و کیفر مرتدین از دین
هدف آیه  112تا  128سوره نحل
بیان احکام حرام و حالل و انطباق دین اسالم و دین ابراهیم «ع»

هدف و فلسفه نزول سوره اسری

33

تسبیح خدای تعالی و بیان معراج رسول هللا "ص"
مقدرات بنی اسرائیل
هدف آیه 2تا 8سوره اسری
بیان سنت الهی در هدایت امت ها
هدف آیه 9تا 22سوره اسری
بیان سنت الهی در ملت اسالم
هدف آیه 23تا 39سوره اسری
ذکر برخی از کلیات دین
هدف آیه  40تا  55سوره اسری
بیان مسئله توحید و سرزنش مشرکین
هدف آیه  56تا  65سوره اسری
بیان سنت الهی در چگونگی عذاب امت آخرین
هدف آیه  66تا  72سوره اسری
ضر برای خدا
اثبات انحصار قبولی دعا و کشف ّ
هدف آیه  73تا  81سوره اسری
نهی رسول هللا«ص» از تمایل به مشرکین
هدف آیه  82تا  100سوره اسری
بیان شفا و رحمت بودن قرآن
هدف آیه  101تا  111سوره اسری
بیان برخورد فرعونیان با موسی و مشرکین قریش با رسول هللا«ص»

هدف و فلسفه نزول سوره کهف
دعوت به اعتقاد حق و عمل صالح و نفی دوگانه پرستی
هدف آیه  9تا  26سوره کهف
بیان داستان اصحاب کهف و عوامل غفلت انسانها در زندگی زمینی
هدف آیه  27تا  31سوره کهف
بیان وظیفه رسول هللا دربرابر دینداران و بی دینان
هدف آیه  32تا  46سوره کهف
بیان واقعیت مالکیت آدمی بر اموال و اوالد و سایر زینتهای دنیا

38
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هدف آیه  47تا  59سوره کهف
بیان تنهائی انسان در قیامت و کیفر پیروی از شیطان
هدف آیه  60تا  82سوره کهف
بیان واقعیت پشت پرده حوادث ظاهری
هدف آیه  83تا  102سوره کهف
بیان تاریخ ذی القرنین
هدف آیه  103تا  108سوره کهف
بیان خسران زندگی و سوء عاقبت مشرکین
هدف آیه  109سوره کهف
بیان وسعت کلمات الهی
هدف آیه  110سوره کهف
بیان خالصه هدف سوره کهف ،اصول سه گانه دین :توحید نبوت معاد

43

هدف و فلسفه نزول سوره مریم
بشارت و انذار
هدف آیه  16تا  40سوره مریم
بیان زندگی عیسی و یحیی «ع» و مشابهت آنها
هدف آیه  41تا  50سوره مریم
بیان محاجه ابراهیم«ع» با پدر و کناره گیریش از بت پرستان
هدف آیه  51تا  57سوره مریم
بیان موهبتها و رحمتهای الهی به موسی و هارون و اسماعیل و ادریس «ع»
هدف آیه  58تا  63سوره مریم
بیان طریقه انبیاء  ،دین توحید ،دین اهل سعادت و رشد
هدف آیه  64و 65سوره مریم
بیان زمان و شرایط نازل شدن فرشته وحی
هدف آیه  66تا  72سوره مریم
بیان سخنان مشرکین درباره مبدأ ،معاد و نبوت و رد آنها
هدف آیه  73تا  80سوره مریم
بیان سخنان مشرکین درباره ضعف مالی مومنان و رد نظرات آنها
هدف آیه  81تا  96سوره مریم
رد نظریه فرزند خواندگی برای خدا
هدف آیه  97و  98سوره مریم
بیان تنزیل حقیقت قرآن و تسهیل آن به لسان رسول هللا"ص"

هدف و فلسفه نزول سوره طه
تذکر و یادآوری از راه انذار
هدف آیه  9تا  48سوره طه
بیان برگزیده شدن حضرت موسی و وقایع تاریخی دعوت او
هدف آیه  49تا  79سوره طه
بیان آغازدعوت موسی«ع» تا غرق فرعون
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هدف آیه  80تا  98سوره طه
بیان نعمت های الهی بر بنی اسرائیل و گوساله پرستی آنها
هدف آیه  99تا 114سوره طه
یادآوری هولهای روز قیامت
هدف آیه  115تا  126سوره طه
بیان شرط سعادت و تیره بختی آدمی
هدف آیه  127تا  135سوره طه
نتیجه گیری از مطالب سوره طه در آیات پایانی

هدف و فلسفه نزول سوره انبیاء

50

بیان مسئله نبوت با طرح مسئله توحید و معاد
هدف آیه  16تا  33سوره انبیاء
بیان هدف دار بودن خلقت و اثبات معاد
هدف آیه  34تا  47سوره انبیاء
بیان مسئله نبوت و پاسخ یاوه گوئی های مشرکین
هدف آیه  48تا  77سوره انبیاء
بیان دعوت جمعی از پیامبران الهی
هدف آیه  78تا  91سوره انبیاء
بیان دعوت جمعی دیگر از رسوالن و پیامبران الهی
هدف آیه  92تا  112سوره انبیاء
بیان امت واحده بودن بشر و انحصار پرستش رب واحد

هدف و فلسفه نزول سوره حج

53

بیان مشروح اصول دین ،اجمال فروع دین و انذار از قیامت
هدف آیه  3تا  16سوره حج
بیان گمراهی و هدایت اصناف مختلف مردم
هدف آیه  17تا  24سوره حج
بیان داوری و حکم الهی درقیامت درباره مومنین و غیر مومنین
هدف آیه  25تا  37سوره حج
بیان تشریع حج ابراهیمی و برخی از آداب و احکام حج
هدف آیه  38تا  57سوره حج
بیان اولین اذن جهاد و آماده سازی افکار مسلمانان برای مبارزه
هدف آیه  58تا  66سوره حج
بیان ثواب هجرت و جهاد و شهادت در راه خدا
هدف آیه  67تا  78سوره حج
دعوت مومنین به بندگی خدا ،انجام عمل خیر و جهاد فی سبیل هللا

هدف و فلسفه نزول سوره مؤمنون
دعوت به ایمان به خدا و روز قیامت
هدف آیه  12تا  22سوره مؤمنون
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شرح خلقت و تدبیرامورانسان و نعمت های اعطائی خدا به او
هدف آیه  23تا  54سوره مؤمنون
دعوت بشر به توحید در عبادت از طریق رسالت
هدف آیه  55تا  77سوره مؤمنون
بیان مکر الهی در متنعم ساختن توانگران مترف و نزول ناگهانی عذاب
هدف آیه  78تا  98سوره مؤمنون
اقامه حجت بر توحید خدا در ربوبیت و بازگشت خلق بسوی او
هدف آیه  99تا  118سوره مؤمنون
بیان تفصیلی عذاب آخرتی مشرکین و رستگاری وارثان بهشت

هدف و فلسفه نزول سوره نور

59

بیان پاره ای از احکام تشریع شده و معارف الهی مناسب با آنها
هدف آیه  11تا  26سوره نور
بیان ماجرای افک  :تهمت به خانواده پیامبر
هدف آیه  27تا  34سوره نور
بیان برخی روابط و قوانین خانواده
هدف آیه  35تا  46سوره نور
بیان نور الهی و نور معرفت خاص مومنین
هدف آیه  47تا  57سوره نور
بیان وجوب اطاعت خدا و اطاعت رسول هللا«ص»
هدف آیه  58تا  64سوره نور
بیان احکام رفتاردر خانواده و اجتماع و با رسول خدا«ص»

هدف و فلسفه نزول سوره فرقان

61

بیان حق بودن دعوت رسول هللا و فرقان نازل شده بر او
هدف آیه  4تا  20سوره فرقان
بیان طعنه های مشرکین به رسول هللا درباره قرآن و پاسخ آنها
هدف آیه  21تا  31سوره فرقان
رد اعتراضات مشرکین به رسالت رسول هللا و ارتباطش با فرشته وحی
هدف آیه  32تا  40سوره فرقان
رد اعتراض کفار بر نزول تدریجی قرآن
هدف آیه  41تا  62سوره فرقان
بیان صفات کفار معترض به کتاب و رسالت رسول هللا «ص»
هدف آیه  63تا  77سوره فرقان
ارائه شرحی از صفات برجسته عباد الرحمن

هدف و فلسفه نزول سوره شعراء
دلداری رسول هللا و بیان عاقبت تکذیب کنندگان آنحضرت
هدف آیه  10تا  68سوره شعرا
بیان سرانجام اقوام انبیاء گذشته برای تقویت روحی رسول هللا«ص»
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هدف آیه  69تا  104سوره شعرا
بیان قیام و دعوت ابراهیم «ع» و تکذیب قومش
هدف آیه  105تا  122سوره شعرا
بیان اجمالی از دعوت و مبارزات نوح«ع» و انجام کار قوم او
هدف آیه  123تا  140سوره شعرا
بیان انجام کار قوم عاد و کیفر تکذیب انبیاء
هدف آیه  141تا  159سوره شعرا
بیان اجمالی از سرگذشت قوم ثمود و نابودی آنان
هدف آیه  160تا  175سوره شعرا
بیان نابودی قوم لوط
هدف آیه  176تا  191سوره شعرا
بیان دعوت حضرت شعیب و انجام کارقوم او ( اصحاب ایکه )
هدف آیه  192تا  227سوره شعرا
نتیجه گیری از سرگذشت اقوام گذشته و دفاع از کتاب و پیامبر خدا

هدف و فلسفه نزول سوره نمل

66

بشارت و انذار مردم با ذکر داستانهای انبیاء،
ذکر معارف مربوط به توحید در ربوبیت و معاد
هدف آیه  7تا  14سوره نمل
بیان آغاز رسالت موسی و اعزام او به سوی فرعون
هدف آیه  15تا  44سوره نمل
بیان نبوت داود و سلیمان و عجایب سلطنت سلیمان
هدف آیه  45تا  53سوره نمل
یادآوری نابودی قوم ثمود
هدف آیه  54تا  58سوره نمل
یادآوری نابودی قوم لوط
هدف آیه  59تا  81سوره نمل
بیان اکرام بندگان برگزیده الهی و حق ربوبیت خدای تعالی
هدف آیه  82تا  93سوره نمل
بیان مسئله بعث و وقایع قیامت و حوادث قبل از قیامت

هدف و فلسفه نزول سوره قصص
بیان جانشین کردن مستضعفین زمین به جای مستکبرین
هدف آیه  15تا  21سوره قصص
بیان آمدن موسی «ع» از قصر فرعون به شهر و اتفاقات منجر به فرار او
هدف آیه  22تا  28سوره قصص
بیان خروج موسی «ع» از مصر تا ازدواج با دختر شعیب «ع»
هدف آیه  29تا  42سوره قصص
بیان بعثت موسی«ع» و مبارزه او با فرعون و نزول تورات
هدف آیه  43تا  56سوره قصص
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بیان آسمانی بودن قرآن و تورات
هدف آیه  57تا  75سوره قصص
رد عذرهای مشرکین در ایمان نیاوردن به قرآن
هدف آیه  76تا  84سوره قصص
بیان نابودی قارون و فرو بردن او به زمین
هدف آیه  85تا  88سوره قصص
وعده بازگشت رسول هللا به مکه و پیروزی اسالم

هدف و فلسفه نزول سوره عنکبوت

71

هدف حقیقت ایمان است!
هدف آیه  14تا  40سوره عنکبوت
بیان اجرای سنت الهی در نابودی امتها و جوامع فاسد
هدف آیه  41تا  55سوره عنکبوت
نتیجه گیری از بیان سرگذشت امتهای هالک شده تاریخ
هدف آیه  56تا  60سوره عنکبوت
بیان حفظ دین با مهاجرت و اعتماد به روزی رسانی خدا
هدف آیه  61تا  69سوره عنکبوت
بیان حجت هائی علیه ضد و نقیض گوئی های مشرکین

هدف و فلسفه نزول سوره روم

73

وعده دادن قطعی خدا به یاری دین و نصر مومنین
هدف آیه  20تا  26سوره روم
آیات دال بر وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت
هدف آیه  27تا  39سوره روم
تعلیم روش استدالل با آیات الهی
هدف آیه  40تا  47سوره روم
تعلیم استدالل با افعال خاص خدا
هدف آیه  48تا  53سوره روم
تعلیم استدالل به اصول عقاید از راه افعال الهی
هدف آیه  54تا  60سوره روم
تعلیم استدالل به اصول عقاید از طریق افعال الهی

هدف و فلسفه نزول سوره لقمان

75

دعوت به توحید و یقین به معاد و عمل به كلیات شرایع دین
هدف آیه  12تا  19سوره لقمان
بیان حکمت داده شده به لقمان
هدف آیه  20تا  34سوره لقمان
بیان آیات وحدانیت خدا

هدف و فلسفه نزول سوره سجده

76
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بیان مبدا و معاد ،اقامه برهان و دفع شبهات درباره آن
هدف آیه  15تا  30سوره سجده
بیان فرق بین مومن واقعی و فاسقان

هدف و فلسفه نزول سوره احزاب

77

بیان معارف و احکام دین و شرح جنگهای صدراسالم
هدف آیه  9تا  27سوره احزاب
شرح جنگ خندق و مقابله با یهود بنی قریظه
هدف آیه  28تا  35سوره احزاب
شرح امتیازها و تنگناهای خانواده رسول هللا «ص»
هدف آیه  36تا  40سوره احزاب
حکم ازدواج با مطلقه پسرخوانده
هدف آیه  41تا  48سوره احزاب
دعوت مومنین به ذکر و تسبیح
هدف آیه  49تا  62سوره احزاب
بیان برخی قوانین خانواده و احکام خاص خانواده رسول هللا«ص»
هدف آیه  63تا  73سوره احزاب
بیان برخی وقایع قیامت

هدف و فلسفه نزول سوره سبا

79

بیان اصول سه گانه اعتقادات – توحید ،نبوت و معاد
هدف آیه  10تا  21سوره سبا
بیان داستان داود و سلیمان علیمها السالم و تاریخ شهر سبا
هدف آیه  22تا  30سوره سبا
بیان مساله توحید
هدف آیه  31تا  54سوره سبا
بیان مساله نبوت و فروعات آن

هدف و فلسفه نزول سوره فاطر
بیان اصول سه گانه دین ،بیان رزق رسانی خدا و چگونگی عملکرد مالئکه
هدف آیه  2تا  8سوره فاطر
بیان رزق رسانی خدا
هدف آیه  9تا  14سوره فاطر
احتجاج بر وحدانیت خدا در الوهیت از طریق رزق رسانی
هدف آیه  15تا  26سوره فاطر
بیان انحصارربوبیت و الوهیت در خدای تعالی
هدف آیه  27تا  38سوره فاطر
بیان حجتی بر انحصار ربوبیت الهی از طریق رنگ آمیزی میوه ها
هدف آیه  39تا  45سوره فاطر
توحید خدا در ربوبیت

80
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هدف و فلسفه نزول سوره یس

82

بیان اصول سه گانه دین اسالم
هدف آیه  13تا  32سوره یس
انذار و تبشیر
هدف آیه  33تا  47سوره یس
توبیخ اعراض کنندگان از آیات و ادله وحدانیت الهی
هدف آیه  48تا  65سوره یس
بیان تفصیل آیات مربوط به قیامت و حساب و جزا
هدف آیه  66تا  83سوره یس
تهدید کفار به عذاب و تأئید رسالت رسول هللا«ص»

هدف و فلسفه نزول سوره صافات

84

احتجاج بر مساله توحید و بیان مبارزات تعدادی از رسوالن
هدف آیه  12تا  70سوره صافات
بیان مخاصمات اهل بهشت و دوزخ
هدف آیه  71تا  113سوره صافات
بیان داستان برخی از انبیا و عاقبت شوم کفر به آیات خدا
هدف آیه  114تا  132سوره صافات
بیان نعمتهای الهی برموسی و هارون و الیاس پیامبر
هدف آیه  133تا  148سوره صافات
بیان خالصه داستان لوط «ع» و شرح رهائی یونس «ع» از شکم ماهی
هدف آیه  149تا  182سوره صافات
رد عقاید قائلین به ارباب متفرقه از جن و انس

هدف و فلسفه نزول سوره ص

86

دستور دعوت به قرآن و بیان وظایفی از مالئکه
هدف آیه  17تا  29سوره ص
رد اعتراضات کفار و اشاره به تبلیغ و فعالیت چند پیامبرالهی
هدف آیه  30تا  40سوره ص
بیان دومین داستان از بندگان اواب – سلیمان نبی
هدف آیه  41تا  48سوره ص
بیان سرگذشت ایوب پیامبر و گرفتاری ها و نجات او
هدف آیه  49تا  64سوره ص
ذکر سرانجام کار متقیان و طاغیان
هدف آیه  65تا  88سوره ص
دستور ابالغ انذارها و بیان عاقبت جهنمی پیروی از شیطان

هدف و فلسفه نزول سوره زمر
دعوت به دین خالص و بی اعتنائی به معتقدات دوران جهالت
هدف آیه  11تا  20سوره زمر
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دعوت به اخالص و دین خالص برای خدا
هدف آیه  21تا  37سوره زمر
احتجاج به ربوبیت خدای تعالی و بیان مفهوم هدایت قرآن
هدف آیه  38تا  52سوره زمر
احتجاج بر یگانگی خدا در ربوبیت و نفی شرکاء مشرکین
هدف آیه  53تا  61سوره زمر
بشارت رافت و رحمت الهی و تحذیراز زیاده روی و طغیان نفس
هدف آیه  62تا  75سوره زمر
بیان تدبیر معاد انسانها و نظام بازگشت به خدا

هدف و فلسفه نزول سوره مومن (غافر)

90

پاسخ به جدال های باطل مشرکان
هدف آیه  7تا  12سوره مومن (غافر)
بیان استغفار مالئکه بر توابین و کیفر کفر به توحید الهی
هدف آیه  13تا  20سوره مومن (غافر)
احتجاج بر مسئله توحید و انذار تکذیب کنندگان آیات خدا
هدف آیه 21تا 54سوره مومن (غافر)
موعظه کفار برای عبرت گرفتن از سرنوشت اقوام نابود شده تاریخ
هدف آیه  55تا  60سوره مومن (غافر)
وعده نصرت و دعوت رسول هللا«ص» به صبر در مقابل دسایس کفار
هدف آیه  61تا  68سوره مومن (غافر)
بیان یگانگی خدای تعالی در الوهیت و ربوبیت
هدف آیه  69تا  78سوره مومن (غافر)
بیان سرانجام کار مجادله کنندگان در آیات خدا
هدف آیه  79تا  85سوره مومن (غافر)
بیان آیات و دالیل توحید و سنت ارسال رسل و نابودی امت ها

هدف و فلسفه نزول سوره فصلت

93

پاسخ اعراض مشرکین از قرآن
هدف آیه  13تا  25سوره فصلت
عبرت از ذلت و عذاب دنیوی و اخروی اقوام هالک شده
هدف آیه  26تا  39سوره فصلت
افشای نقشه های کفار برای ابطال حجت قرآن
هدف آیه  40تا  54سوره فصلت
بیان تهمتها و بی انصافی های مشرکین علیه قرآن عزیز

هدف و فلسفه نزول سوره شوری
شرح مساله وحی و چگونگی تکلم خدا با رسوالن گرامی خود
هدف آیه  7تا  12سوره شوری
بیان هدف و نتایج وحی و اهمیت انذار به روز قیامت
هدف آیه  13تا  16سوره شوری
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بیان مفاد و محتوای وحی به عنوان دین الهی واحد و عالمگیر
هدف آیه  17تا  26سوره شوری
بیان کتاب آسمانی نازل شده بوسیله وحی
هدف آیه  27تا  50سوره شوری
تعریف دین به عنوان رزق از جانب خدا
هدف آیه  51تا  53سوره شوری
تعریف وحی از نظر ارتباط بین خدا و رسوالن

هدف و فلسفه نزول سوره زخرف

97

انذار معتقدین به فرزندخدائی و کیفر استهزا کنندگان رسوالن
هدف آیه  15تا  25سوره زخرف
رد عقاید و اقوال مالئکه پرستی کفار
هدف آیه  26تا  45سوره زخرف
بیان کیفر کفران نعمتهای خدا و کفر به رسوالن وآیات و کتاب الهی
هدف آیه  46تا  56سوره زخرف
عبرت گرفتن کفار از سرنوشت فرعون و قوم او
هدف آیه  57تا  65سوره زخرف
بیان مجادله کفار با رسول هللا «ص» درباره عیسی «ع»
هدف آیه  66تا  78سوره زخرف
انذار از قیامت
هدف آیه  79تا  89سوره زخرف
بیان خنثی شدن توطئه علیه رسول هللا«ص» و نفی اعتقادات شرک آمیز

هدف و فلسفه نزول سوره دخان

99

بیان کیفر شک در قرآن ،رحمت بودن آن و نزولش در شب قدر
هدف آیه  9تا  33سوره دخان
انذار مشرکین از شک در قرآن و از سرنوشت مشابه فرعونیان
هدف آیه  34تا  59سوره دخان
عذاب اخروی منکرین معاد

هدف و فلسفه نزول سوره جاثیه

101

دعوت عموم بشر به دین توحید
هدف آیه  14تا  19سوره جاثیه
بیان تشریع شریعت برای رسول هللا «ص» و پیروی از آن
هدف آیه  20تا  37سوره جاثیه
بیان بصیرت بودن شریعت اسالم برای مردم

هدف و فلسفه نزول سوره احقاف
انذار منکرین به توحید و نبوت و معاد
هدف آیه  15تا  20سوره احقاف
بیان تقسیم مردم به دو دسته  :تائبین و خاسرین و بیان عملکرد آنان

102
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هدف آیه  21تا  28سوره احقاف
بیان نابودی قوم عاد و بیان ایمان آوردن جنیان به قرآن
هدف آیه  29تا  35سوره احقاف
مقایسه ایمان آوردن جن به قرآن با انکار کردن آن بوسیله کافران

هدف و فلسفه نزول سوره محمد«ص»

104

مقایسه بین صفات و آثار صفات مومنین و کافرین و بیان احکام جهاد
هدف آیه  7تا  15سوره محمد
وعده نصرت در جهاد
هدف آیه  16تا  32سوره محمد
بیان وصف منافقان و بیماردالن
هدف آیه  33تا  38سوره محمد
هشدار به مومنین از تمایل به مشرکین و حبط اعمال خود

هدف و فلسفه نزول سوره فتح

105

وعده فتح مبین و بیان وقایع منجر به صلح حدیبیه
هدف آیه  8تا  10سوره فتح
تعظیم و تکریم رسول هللا«ص» و معرفی او به عنوان شاهد و مبشر و نذیر
هدف آیه  11تا  17سوره فتح
بیان بهانه عربهای بدوی از عدم همراهی رسول هللا در جنگ حدیبیه
هدف آیه  18تا  28سوره فتح
بیان رضایت خدا از بیعت کنندگان درحدیبیه و وعده پیروزی آتی
هدف آیه  29سوره فتح
توصیف رسول هللا و مومنین به« اشداء علی الکفار و رحماء بینهم!»

هدف و فلسفه نزول سوره حجرات

107

بیان برخی احکام مهم دین و وظیفه فرد در مقابل خدا و رسول و اجتماع
هدف آیه  11تا  18سوره حجرات
بیان برخی احکام اجتماعی و اخالقی اسالم

هدف و فلسفه نزول سوره ق

108

بررسی مسئله معاد
هدف آیه  15تا  38سوره ق
بیان قدرت الهی برای خلق دوم و احاطه او بر تمام افکار و نیات انسان
هدف آیه  39تا  45سوره ق
توصیه رسول هللا«ص» به صبر در مقابل گفتارکفار و تذکر مومنان به قرآن

هدف و فلسفه نزول سوره ذاریات
دعوت به توحید در ربوبیت و بیان هدف خلقت انسان
هدف آیه  20تا  51سوره ذاریات
بیان وحدانیت خدای تعالی در ربوبیت و تدبیر امور
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هدف آیه  52تا  60سوره ذاریات
تهدید منکرین معاد به روز موعود

هدف و فلسفه نزول سوره طور

112

تهدید و انذار انکار کنندگان آیات الهی و بیان کیفر و پاداش روز قیامت
هدف آیه  11تا  28سوره طور
بیان نشانه عذاب شوندگان روز قیامت
هدف آیه  29تا  44سوره طور
بیان صالحیت دعوت رسول هللا«ص» و دستور ادامه دعوتش
هدف آیه  45تا  49سوره طور
دستور صبر در حکم پروردگار و بی اعتنائی به مکذبین

هدف و فلسفه نزول سوره نجم

114

یادآوری اصول سه گانه اسالم و بیان چگونگی وحی شب معراج
هدف آیه  19تا  32سوره نجم
نفی شفاعت بت ها به عنوان اساس معتقدات بت پرستان
هدف آیه  33تا  62سوره نجم
بیان نتیجه انفاق در راه خدا ،انحصار خلقت و تدبیر در خدا

هدف و فلسفه نزول سوره قمر

115

بیان معجزه شق القمر رسول هللا و انذار مکذبین و شرح عاقبت شوم آنها
هدف آیه  9تا  42سوره قمر
اندرز قوم رسول هللا با بیان عاقبت جوامع تاریخی نابود شده
هدف آیه  43تا  55سوره قمر
عبرت از اقوام هالکه گذشته و کیفر آنها در دنیا و آخرت

هدف و فلسفه نزول سوره الرحمن

117

بیان نعمت ها وآثار رحمانیت خدا
هدف آیه  31تا  78سوره الرحمن
بیان نعمت های بهشتی و بازگشت جن و انس به خدا

هدف و فلسفه نزول سوره واقعه

118

بیان وقوع واقعه ومقدمات آن – تقسیم بندی انسانها در قیامت
هدف آیه  11تا  56سوره واقعه
شرح بهشت مقربون و اصحاب یمین ،و دوزخ اصحاب شمال
هدف آیه  57تا  96سوره واقعه
بیان جزای شکستن عهد ازل و تکذیب روز جزا

هدف و فلسفه نزول سوره حدید
تشویق و تحریک مومنین به انفاق برای کمک به تجهیز جهادگران
هدف آیه  7تا  15سوره حدید
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دستور اکید به تامین هزینه های جنگ و دفاع
هدف آیه  16تا  24سوره حدید
درجه متفاوت انفاقگران و تامین کنندگان هزینه جنگ
هدف آیه  25تا  29سوره حدید
عادت دادن مردم به عدالت و دفاع از آن

هدف و فلسفه نزول سوره مجادله

121

بیان برخی احکام خانوادگی و اجتماعی اسالم
هدف آیه  7تا  13سوره مجادله
بیان برخی آداب مجالست و پرهیز از نجوی در مجالس
هدف آیه  14تا  22سوره مجادله
تهدید منافقین و مذمت تمایل به دشمنان خدا

هدف و فلسفه نزول سوره حشر

122

بیان چگونگی جنگ با یهود بنی نضیر  ،و بیان اصول مراقبت از نفس
هدف آیه  11تا  17سوره حشر
بیان وعده دروغین منافقین به یهود
هدف آیه  18تا  24سوره حشر
بیان راه های مراقبت از نفس

هدف و فلسفه نزول سوره ممتحنه

124

منع شدید دوستی مومنین با کفار ،و بیان حکم بیعت زنان مهاجر
هدف آیه  10تا  13سوره ممتحنه
بیان حکم بیعت زنان مهاجر مسلمان شده

هدف و فلسفه نزول سوره صف

125

تشویق به جهاد در راه خدا و وعده گسترش دین الهی
هدف آیه  10تا  14سوره صف
دعوت مومنین به جهاد در راه خدا و اعتماد به وعده جنت و نصرت او

هدف و فلسفه نزول سوره جمعه

126

امر به اهتمام به نماز جمعه
هدف آیه  9تا  11سوره جمعه
بیان حرمت داد و ستد در حین برگزاری نماز جمعه

هدف و فلسفه نزول سوره منافقین

127

شناساندن منافقین و برحذر داشتن مومنین از نفاق
هدف آیه  9تا  11سوره منافقین
بیان صفات ایجاد کننده نفاق در قلب انسان

هدف و فلسفه نزول سوره تغابن

128
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تشویق به تامین منابع مالی جنگ و برطرف ساختن مصایب آن
هدف آیه  11تا  18سوره تغابن
تشویق به انفاق و صبر در مصایب جنگ

هدف و فلسفه نزول سوره طالق

129

بیان احکام طالق
هدف آیه  8تا  12سوره طالق
موعظه و تهدید و بشارت و تاکید برای اجرای احکام مربوط به زنان

هدف و فلسفه نزول سوره تحریم

129

دستور اجتناب ازحرام کردن حالل خدا
هدف آیه  10تا  12سوره تحریم
بیان مثل دو همسر خائن و دو زن مومنه تاریخ

هدف و فلسفه نزول سوره ملک

131

دعوت به یگانگی در ربوبیت و اعتقاد به معاد
هدف آیه  15تا  22سوره ملک
بیان نشانه های تدبیر الهی و اثبات ربوبیت او
هدف آیه  23تا  30سوره ملک
بیان نشانه های بیشتری از ربوبیت خدای تعالی و تهدید مشرکین

هدف و فلسفه نزول سوره قلم

132

تعریف از خلق عظیم رسول هللا و نهی شدید از مداهنه با مشرکین
هدف آیه  34تا  52سوره قلم
بیان نعیم بهشتی پرهیزکاران و عذاب آخرتی تکذیب گران

هدف و فلسفه نزول سوره الحاقه

133

بیان اوصاف قیامت و کیفر تیره بختان و پاداش سعادتمندان
هدف آیه  13تا  37سوره الحاقه
معرفی روز قیامت با برخی از مشخصاتش
هدف آیه  38تا  52سوره الحاقه
بیان لزوم تصدیق قرآن برای تصدیق حقانیت خبرهای قیامت درآن

هدف و فلسفه نزول سوره معارج

134

بیان عذابهای واقع در قیامت برای کفار
هدف آیه  19تا  35سوره معارج
استفاده صحیح از غریزه حرص آدمی
هدف آیه  36تا  44سوره معارج
دستور پایان دادن به بگومگوی رسول هللا با کافران

هدف و فلسفه نزول سوره نوح

135
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شرح رسالت و مبارزات حضرت نوح
هدف آیه  25تا  28سوره نوح
شرح نفرین نوح «ع» علیه قومش و داستان هالکت آنها

هدف و فلسفه نزول سوره جن

136

شرح ماجرای ایمان آوردن جن به رسول هللا «ص»
هدف آیه  18تا  28سوره جن
نتیجه گیری از سوره جن

هدف و فلسفه نزول سوره مزمل

136

آماده سازی رسول هللا برای دریافت وحی با خواندن نماز شب
هدف آیه  20سوره مزمل
تخفیف نماز شب برای مومنین و تبدیل آن به قرائت قرآن

هدف و فلسفه نزول سوره مدثر

137

بیان اولین دستور انذار به رسول هللا«ص» و معرفی قرآن کریم
هدف آیه  8تا  31سوره مدثر
تهدید طعنه زنندگان به قرآن کریم
هدف آیه  32تا  48سوره مدثر
تنزیه قرآن کریم از تهمت ها
هدف آیه  49تا  65سوره مدثر
دعوت کفار به سوی قرآن و بیان عوامل دوری آنان از حق

هدف و فلسفه نزول سوره قیامت

139

بیان خبر وقوع و نشانه های قیامت کبری
هدف آیه  16تا  40سوره قیامت
بیان وضع مردم در قیامت

هدف و فلسفه نزول سوره دهر

139

بیان خلقت انسان و توصیف نعمتهای ابرار و عذابهای کفار درآخرت
هدف آیه  23تا  31سوره دهر
دستور عدم اطاعت رسول هللا«ص» از کفار و مشرکین و منافقین

هدف و فلسفه نزول سوره مرسالت

140

بیانی از یوم الفصل و تهدید شدید منکران آن
هدف آیه  16تا  50سوره مرسالت
بیان حجتهائی برای یگانگی خدا در ربوبیت از طریق اثبات یوم الفصل

هدف و فلسفه نزول سوره نباء
بیان خبر عظیم قیامت و یوم الفصل
هدف آیه  17تا  40سوره نباء

141
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بیان احواالتی از یوم الفصل

هدف و فلسفه نزول سوره نازعات

141

بیان خبرهای مؤکدی از وقوع قیامت
هدف آیه  42تا  46سوره نازعات
انحصار علم به وقوع قیامت در خدای تعالی

هدف و فلسفه نزول سوره عبس

142

تاکید بر توجه به فقرای اهل آخرت و بی اعتنائی به طاغوتها
هدف آیه  17تا  42سوره عبس
سرزنش اصرار انسان در کفر به ربوبیت الهی

هدف و فلسفه نزول سوره تکویر

143

بیان مقدمات و نشانه های قیامت
هدف آیه  15تا  29سوره تکویر
تنزیه رسول هللا«ص» از تهمت های کفار و صیانت از وحی قرآن

هدف و فلسفه نزول سوره انفطار

143

بیان عالمت ها و وقایع روز قیامت و اصول کیفر و پاداش اعمال

هدف و فلسفه نزول سوره مطففین

144

تهدید کم فروشان به کیفر روز قیامت
هدف آیه  22تا  36سوره مطففین
بیان عظمت مقام ابرار در بهشت و نزد خدای تعالی

هدف و فلسفه نزول سوره انشقاق

144

بیان سیر هر انسان به سوی پروردگار خود و دیدار نتیجه عملش

هدف و فلسفه نزول سوره بروج

145

تشویق مومنین به صبر و استقامت در راه خدا

هدف و فلسفه نزول سوره طارق

145

انذار مردم از معاد و اشاره به حقیقت روز قیامت

هدف و فلسفه نزول سوره اعلی

145

امر به توحید و تنزیه الیق ساحت خدای تعالی

هدف و فلسفه نزول سوره غاشیه

146

تعیین جایگاه استقرار سعادتمندان و تیره بختان در قیامت

هدف و فلسفه نزول سوره فجر
بیان امتحان الهی از طریق اعطا و منع مال دنیا

146
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هدف و فلسفه نزول سوره بلد

147

بیان حقیقت خلقت انسان بر اساس رنج

هدف و فلسفه نزول سوره شمس

147

بیان راه تزکیه باطن آدمی با پرورش صالح و آرایش تقوی

هدف و فلسفه نزول سوره لیل

148

تهدید و انذار از طریق بیان متفاوت بودن سعی انسانها

هدف و فلسفه نزول سوره ضحی

148

شاد کردن دل رسول هللا« ص»

هدف و فلسفه نزول سوره انشراح

149

یادآوری نعمتهای خدا به رسولش و امر به تشدید خدمت در راه او

هدف و فلسفه نزول سوره تین

149

شرح مساله بعث و جزا با بیان خلقت انسان و بقای او بر فطرت یا سقوط

هدف و فلسفه نزول سوره علق

149

دستور به رسول هللا برای تلقی قرآن نازل با وحی الهی

هدف و فلسفه نزول سوره قدر

150

بیان نزول قرآن در شب قدر و عظمت شب قدر

هدف و فلسفه نزول سوره بیّنه

150

تسجیل عمومیت رسالت رسول هللا برای عموم بشر

هدف و فلسفه نزول سوره زلزال

650

اشاره به آثار وقوع قیامت و زلزله زمین و تبعات آن

هدف و فلسفه نزول سوره عادیات

151

بیان ناسپاسی انسان و کفران نعمتهای پروردگاش

هدف و فلسفه نزول سوره قارعه

151

تهدید به عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن

هدف و فلسفه نزول سوره تکاثر

151

توبیخ شدید مردم از سبقت در جمع مال وغفلت از خدای

هدف و فلسفه نزول سوره عصر

152

بیان عصاره تمامی معارف الهی قرآن در چند جمله کوتاه

هدف و فلسفه نزول سوره همزه
تهدید شدید جمع آورندگان مال به قصد کبرفروشی و عیبجوئی از مردم

152
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152

بیان معجزه الهی در صیانت از مکه

هدف و فلسفه نزول سوره قریش

153

بیان تامین امنیت مکه و دعوت به عبادت رب بیت

هدف و فلسفه نزول سوره ماعون

153

تهدید مسلمان نماهای متخلق به اخالق منافقان

هدف و فلسفه نزول سوره کوثر

153

دلداری و تسلی رسول هللا با اعطای کوثر

هدف و فلسفه نزول سوره کافرون

154

دستور اعالم برائت رسول هللا از دین کفار

هدف و فلسفه نزول سوره نصر

154

وعده پیروزی اسالم و مسلمان شدن جمعی کفار

هدف و فلسفه نزول سوره تبت

154

تهدید شدید ابولهب به هالکت خودش و عملش

هدف و فلسفه نزول سوره اخالص

155

بیان توحید خاص قرآنی
و اساس معارف اصولی و فروعی و اخالقی اسالم

هدف و فلسفه نزول سوره فلق

155

امر به رسول هللا برای پناه بردن به خدا از شرور

هدف و فلسفه نزول سوره ناس
امر به رسول هللا برای پناه بردن به خدا از شر وسواس خناس

155
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مقدمه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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بخش اول
بررسی هدف

سوره ابراهیم تا سوره ناس
(ع)
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هدف و فلسفه نزول سوره ابراهیم
( المیزان ج  12 :ص ) 3:

بیان اوصاف قرآن کریم به عنوان معجزه و نشانه رسالت رسول هللا «ص»
ب أَ َ
ور ِب ِإ ْذ ِن َر ِبّ ِه ْم
نز ْلنَهُ إِلَیْك ِلت ُْخ ِر َج النَّاس ِمنَ الظلُ َم ِ
سم َّ
الر ِح ِیم! الر! كت َ ٌ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ت إِلى النُّ ِ
یز ال َح ِمیدِ1( »!...تا/5ابراهیم)
إِلى ِص َر ِط ا ْلعَ ِز ِ

آیات كریمه این سوره ،پیرامون اوصاف قرآنى كه بر پیغمبر اسالم صلوات هللا علیه
نازل شده بحث مىكند و آن را با اوصاف زیر معرفى مىنماید:
این كتاب ،آیت و معجزه و نشانه رسالت آن جناب است و مردم را از ظلمتها به
سوى نور بیرون مىكشد و به راه مستقیم خدا راهنمائیشان مىكند ،خدایى كه عزیز و حمید
است ،یعنى غالب و قاهرى است كه هرگز مغلوب كسى نمىشود و غنى و بى نیازى است
كه هرگز محتاج كسى نمىگردد ،خدایى كه در كارهاى خدائیش جمیل است ،یعنى براى
مردم جز خوبى و نعمت منظورى ندارد!
وقتى خدا منعم و غالب و بى نیاز و پسندیده كار باشد ،بر مردم كه منعم علیه او
هستند الزم است كه دعوت او را لبیك گویند ،تا در نتیجه از نعمتهایى كه او به ایشان
ارزانى داشته برخوردار شوند و آن نعمتها به سعادتشان تمام شود.
و نیز الزم است كه از غضب او بر حذر باشند ،زیرا پر واضح است كه عذاب
خدائى كه هم قوى است و هم بى نیاز مطلق ،شدید خواهد بود ،چرا كه او مىتواند از وجود
بندگانش چشم پوشیده ،همه را دستخوش هالكت نماید و به دیار عدم بفرستد و از نو خلق و
بندگان دیگرى بیافریند همچنانكه همین عمل را در امم گذشته انجام داده است .
آرى  ،تمامى موجودات ریز و درشت و زمینى و آسمانى این عالم  ،با زبان حال ،
گویاى این حقیقتند كه رب العزة و ولى حمید تنها او است و رب دیگرى غیر از او نیست .
این خالصه و برداشتى بود از آیات این سوره كه با آیه زیر كه مىفرماید« :هذا بالغ
للناس و لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد و لیذكر اولوا االلباب!» ختم مىشود.
هدف آیه  6تا  18سوره ابراهیم

المیزان ج  12 :ص 25 :

ذکر ایام هللا :روزها و مواقف نزول نعمت ها و نقمت ها
ب
َّللا َ
كروا ِن ْع َمةَ َّ ِ
علَیْك ْم ِإ ْذ أَن َجاكُم ِ ّم ْن َءا ِل ِف ْرع َْونَ یَسو ُمونَ ُك ْم سو َء ا ْلعَذَا ِ
« َو ِإ ْذ قَا َل ُموسى ِلقَ ْو ِم ِه ا ْذ ُ
َو یُذَب ُحونَ أَ ْبنَا َء ُك ْم َو یَستَحْ یُونَ ِنسا َءك ْم َو فى ذَ ِلكم بَال ٌء ِ ّمن َّر ِبّك ْم ع َِظی ٌم»!...

این آیات ،مشتمل بر ذكر پارهاى از نعمتها و نقمتهاى خدا است كه هر كدام در روز
معینى رخ داده است.
از ظاهر سیاق این آیات بر مىآید كه همه این آیات غیر از آیه «:و اذ تاذن ربكم
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 »!...نقل كالم حضرت موسى علیهالسالم است ،كه موسى بن عمران علیهماالسالم در این
آیات ،مردم خود را به پارهاى از ایام خداى سبحان كه به مقتضاى عزت مطلقهاش ،نعمتها و
یا عذابهایى فرستاده و هر كدام را به مقتضاى حكمت بالغهاش در جاى خود فرستاده تذكر
مىدهد و به یادشان مىآورد!
هدف آیه  19تا  34سوره ابراهیم

المیزان ج  12 :ص 53 :

بیان وجود حق در اساس عالم و رستگاری سالکان راه حق
ق َجدِیدٍ»!...
ق ِإن یَشأ ْ یُ ْذ ِه ْب ُك ْم َو یَأ ْ ِ
َّللاَ َخلَقَ الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْرض ِبال َح ّ
« أ َ لَ ْم تَ َر أَنَّ َّ
ت ب َخ ْل ٍ

این آیات ،مردم را به مساله خداشناسى تذكر مىدهد ،ولى خطاب در آنها همه
متوجه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است كه یكى پس از دیگرى مىفرماید « :ا لم تر ...
ا لم تر  ...ا لم تر  -آیا نمىبینى؟»
خداى تعالى در این آیات ،این معنا را تذكر مىدهد كه این عالم بر اساس حق ،خلق
شده و تمامى انسانها به زودى مبعوث مىشوند و آنهایى كه در زندگى دنیا ،زندگیشان بر
اساس حق بوده و به حق ایمان آورده و به آن عمل كردهاند به سعادت و بهشت نائل مىشوند
و آنهایى كه زندگیشان بر اساس باطل بوده ،یعنى باطل را پرستیده و شیطان را پیروى
كردند و طاغیان مستكبر را اطاعت نمودند ،چون فریب عزت و قدرت ظاهرى آنان را
خوردند ،چنین افرادى در آخرت قرین شقاوت خواهند بود و همانهایى كه اینها پیرویشان
مىكردند از اینها بیزارى مىجویند و شیطانهاى انسى و جنى كه معبود اینها قرار گرفته
بودند ،اظهار بیگانگى مىكنند و برایشان معلوم مىشود كه عزت و حمد  ،همه از خدا بوده
است!
آنگاه این معنا را تذكر مىدهد كه تقسیم كردن مردم به دو قسم ،از این جهت است
كه سلوك و رفتار آنان دو قسم بوده است ،یكى سلوك هدایت و یكى سلوك ضاللت ،آن كسى
كه اولى را دارد ،مؤمن و آن كس كه دومى را گرفته ظالم است ،انتخاب دوگانه از قدرت و
اختیار خداوند بیرون نبوده و هر چه بخواهد مىكند و عزت و حمد مخصوص اوست! سپس
وضع امتهاى گذشته را كه به خاطر كفران نعمت خداى عزیز و حمید دچار هالكت و
انقراض شدند ،خاطرنشان ساخته ،انسانها را بخاطر ظلم و كفران نعمت خدا كه تمام عالم
وجود را پر كرده و آنها را نمىتوان احصاء نمود ،عتاب مىفرماید.
هدف آیه  35تا  41سوره ابراهیم

المیزان ج  12 :ص 96 :

بیان دعای ابراهیم برای سرزمین و اهل مکه
نى أَن نَّ ْعبُ َد األَصنَا َم»!...
« َو إِ ْذ قَا َل إِب َْر ِهی ُم َرب اجْ عَ ْل َهذَا ا ْلبَلَ َد َء ِ
امنا ً َو اجْ نُبْنى َو بَ َّ

این آیات بعد از تذكرى كه در آیات گذشته یعنى از آیه «:و اذ قال موسى لقومه
اذكروا نعمة هللا علیكم اذ انجیكم من آل فرعون  »! ...به بعد مىداد ،براى بار دوم نعمتهایى
را تذكر مىدهد و نخست نعمتهایى را كه خداى سبحان به عموم بندگان مؤمنش  -كه همان
بنى اسرائیل از ولد ابراهیم باشند  -داده یادآورى مىكند و سپس نعمتهاى دیگرش را كه به
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دودمان دیگر از نسل ابراهیم یعنى فرزند اسماعیل ارزانى داشته خاطرنشان مىسازد و آن
نعمتها عبارت است از همان چیزهایى كه ابراهیم علیهالسالم در دعاى خود از خداى تعالى
درخواست نموده و گفته بود «:رب اجعل هذا البلد آمنا  »!...كه یكى از آنها طلب توفیق بر
اجتناب از بت پرستى و یكى نعمت امنیت مكه و یكى تمایل دلها به سوى اهل مكه و یكى
برخوردارى آنان از میوهها و غیر آن است و همه آنها بدین جهت كه عزیز و حمید بودن
خدا را اثبات كند  ،خاطر نشان شده است!
هدف آیه  42تا  52سوره ابراهیم

المیزان ج  12 :ص 117:

بیان غافل نبودن خدا از ظالمان
َّللاَ َ
ْصر»!...
غ ِفالً َ
« َو ال تَحْ سبنَّ َّ
ع َّما یَ ْع َم ُل الظ ِل ُمونَ ِإنَّ َما یُ َؤ ِ ّخ ُر ُه ْم ِلیَ ْو ٍم تَش َخص فِی ِه األَب ُ

بعد از آنكه در آیات قبل بشر را انذار نمود و بشارت داد و به صراط خود دعوت
نمود و فهمانید كه همه اینها بخاطر این است كه خدا عزیز و حمید است ،اینك در آیه اول از
آیات مورد بحث آن مطالب را به آیهاى ختم نموده كه در حقیقت جواب از توهمى است كه
ممكن است بعضى فكر كنند كه اگر این حرفها درست است و راستى این دعوت ،دعوت
نبوى و از ناحیه پروردگارى عزیز و حمید است ،پس چرا مىبینیم این ستمكاران همچنان
سرگرم تمتعات خویشند؟ و چرا آن خداى عزیز و حمید ایشان را به ظلمشان نمىگیرد؟ و به
دهان متخلفین از دعوت این پیغمبر و مخالفین او لجام نمىزند؟ اگر آن خدا  ،خدایى غافل و
بى خبر از اعمال ایشان است و یا خدایى است كه خودش وعده خود را خلف مىكند و
پیغمبران خود را كه وعده نصرتشان داده بود یارى نمىنماید كه چنین خدایى قابل پرستش
نیست .
در آیه مزبور از این توهم جواب داده كه :نه خداى تعالى از آنچه ستمكاران مىكنند
غافل نیست و وعدهاى را هم كه به پیغمبرانش داده خلف نمىكند و چگونه غافل است و
خلف وعده مى كند با اینكه او داناى به مكر و عزیزى صاحب انتقام است ،بلكه اگر آنها را
به خشم خود نمىگیرد براى این است كه مىخواهد عذابشان را براى روز سختى تاخیر
بیندازد و آن روز جزاست .عالوه بر اینكه در همین دنیا هم آنها را عذاب خواهد كرد،
همچنانكه امتهاى گذشته را هالك نمود .و آنگاه سوره مورد بحث را به آیه زیر كه
جامعترین آیات نسبت به غرض این سوره است ختم نموده و فرموده است «:هذا بالغ للناس
و لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد و لیذكر اولوا االلباب!»
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هدف و فلسفه نزول سوره حجر
( المیزان ج  12 :ص ) 137:

هدف و فلسفه نزول سوره حجر
ین1( »...تا/9حجر)
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! الر! تِ ْلك َءایَت ا ْلكتَ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ان ُّم ِب ٍ
ب َو قُ ْر َء ٍ

این سوره پیرامون استهزاء كفار به رسول خدا «ص» سخن مىگوید كه نسبت
جنون به آنجناب داده و قرآن كریم را هذیان دیوانگان خوانده بودند .
پس در حقیقت در این سوره رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را تسالى خاطر داده
و وى را به صبر و ثبات و گذشت از آنان سفارش مىكند و نفس شریفش را خوشحال و
مردم را بشارت و انذار مىدهد .
در این سوره آیه «:فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركین  »!...قرار دارد كه با
یك مساله تاریخى در باره شروع دعوت اسالمى قابل انطباق است و آن مساله این است كه
رسول خدا «ص» در اول بعثت ،دعوت خود را علنى نكرد و تا مدت سه و یا چهار و یا
پنج سال پنهانى دعوت مىنمود ،زیرا اوضاع آن قدر نامساعد بود كه اجازه چنین اقدامى
نمىداد ،لذا در این مدت آحادى از مردم را كه احتمال مىداد دعوتش را قبول كنند مالقات
مىكرد و دعوت خود را پنهانى با آنان در میان مىگذاشت تا آنكه خداى تعالى با آیه مذكور
اجازهاش داد تا دعوتش را علنى كند .
از جمله آیات برجستهاى كه در این سوره واقع شده و حقایق بسیار مهمى از
معارف الهى را در بر دارد آیه «:و ان من شىء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر
معلوم!» و آیه «:انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون!» است .
هدف آیه  10تا  15سوره حجر

المیزان ج  12 :ص 194 :

بیان سنت های جاری بین مجرمین و اقوام فاسد
شیَع األ َ َّو ِلینَ »!...
« َو لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا ِمن قَ ْب ِلك فى ِ

بعد از آنكه داستان استهزاء كفار به كتاب خدا و پیغمبرش و معجزه آمدن مالئكه را
كه به عنوان آیت رسالت اقتراح و پیشنهاد كردند ،ذكر نمود ،اینك در دنبالش سه دسته از
آیات را آورده كه در ابتدائش كلمه« و لقد» بكار رفته است  .یكى آیه «:و لقد ارسلنا من قبلك
 »!...است و یكى آیه «:و لقد جعلنا فى السماء بروجا!» و سوم آیه «:و لقد خلقنا االنسان من
صلصال!»
در اولى این معنا را بیان كرده كه استهزاء عادت و سنت جارى مجرمین است و
اینها ایمان آور نیستند  ،هر چند كه هر قسم آیتى برایشان بیاورى!
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در دومى این معنا را كه اگر كسى بخواهد ایمان بیاورد به قدر كفایت ،آیات آسمانى
و زمینى هست!
در سومى این معنا را كه اختالف میان نوع بشر به ایمان و كفر و ضاللت از
چیزهایى است كه خداوند در روز آغاز خلقتشان تقدیر و تعیین نمود ،از همان ابتداء خلقت
آدم را خلق كرد و آن ماجراى میان او و مالئكه و ابلیس در امر سجود پیش آمد .
المیزان ج  12 :ص 200 :

هدف آیه  16تا  25سوره حجر

بیان معارف حقیقی و اسرار الهی در آسمانها و زمین و خزاین اشیاء
اء بُ ُروجا ً َو َزیَّنَّ َها ِللنَّ ِظ ِرینَ »!...
« َو لَقَ ْد َجعَ ْلنَا فى الس َم ِ

بعد از آنكه خداى سبحان اعراض مشركین از معجزه قرآن و پیشنهادشان را در
باره معجزه دیگرى كه عبارت بود از آمدن مالئكه بیان كرد و همچنین جواب از آن را كه
ممتنع و مستلزم نابودى ایشان است بداد ،اینك در این آیات تعدادى از آیات و معجزات زمین
و آسمان را كه بر توحید داللت مىكند بر مىشمارد  ،تا اگر عقل داشته باشند عبرت بگیرند
و حجت بر مجرمین تمام شود .
و در این آیات از معارف حقیقى و اسرار الهى مطالب بلند و دقائق بسیارى گنجانده
شده است.
المیزان ج  12 :ص 220 :

هدف آیه  26تا  48سوره حجر

بیان قضاء الهی در خلقت اولیه و سعادت و تیره بختی انسانها
ون»!...
« َو لَقَ ْد َخلَ ْقنَا االنسنَ ِمن ص ْلص ٍل ِ ّم ْن َح َم ٍإ َّمسنُ ٍ

این بیست و سه آیه ،سوم از آیاتى است كه به دنبال آغاز سوره كه در باره استهزاى
كفار به كتاب خدا و پیغمبرش و درخواست آیتى غیر قرآن بود ایراد مىشود.
در این آیات خداى سبحان آغاز خلقت جن و انس و دستور دادنش به مالئكه و ابلیس
كه بر او سجده كنند و سجده مالئكه و امتناع ابلیس را كه از جن است و رجم او و گمراهى
بنى آدم به دست او و به كرسى نشستن قضاى خدا در سعادت متقین و شقاوت گمراهان  ،را
بیان مىكند!
المیزان ج  12 :ص 262 :

هدف آیه  49تا  84سوره حجر

بیان نمونه هائی از بشارت و انذار الهی و سرانجام جوامع فاسد
الر ِحی ُم!
ور َّ
« نَب ْئ ِعبَادِى أَنى أَنَا ا ْلغَفُ ُ
ِإب َْر ِهی َم»!...

عذَابى ه َُو ا ْلعَذَاب األَ ِلی ُم !
َو أَنَّ َ

ْف
َو نَ ِبّئْ ُه ْم عَن ضی ِ

بعد از آنكه خداى تعالى پیرامون استهزائى كه مشركین به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآله وسلّم و كتاب نازل بر او و همچنین پیرامون اقتراح آنان كه باید مالئكه را
بیاورد و اینكه اگر مالئكه را هم بیاورد ایمان نخواهند آورد ،با روشنترین بیان بحث
فرمود ،اینك در این آیات شروع به نصیحت آنان نموده ،در دو آیه اول بشارت و انذار
مىدهد و آنگاه با ذكر داستانى كه جامع هر دو جهت است  -یعنى داستان میهمانان ابراهیم
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علیهالسالم كه براى او بشارت آورده بودند ،آن هم بشارتى كه هیچ انتظارش را نداشت و
براى قوم لوط علیهالسالم عذاب آورده بودند ،آن هم عذابى كه از شدیدترین عذابها بود -
مطلب را تایید فرمود.
و سپس با اشارهاى اجمالى به داستان اصحاب ایكه كه قوم شعیب علیهالسالم بودند و
اصحاب حجر كه مردم و قوم صالح علیهالسالم بودند تایید دیگرى كرد.
هدف آیه  85تا  99سوره حجر

المیزان ج  12 :ص 276 :

دستوری برای رسول هللا جهت انجام وظایف عبادی و اعراض از مشرکین
ق َو ِإنَّ الساعَةَ الَ ِتیَةٌ فَاصفَح الص ْف َح
« َو َما َخلَ ْقنَا الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْرض َو َما بَیْن ُه َما ِإال ِبا ْل َح ّ
ال َج ِمی َل»!...

در این آیات غرضى كه در آیات قبلى بود خالصه مىشود ،غرض از آن آیات این
بود كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را به قیام بر انجام ماموریت و رسالت خود و
اعراض و گذشت از جفاهاى مشركین دعوت كند و تسالى خاطر دهد كه از آنچه مىگویند
غمگین و تنگ حوصله نگردد ،زیرا قضاى حق بر این رانده شده كه مردم را به اعمالشان
در دنیا و آخرت و مخصوصا در روز قیامت  -كه هیچ شكى در آن نیست  -سزا دهد ،همان
روزى كه احدى را از قلم نمى اندازد و به اندازه یك ذره هم از خیر و شر كسى را بدون
كیفر و پاداش نمىگذارد و با در پیش داشتن چنین روزى ،دیگر جاى تاسف خوردن بر كفر
كافران باقى نمىماند ،چون خدا بدان دانا است و به زودى جزاى اعمالشان را مىدهد و نیز
جاى تنگ حوصلگى و اندوه نیست  ،چون به خداى سبحان مشغول گشتن مهمتر و واجبتر
است!
در اینجا خداى سبحان مساله اعراض و گذشت از كفارى را كه او را مسخره
مىكردند تكرار كرده  -همان كفارى كه در ابتداى سوره ذكرشان گذشت  -و همچنین
سفارش فرموده بود كه به تسبیح و حمد و عبادت خداى خود بپردازد و خبر داده بود كه خود
او شر كفار را از او مىگرداند ،اینك در این آیات هم همین را تكرار مىكند كه به كار
رسالت خود مشغول باشد .در همین جا سوره پایان مىپذیرد.
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هدف و فلسفه نزول سوره نحل
( المیزان ج  12 :ص ) 296:

بیان غلبه دین حق بر کفار و انحصاری بودن تشریع دین
و بیان شرح هجرت رسول هللا«ص» به مدینه
شركُونَ ! یُ ِ ّ
نز ُل
َّللاِ فَال تَست َ ْع ِجلُو ُه س ْب َحنَهُ َو تَعَلى َ
الر ِح ِیم! أَتى أ َ ْم ُر َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ع َّما یُ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ون»!...
ا ْل َملَئكَة بِ ُّ
الروح ِمن أ ْم ِر ِه عَلى َمن یَشا ُء ِمن ِعبَا ِد ِه أن أنذ ُِروا أنه ال إِله ِإال أنا فاتق ِ
(1تا/21نحل)

اگر به دقت در این سوره نظر كنیم ظن قوى پیدا مىشود كه صدر این سوره از
آیاتى است كه در روزهاى آخر توقف رسول خدا «ص» در مكه در نزدیكىهاى مهاجرتش
به مدینه نازل شده است و این آیات ،چهل آیه اول آن است ،كه خداى سبحان در قسمتى از
آن انواع نعمتهاى آسمانى و زمینى را كه مایه حیات انسانى است و انسان در معاشش از آن
بهرهمند مىشود خاطر نشان فرموده و از راه نظام متقن و تدبیر یك نواختى كه در آنها است
بر وحدانیت خود در ربوبیت استدالل فرموده است .
و در قسمتى دیگر ،احتجاج مىكند بر بطالن پندارهاى مشركین و بى ثمر بودن
مساعى ایشان و اینكه به زودى كیفر ایشان را مىدهد ،همچنانكه امتهاى گذشته را كه مثل
اینان بودند كیفر داد و به زودى در روز قیامت در حق آنان فصل قضاء مىكند .
خداى سبحان این آیات را با جمله «:اتى امر هللا فال تستعجلوه سبحانه و تعالى عما
یشركون!» افتتاح نموده و آیات احتجاج را بر تقدیس و تنزیه و تسبیحى كه در آنست متفرع
كرد و از این تفریع چنین فهمیده مىشود كه غرض عمده از آیات صدر سوره این است كه
از نزدیك بودن امر الهى خبر دهد و هشدار دهد كه به زودى بر آنان نازل مىشود و نیز در
این تفریع تهدیدى است بر مشركین كه از در استهزاء مىگفتند :پس چرا عذابى كه مىگویى
نازل نمىشود تا ما را تهدید نماید و نیز با جمله «:فاعفوا و اصفحوا حتى یاتى هللا بامره!»
مؤمنین را بشارت مىدهد بر اینكه به زودى حق بر باطل غلبه نموده و توحید بر شرك و
ایمان بر كفر ظفر مىیابد ،این فهرست آن مطالبى است كه با دقت در آیات صدر سوره
استفاده مىشود.
غرض سوره خبر دادن به نزدیك شدن امر خداست كه عبارت است از :غلبه دین
حق بر كفار ،كه خداى تعالى این معنا را با بیان اینكه :تنها خداى تعالى اله معبود است نه
دیگرى چون تدبیر عالم مانند خلقتش قائم به او است و نیز همه نعمتها به او منتهى مىگردد
و هیچ یك از آنها مصنوع غیر او نیست نتیجه مىگیرد پس واجب است همان خدا به تنهائى
عبادت شود .
و همچنین با بیان اینكه :دین حق از خدا است پس واجب است كه غیر دین او دینى
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و قانونى دیگر تشریع نشود و باز با بیان امورى از دین الهى ،توضیح مىدهد .
این ،آن غرضى است كه معظم آیات این سوره آن را دنبال نموده و با بیانهاى
مختلفى تعقیب مىنماید ،در ضمن بیان این غرض  ،آیاتى هم هست كه مساله هجرت و
پارهاى مطالب مناسب با آن را ایراد مىنماید.
هدف آیه  22تا  40سوره نحل

المیزان ج  12 :ص 330 :

بیان عیوب وصفات بد مشرکین ناشی از انکار توحید
ْبرونَ »!....
« إِلَ ُهك ْم إِلَهٌ َو ِح ٌد فَالَّ ِذینَ ال یُؤْ ِمنُونَ ِباالَ ِخ َر ِة قُلُوب ُهم ُّمن ِك َرةٌ َو هُم ُّمستَك ُ

این آیات ،قسمت دوم از آیات صدر سوره است ،قسمت اولش متضمن بیان توحید
ربوبیت و اقامه حجت علیه مشركین و انذار آنان به آوردن عذاب و تنزیه خداى سبحان از
شرك ایشان بود .
و این قسمت یعنى قسمت دوم ،متضمن مطالبى است كه مناسب با آن بیان است از
قبیل بیان عیبهاى مشركین و صفات بد آنان ،كه همه ناشى از انكار توحید است و مانند
سخنان باطل و استكبارشان در برابر خدا و استهزاء آیات او و انكار حشر و نیز متضمن
بیان بطالن این سخنان و تهدید ایشان است به آمدن عذاب دنیوى و هشدارشان از عذاب
روز مرگ و روز قیامت و نیز حقایقى دیگر .
هدف آیه  41تا  64سوره نحل

المیزان ج  12 :ص 367 :

بیان هجرت رسول خدا و وعده نیکوی خدا برای مهاجرین در راه خدا
ْبر لَ ْو كانُوا
« َو الَّ ِذینَ َها َج ُروا فى َّ
َّللاِ ِمن بَ ْع ِد َما ظ ِل ُموا لَنُبَ ّ ِوئَنَّ ُه ْم فى ال ُّد ْنیَا َحسنَةً َو ألَجْ ُر االَ ِخ َر ِة أَك ُ
یَ ْعلَ ُمونَ »!...

دو آیه اول این آیات داستان هجرت را یادآورى نموده و به مهاجرین در راه خدا
وعده نیكویى در دنیا و آخرت مىدهد و ما بقى آیات ،داستان شرك مشركین و تشریع احكام
بدون اذن خدا را كه كار مشركین بود تعقیب و بر حسب معنا جواب مفصلى است به گفتار
مشركین كه دعوت نبوى به ترك عبادت آلهه و ترك تشریع احكام را امرى محال مىدانستند
و مىگفتند «:لو شاء هللا ما عبدنا »!...
مراد از مهاجرت در خدا این است كه مهاجرت براى كسب رضاى خدا باشد و این
هدف محیط به ایشان باشد و جز آن هدف دیگرى نداشته باشند!
مهاجرین در راه خدا براى دین مهاجرت كردند كه مجتمعى اسالمى و پاك تشكیل
دهند كه در آن مجتمع جز خدا كسى پرستش نشود و جز عدل و احسان چیزى حكومت نكند
و یا براى این بود كه به مجتمعى وارد شوند و در آن منزل كنند كه وضعش چنین باشد ،پس
اگر از مهاجرتشان امید حسنهاى داشتند و یا وعده حسنهاى داده شدند آن حسنه همین مجتمع
صالح بود و نیز اگر آن شهر را كه بدان مهاجرت كردند ،ستودند براى این بود كه جاى
تشكیل چنین مجتمعى بوده نه براى اینكه آب و هوایش خوب بوده ،پس هدف و غرض از
حسنهاى كه وعده داده شدند كه در دنیا به آن برسند همین مجتمع صالح بوده چه اینكه
مقصود از حسنه شهر باشد و یا حالت حسنهاى كه در آن شهر به خود مىگیرند .
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هدف آیه  65تا  77سوره نحل

المیزان ج  12 :ص 415 :

اثبات توحید و بعث و نبوت با شمارش نعمت های الهی
َّللاُ أَ َ
اء َما ًء فَأَحْ یَا بِ ِه األ َ ْرض بَ ْع َد َم ْوت َها إِنَّ فى ذَ ِلك الَیَةً ِلّقَ ْو ٍم یَس َمعُونَ »!...
نز َل ِمنَ الس َم ِ
« َو َّ

رجوعى است بعد از رجوع به شمردن نعمتهاى الهى و نتیجه گرفتن توحید و
نتیجه گرفتن بعث از این آیات و اشارهاى است به مساله تشریع  ،كه عبارت است از نبوت!
هدف آیه  78تا  89سوره نحل

المیزان ج  12 :ص 449 :

اثبات وحدانیت در ربوبیت و مسئله بعث و نبوت با بیان نعمت های الهی
ْصر َو األَ ْفئِ َدةَ لَعَلَّ ُك ْم
طون أ ُ َّم َهتِ ُك ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ شیْئا ً َو َجعَ َل لَ ُك ُم
« َو َّ
ْ
السم َع َو األَب َ
َّللاُ أَ ْخ َر َجكُم ِ ّمن بُ ِ
تَشك ُُرونَ »!...

این آیات ،تعدادى دیگر از نعمتهاى الهى را بر مىشمارد و سپس كالم را معطوف
به سوى نتیجهاى مىكند كه آن نتیجه ،حق محض در مساله وحدانیت خداى تعالى در
ربوبیت و در مساله بعثت در قیامت و در مساله نبوت و شرایع عینا مانند دسته قبلى آیات
است كه در آنها نیز برداشت سخن بهمین منوال بود!
هدف آیه  90تا  105سوره نحل

المیزان ج  12 :ص 474 :

ابالغ احکام الهی در مکه برای اصالح حال عمومی جامعه
نكر َو ا ْلبَ ْغ ِى یَ ِعظ ُك ْم
سن َو إِیتَاى ذِى ا ْلقُ ْربى َو یَ ْن َهى ع َِن ا ْلفَحْ ِ
« إِنَّ َّ
شاء َو ا ْل ُم ِ
َّللاَ یَأ ْ ُم ُر بِا ْلعَ ْد ِل َو االحْ ِ
َ
لَعَلَّك ْم تَذك َُّرونَ »!...

این آیات برخى از احكام را كه با اسالم قبل از هجرت سازگار است و مایه اصالح
حال عمومى اجتماع است مانند نهى از فحشاء و منكر و ستم و آنچه ملحق به آن است مانند
امر به سركشى از خویشاوندان و نهى از شكستن عهد و سوگند ذكر مىكند و نیز مطالب
دیگرى را یادآورى مىكند كه مناسب اینها باشد و آن را اثبات كند .
هدف آیه  106تا  111سوره نحل

المیزان ج  12 :ص 508 :

بیان حکم تقیه و پاداش مهاجرین ثابت قدم و کیفر مرتدین از دین
شر َح بِا ْل ُك ْف ِر صدْرا ً
« َمن كفَ َر بِ َّ
كر َه َو قَ ْلبُهُ ُمط َمئنُّ بِاالی َم ِن َو لَ ِكن َّمن َ
اَّللِ ِمن بَ ْع ِد إِی َمنِ ِه ِإال َم ْن أ ُ ِ
َ
فَعَلَی ِْه ْم َ
اب ع َِظی ٌم!...
َّللاِ َو لَ ُه ْم َ
ضب ِ ّمنَ َّ
عذ ٌ
غ ٌ

در این آیات علیه كفارى كه بعد از ایمان به خدا كافر گشته و مرتد شدند تهدید نموده
و مهاجرین را كه در جهاد خود دچار زحمت گشته و در راه خدا صبر كردند وعده جمیل
داده و متعرض حكم تقیه نیز شده است.
هدف آیه  112تا  128سوره نحل

المیزان ج  12 :ص 519 :

بیان احکام حرام و حالل و انطباق دین اسالم و دین ابراهیم
امنَةً ُّمط َمئنَّةً یَأْتِی َها ِر ْزقُ َها َر َ
َّللاُ َمثَالً قَ ْریَةً كانَت َء ِ
َّللاِ
كان فَكفَ َرت بِأ َ ْنعُ ِم َّ
ضرب َّ
« َو َ
غدا ً ِ ّمن ك ّل َم ٍ
ْ
ْ
َ
ف ِب َما كانُوا َیصنَعُونَ »!...
و
خ
ل
ا
و
وع
ج
ل
ا
اس
ب
ل
َّللا
فَأَذَقَ َها َّ ُ ِ َ
ُ
ْ ِ
َ
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این دسته از آیات ،تتمه احكامى را بیان مىكند كه در آیات قبل بود ،در این آیات
خوردنیهاى حرام و حالل را بیان نموده از تحریم و تحلیل بدعتى و بدون اذن خدا نهى
مىكند و نیز پاره اى از احكام را كه براى یهود تشریع شده بود و سپس نسخ شد ذكر نموده،
در حقیقت مساله نسخ كه در آیه «:و اذا بدلنا آیة مكان آیة »!...گذشت عطف نموده و این
معنا را خاطر نشان مىسازد كه :آنچه بر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل شده دین
ابراهیم است كه بر اساس اعتدال و توحید بنا شده و آن احكام طاقتفرسا كه در دین یهود
بود از دین او برداشته شده است .
و در آخر امر به عدالت در مجازات و دعوت به صبر و احتساب نموده و با وعده
جمیل به نصرت و كفایت براى كسانى كه تقوى پیشه نموده و احسان كنند آن را خاتمه
مىدهد .

هدف و فلسفه نزول سوره اسری
( المیزان ج  13 :ص ) 3:

تسبیح خدای تعالی و بیان معراج رسول هللا "ص"
مقدرات بنی اسرائیل
سج ِد األَ ْقصا
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم ! س ْب َحنَ الَّذِى أ َ َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
سج ِد ا ْل َح َر ِام إِلى ا ْل َم ِ
سرى بِعَ ْب ِد ِه لَ ْیالً ِ ّمنَ ا ْل َم ِ
ْ
َ
َّ
َ
َ
یر!»
نریَهُ ِم ْن َءایَ ِتنا إِنهُ ه َُو
ِ
السمی ُع البَ ِص ُ
الَّذِى بَ َر ْكنا َح ْولهُ ِل ِ
(/1اسری)

این سوره پیرامون مساله توحید و تنزیه خداى تعالى از هر شریكى كه تصور شود
مىباشد و با اینكه در این مورد بحث مىكند ،اما مساله تسبیح خدا را بر مساله حمد و ثناى
او غلبه داده و بیشتر به قسم دوم پرداخته است ،همچنان كه ابتداى آن را با جمله «:سبحان
الذى اسرى بعبده  »!...شروع كرده و در خالل سوره هم پى در پى تسبیح او را تكرار
نموده ،یك جا فرموده «:سبحانه و تعالى عما یقولون!» و جایى دیگر فرموده «:قل سبحان
ربى!» و یا فرموده «:و یقولون سبحان ربنا  »!...و حتى در آیهاى كه سوره به آن ختم
مىشود نیز معناى تسبیح خداى را متذكر گردیده و او را بر تنزهش از داشتن شریك و ولى
و اتخاذ فرزند ستوده و فرموده است « :و قل الحمد هلل الذى لم یتخذ ولدا و لم یكن له شریك فى الملك
و لم یكن له ولى من الذل و كبره تكبیرا!»

سوره مورد بحث هدفى را دنبال مىكند كه آن عبارت است از تسبیح خداى تعالى،
این سوره مطلب را با اشاره به داستان معراج رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلّم و سیر آن
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حضرت از مسجد الحرام به مسجد اقصى( كه همان بیت المقدس باشد و بنائى است مرتفع
«هیكل» كه داوود و سلیمان علیهماالسالم براى بنى اسرائیل بنا نمودند و خدا آن را خانه
مقدس ایشان قرار داد )،شروع نموده و متذكر شده است.
آنگاه كالم را به مناسبت ،به مقدرات بنى اسرائیل كشانده ،از عزت و ذلت آنان و
اینكه خداوند در هر روزگارى كه او را اطاعت مىكردند سربلندشان مىكرده و هر وقت كه
از در عصیان در مىآمدند ذلیل و خوارشان مىساخته ،سخن گفته و نیز كیفیت نزول كتاب
بر آنان و پیرامون دعوت آنان به توحید و نفى شرك توضیح داده است .
سپس به همین مناسبت كالم را به وضع این امت معطوف ساخته ،كه بر این امت
نیز كتاب نازل كرده پس اگر اطاعت كنند اجر مىبرند و اگر عصیان بورزند عقاب
مىشوند و مالك كار ایشان مانند آنان به همان اعمالى است كه مىكنند و به طور كلى با هر
انسانى بر طبق عملش معامله مىكنند و سنت الهى در امتهاى گذشته نیز بر همین منوال
بوده است .
پس آنگاه حقایق مهم و بسیارى از معارف مربوط به مبدأ و معاد و شرایع عامه از
اوامر و نواهى و غیر آن را بیان مىكند .
و از آیات برجسته ،در این سوره آیه شریفه «:قل ادعوا هللا او ادعوا الرحمن ایا ما
تدعوا فله االسماء الحسنى  -بگو چه خدا را بخوانید و چه رحمان را  ،به هر نامى كه
بخوانید براى او است اسماى حسنى!» و نیز آیه «:كال نمد هؤالء و هؤالء من عطاء ربك و
ما كان عطاء ربك محظورا  -هر یك از طایفه مؤمن و غیر مؤمن را از عطاء پروردگارت
مدد مىرسانیم و عطاء پروردگار تو ممنوع نیست!» و نیز آیه «:و ان من قریة اال نحن
مهلكوها  -و هیچ قریهاى نیست مگر آنكه ما هالك كننده آنیم!» و همچنین آیات دیگر ،است.
هدف آیه 2تا 8سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 44 :

بیان سنت الهی در هدایت امت ها
سرءی َل أَال تَت َّ ِخذُوا ِمن دُونى َوكیالً»!...
« َو َءات َ ْینَا ُموسى ا ْل ِكتَب َو َجعَ ْلنَهُ ُهدًى ِلّبَنى إِ ِ

از ظاهر سیاق این آیات كه در صدر سوره قرار دارند چنین برمىآید كه در مقام
بیان این معنا است كه سنت الهى در امتها و اقوام مختلف انسانى همواره بر این بوده است
كه ایشان را به راه بندگى و توحید هدایت نموده و رسیدن به آن را برایشان ممكن ساخته و
ایشان را در پذیرفتن و نپذیرفتن مخیر نموده است ،نعمتهاى دنیا و آخرت را در اختیارشان
قرار داد و ایشان را به همه رقم اسبابى كه در اطاعت و معصیت بدان نیازمندند مسلح و
مجهز ساخت تا اگر اطاعت و احسان كنند به سعادت دنیا و آخرت پاداششان دهد و اگر گناه
و عصیان ورزند به نكال و خوارى در دنیا و عذاب آخرت كیفرشان كند .
بنا بر این مىتوان گفت كه هفت آیه مذكور به منزله مثالى است كه كیفیت و
چگونگى جریان این سنت عمومى را در بنى اسرائیل مجسم مىسازد ،بدین شرح كه خدا بر
پیغمبرشان كتاب نازل كرد و آن را هدایتى قرار داد تا به وسیله آن به سوى خدایشان راه

34

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد و ششم :هدف آیه ها و سوره های قرآن 2

یابند و در آن كتاب چنین پیشگوئى كرد كه به زودى ترقى نموده و در اثر همان ترقى،
طغیان و تباهى خواهند ورزید و خداوند با مسلط نمودن دشمن ،بر آن قوم  ،انتقام سختى از
آنان خواهدگرفت و خوارشان خواهد ساخت و دشمن آنقدر از ایشان بكشد و اسیر كند تا آن
كه غرور و طغیانشان فروكش نموده دوباره به سوى اطاعت خدا برمىگردند ،در آنوقت
خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشته باز سرو سامانى به ایشان خواهد داد ،باز براى بار
دوم طغیان خواهند ورزید و خدا هم به عذاب خود برمىگردد .
از این بیان این نتیجه به دست مىآید كه آیات هفتگانه مورد بحث به منزله توطئه و
زمینهچینى براى بیان جریان همین سنت است در امت اسالم و در حقیقت این چند آیه نظیر
جمله معترضه است میان آیه اول و آیه نهم.
هدف آیه 9تا 22سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 61 :

بیان سنت الهی در ملت اسالم
ت أَنَّ لهَ ُُ ْم أَجْ را ً
شر ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ الَّ ِذینَ یَ ْع َملُونَ الص ِل َح ِ
« إِنَّ َهذَا ا ْلقُ ْر َءانَ ی ْهدِى ِللَّتى ِه َى أ َ ْق َو ُم َو یُبَ ُ
َكبِیراً»!...

آیات سابق از سوره اسری ،جریان سنت الهى را در هدایت انسان به سوى حق و
دین توحید خاطرنشان مى كرد و خالصه آن سنت این بود كه خداوند هر كس را كه دعوت
حق را اجابت كند در دنیا و آخرت سعادتمند گرداند و هر كه را كه به حق كفر ورزیده و از
امر او سرپیچى نماید در دنیا و آخرت عقاب كند .
و اگر نزول تورات و حوادثى را كه بعد از آن ،براى بنى اسرائیل پیش آمده ،ذكر
فرمود از باب تطبیق حكم كل این سنت بر افراد و مصادیق آن بود.
و این دسته از آیات جریان همان سنت را در این امت خاطر نشان مىسازد و
مىفرماید كه به همان نحو كه در امت موسى علیهالسالم جریان یافت در این امت نیز
جریان مىیابد ،آنگاه نتیجه مىگیرد كه پس باید از شرك اجتناب ورزیده و همواره مالزم
طریق توحید باشند!
هدف آیه 23تا 39سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 105 :

ذکر برخی از کلیات دین
كبر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ِكال ُه َما فَال
« َو قَضى َربُّك أَال ت َ ْعبُدُوا إِال ِإیَّاهُ َو بِا ْل َو ِل َدی ِْن إِحْ سنا ً إِ َّما یَ ْبلُغَنَّ ِعندَك ا ْل َ
كریماً»! ...
تَقُل لهَّ ُُ َما أُفٍ َو ال تَن َه ْر ُه َما َو قُل لَّ ُه َما قَ ْوالً ِ

این آیات بعضى از كلیات دین را ذكر مىكند و در حقیقت دنباله آیه شریفه «:ان هذا
القرآن یهدى للتى هى اقوم  »!...است .
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المیزان ج  13 :ص 141 :

بیان مسئله توحید و سرزنش مشرکین
« أ َ فَأَصفَاک ْم َربُّكم بِا ْلبَنِینَ َو ات َخذَ ِمنَ ا ْل َملَئ َك ِة إِنَثا ً إِنَّك ْم لَتَقُولُونَ قَ ْوالً ع َِظیماً»!...

در این آیات مساله توحید و سرزنش مشركین دنبال شده است كه چگونه خدایانى
براى خود درست كردهاند و مالئكه كرام را زنانى پنداشتهاند و چگونه با آمدن قرآن و ادله
توحید آن ،باز هم متنبه نشده و آیات قرآنى را نمىفهمند و در عوض فرستاده ما را و مساله
بعث و نشور را مسخره مىكنند و سخنان زشتى در باره خدا مىگویند و همچنین مطالبى
دیگر .
هدف آیه  56تا  65سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 173 :

بیان سنت الهی در چگونگی عذاب امت آخرین
الضر عَن ُك ْم َو ال تحْ ِویالً»!...
« قُ ِل ا ْدعُوا الَّ ِذینَ َزع َْمت ُم ِ ّمن دُونِ ِه فَال یَ ْم ِلكُونَ كَشف
ِّ

در این آیات در باره مساله توحید به گونه دیگرى احتجاج شده و ربوبیت خدایانى
كه مشركین مى پرستیدند ابطال گردیده و حاصلش این است كه بتها قادر به رفع گرفتاریها و
برداشتن آنها از پرستش كنندگان خود نیستند ،بلكه آنها در احتیاج به خداى سبحان مانند خود
بتپرستانند ،كه همواره در جستجوى وسیلهاى به درگاه خدا هستند و رحمت او را امیدوار
و از عذاب او بیمناكند!
و مساله گرفتاریها و هالكتها و عذابها همه به دست خداى تعالى است و او در
كتاب خود نوشته كه هر قریهاى را قبل از روز قیامت هالك كند و یا به عذاب شدیدى مبتال
سازد ،در بین امتهاى گذشته هم همین معنا را اعمال كرده ،براى هر امتى آیات و معجزات
خود را مىفرستاده و چون كفر مىورزیدند و آن را تكذیب مىكردند دنبالش عذاب انقراض
آور را مىفرستاده ولى در امت آخرین از آوردن آن معجزات كه دنبالش عذاب استیصال
است خوددارى كرد .
آرى خداوند چنین خواست كه رفتار ایشان را با هالكت تالفى نكند ،چیزى كه هست
اصل فساد در میان آنان رو به پیشرفت است و به زودى شیطان همهشان را گمراه مىكند،
آن وقت است كه وعده خدا در باره آنان محقق گشته و خدا هالكشان مىسازد و این امرى
است شدنى!
هدف آیه  66تا  72سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 208 :

ضر برای خدا
اثبات انحصار قبولی دعا و کشف ّ

« َّربُّ ُك ُم الَّذِى یُ ْز ِجى لَك ُم ا ْلفُ ْلك فى ا ْلبَحْ ِر ِلت َ ْبتَغُوا ِمن فَض ِل ِه إِنَّهُ كانَ بِ ُك ْم َر ِحیماً»!...

این آیات در مقام تكمیل نمودن آیات قبلى است و مساله استجابت دعا و كشف ضر
را كه آیات قبل ،از بتها و خدایان مشركین نفى مىكرد در باره خداى سبحان اثبات مىنماید.
اینكه احتجاج مزبور با آیه «:یوم ندعوا كل اناس بامامهم  »!...ختم شده و با آن
اشاره به این معنا كرده كه این هدایت و ضاللتى كه مورد بحث بود در آخرت نیز مالزم
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انسان است و نشاه آخرت مطابق نشاه دنیا است ،هر كه در دنیا بینا باشد در آخرت هم بینا
است و هر كه در اینجا كور باشد آنجا هم كور و بلكه گمراهتر است!
هدف آیه  73تا  81سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 236 :

نهی رسول هللا«ص» از تمایل به مشرکین
علَ ْینَا َ
یرهُ َو إِذا ً الت َخذُوك َخ ِلیالً»!...
ترى َ
غ َ
« َو إِن كادُوا لَیَ ْفتِنُونَك ع َِن الَّذِى أ َ ْو َح ْینَا إِلَیْك ِلت َ ْف ِ

این آیات گوشهاى از نیرنگهاى مشركین را كه به قرآن و به پیغمبر
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم زدند و تعدى و پافشارى كه در انكار توحید و معاد كردند یادآور شده،
در همین باره علیه ایشان احتجاج و استدالل مىكند .
آرى آنها خواسته بودند كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نسبت به قسمتى از
دستورات ،با آنان مداهنه كند و نیز خواستند او را از مكه بیرون كنند.
به همین جهت در این آیات به شدیدترین بیان آن جناب را تهدید مىكند كه مبادا به
طرف مشركین و لو هر قدر هم اندك باشد میل پیدا كند و ایشان را هشدار داده كه اگر آن
جناب را از مكه بیرون كنند هالكشان فرماید .
در این آیات توصیه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم به نماز و توسل به درگاه
پروردگار در آغاز كالم و هم در انجام آن و نیز اعالم به ظهور حق آمده است!
هدف آیه  82تا  100سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 249 :

بیان شفا و رحمت بودن قرآن
« َو نُ ِ ّ
شفَا ٌء َو َرحْ َمةٌ ِلّ ْل ُمؤْ ِمنِینَ َو ال یَ ِزی ُد الظ ِل ِمینَ ِإال َخساراً »!...
ان َما ه َُو ِ
نز ُل ِمنَ ا ْلقُ ْر َء ِ

در این آیات براى دومین بار به مساله معجزه بودن قرآن اشاره مىكند و مجددا آن
را آیت و معجزه نبوت معرفى مىكند و نیز رحمت و بركتش مىخواند.
در این آیات مىخواهد این جهت را بیان كند كه قرآن شفا و رحمت است و به
عبارت دیگر اصالح كننده كسى است كه خود نفسى اصالح طلب داشته باشد و گر نه همین
قرآن نسبت به ستمكاران خسارت و زیان است و با اینكه این قرآن معجزه نبوت است،
معجزههاى دیگر از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم مىخواهند و آنگاه جوابشان را مىدهد
و البته غیر آنچه گفته شد ملحقاتى هم در این آیات آمده كه از آن جمله پرسش از چگونگى
روح و جواب از آن است.
هدف آیه  101تا  111سوره اسری

المیزان ج  13 :ص 300 :

بیان برخورد فرعونیان با موسی و مشرکین قریش با رسول هللا«ص»
ت بَ ِیّنَ ٍ
سرءی َل ِإ ْذ َجا َء ُه ْم فَقَا َل لَهُ فِ ْرع َْونُ ِإنى ألَظنُّك
« َو لَقَ ْد َءات َ ْینَا ُموسى تِس َع َءایَ ِ
ت فَسئ َ ْل بَنى ِإ ِ
یَ ُموسى َمس ُحوراً»!...

در این آیات وضع رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و معجزه قرآنش و اعراض
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مشركین از آن جناب و طلب نمودن معجزاتى بیهوده تشبیه شده به وضع موسى علیهالسالم
و معجزات نبوتش و اعراض فرعون از آن معجزات و نسبت سحر به وى دادن و پس از
تشبیه مجددا به وصف قرآن كریم و سبب نزول تدریجى آن و نیز به بیان معارفى دیگر
مىپردازد .

هدف و فلسفه نزول سوره کهف
( المیزان ج  13 :ص ) 325:

دعوت به اعتقاد حق و عمل صالح و نفی دوگانه پرستی
الر ِح ِیم! الحْ َُ ْم ُد ََّّللِ الَّذِى أَ َ
ع ْب ِد ِه ا ْل ِكتَب َو لَ ْم یجْ عَل لَّهُ ِع َو َجا»!...
نز َل عَلى َ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/8کهف)

این سوره با انذار و تبشیر دعوت مىكند به اعتقاد حق و عمل صالح همچنانكه از
دو آیه اولش هم بوى این معنا استشمام مىشود و نیز از آیه آخر سوره كه مىفرماید « :فمن
كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا و ال یشرك بعبادة ربه احدا !»
در این سوره مساله نفى فرزند داشتن خدا مورد عنایت و توجه زیادى واقع شده
است نظیر اینكه مىبینیم تهدید و انذار را به كسانى اختصاص مىدهد كه براى خدا فرزند
قائل شدهاند ،یعنى بعد از آنكه مىفرماید «:لینذر باسا شدیدا من لدنه!» مجددا مىفرماید «:و
ینذر الذین قالوا اتخذ هللا ولدا !»
پس در این آیه روى سخن با دوگانه پرستان است ،كه قائل به فرزندى مالئكه و جن
و مصلحین بشر براى خدا هستند و همچنین خطاب به نصارى است كه قائل به فرزندى
مسیح براى اویند و بعید نیست كه روى سخن به یهود هم باشد  ،چون خود قرآن از یهود نقل
عزیر پسر خدا است .
كرده كه گفتهاند ُ
بعید نیست كسى بگوید كه غرض از نزول این سوره بیان سه داستان عجیب است
كه در قرآن كریم جز در این سوره ذكر نشده ،یكى قصه اصحاب كهف و دیگرى داستان
موسى و آن جوانى كه در راه به سوى مجمع البحرین دیدار نمود و سوم حكایت ذى القرنین
و آنگاه از این سه داستان در غرض سوره كه اثبات نفى شریك و تشویق بر تقوى و ترس
از خدا است استفاده كند .
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هدف آیه  9تا  26سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 336 :

بیان داستان اصحاب کهف و عوامل غفلت انسانها در زندگی زمینی
ع َجبا ً »!...
الرقِ ِیم كانُوا ِم ْن آیاتِنا َ
« أَ ْم َح ِ
ْحاب ا ْل َكه ِ
سبْتَ أَنَّ أَص َ
ْف َو َّ

این آیات داستان اصحاب كهف را ذكر مىكند كه یكى از سه سؤالى است كه یهود
به مشركین یاد دادند تا از رسول خدا (ص) بپرسند و بدین وسیله او را در دعوى نبوتش
بیازمایند.
سیاق آیات سهگانهاى كه داستان مزبور با آنها شروع شده اشعار به این دارد كه
قصه كهف قبال به طور اجمال در بین مردم معروف بوده ،مخصوصا این اشعار در سیاق
الر ِق ِیم كانُوا ِم ْن آیا ِتنا َع َجبا ً !» بیشتر به چشم مىخورد
آیه «:أ َ ْم َح ِسب َ
حاب ْال َك ْه ِ
ْت أ َ َّن أ َ ْ
ف َو َّ
ص َ
علَی َْك
و مىفهماند كه نزول این آیات براى تفصیل قضیه است كه از جمله « :نَحْ ُن نَقُ ُّ
ص َ
ق  »!...شروع مىشود.
نَبَأ َ ُه ْم بِ ْال َح ّ ِ
و وجه اتصالش به آیات قبل این است كه با اشاره به این داستان و اینكه جاى تعجب
در آن نیست همان مطالب گذشته را تایید مىكند ،كه اگر خداى تعالى موجودات روى زمین
را در نظر بشر جلوه داده و دلهاى آدمیان را مجذوب آنها نموده تا بدانها ركون و اطمینان
كنند و توجه خود را بدانها معطوف دارند ،همه به منظور امتحان است .و همچنین اگر پس
از گذشتن اندك زمانى همه آنها را با خاك یكسان نموده ،از نظر انسان مىاندازد و به
صورت سرابى جلوه مىدهد ،همه و همه آیاتى است الهى نظیر آیتى كه در داستان اصحاب
كهف هست ،كه خدا خواب را بر آنان مسلط نمود و در كنج غارى سیصد سال شمسى به
خوابشان برد و وقتى بیدار شدند جز این به نظرشان نرسید كه یا یك روز در خواب بودهاند
و یا پارهاى از روز پس مكث هر انسان در دنیا و اشتغالش به زخارف و زینتهاى آن و
دلباختگىاش نسبت به آنها و غفلتش از ماسواى آن ،خود آیتى است نظیر آیتى كه در داستان
اصحاب كهف است .همانطور كه آنها وقتى بیدار شدند خیال كردند روزى و یا پارهاى از
روز خوابیدهاند ،انسانها هم وقتى روز موعود را مىبینند خیال مىكنند یك روز و یا پارهاى
از یك روز در دنیا مكث كردهاند!
پس آیت اصحاب كهف در بین سایر آیات الهى پیشامدى نوظهور و عجیب نیست،
بلكه داستانى است كه همه روزه و تا شب و روزى هست ،تكرار مىگردد.
هدف آیه  27تا  31سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 414:

بیان وظیفه رسول هللا دربرابر دینداران و بی دینان
تج َد ِمن دُو ِن ِه ُم ْلتَ َحداً!...
« َو اتْ ُل َما أ ُ ِ
وح َى ِإلَیْك ِمن كتَا ِ
ب َر ِبّك ال ُمبَ ِ ّد َل ِلك ِل َم ِت ِه َو لَن ِ

در این آیات رجوع و انعطافى به ما قبل هست به آن جائى كه گفتار قبل از داستان
اصحاب كهف بدانجا منتهى گردید ،یعنى به تاسف خوردن و ناشكیبائى رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از اینكه چرا مردم ایمان نمىآورند و به كتابى كه برایشان نازل شده
نمىگروند و چرا دعوت حقه او را قبول نمىكنند .
آیات مورد بحث عطف بدانجا است كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را تسلیت
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مى داد به اینكه سراى دنیا بالء و امتحان است و آنچه زینت دارد به زودى به صورت خاك
خشك در مى آید ،پس دیگر سزاوار نیست به خاطر این مردم خود را ناراحت كنى و دلتنگ
شوى كه چرا دعوتت را نمىپذیرند و به كتاب خدا ایمان نمىآورند .
آنچه بر تو واجب است صبر و حوصله كردن با این مشت فقرائى است كه ایمان
آوردهاند و مدام پروردگار خود را مىخوانند و هیچ توجهى به این توانگران كافر كیش كه
همواره به ثروت خود و زینت حیات دنیایشان مىبالند ندارند ،چون مىدانند این زینتها به
زودى به صورت خاكى خشك مبدل مىشود ،لذا همواره دنیاداران را به سوى
پروردگارشان مىخوانند  ،و دیگر كارى به كارشان ندارند .
هر كه مىخواهد ایمان بیاورد و هر كه مىخواهد كفر بورزد ،چیزى به عهده
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیست ،آنچه وظیفه او است كه باید در مواجهه با آنان
رعایت كند این است كه در صورت ایمان آوردن ،با شادمانى و در صورتى كه ایمان
نیاورند ،با تاسف با آنان مواجه نشود ،بلكه همان ثواب و عقاب خداى را تذكر دهد!
هدف آیه  32تا  46سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 425 :

بیان واقعیت مالکیت آدمی به اموال و اوالد و سایر زینتهای دنیا
ب َو َحفَ ْفنَ ُه َما بِنَ ْخ ٍل َو َجعَ ْلنَا بَیْن ُه َما
« َو
ین ِم ْن أَ ْعنَ ٍ
ِ
ین َجعَ ْلنَا أل َ َح ِد ِه َما َجنَّتَ ِ
اضرب ل ُهم َّمثَالً َّر ُجلَ ِ
َز ْرعا ً!»

این آیات متضمن دو مثل است كه حقیقت ملكیت آدمى را نسبت به آنچه در زندگى
دنیا از اموال و اوالد  -كه زخارف زندگىاند و زینتهاى فریب دهنده و سریع الزوالاند و
آدمى را از یاد پروردگارش غافل و مشغول مىسازند و واهمه او را تا حدى مجذوب خود
مىسازد كه به جاى خدا به آنها ركون و اعتماد مىكند و به خیالش مىقبوالند كه راستى
مالك آنها است  -بیان مىكند و مىفهماند كه این فكر جز وهم و خیال چیز دیگرى نیست ،به
شهادت اینكه وقتى بالیى از ناحیه خداى سبحان آمد همه را به باد فنا گرفته براى انسان
چیزى جز خاطرهاى كه بعد از بیدارى از عالم رؤیا به یاد مىماند و جز آرزوهاى كاذب
باقى نمىگذارد .
هدف آیه  47تا  59سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 444 :

بیان تنهائی انسان در قیامت و کیفر پیروی از شیطان
شرنَ ُه ْم فَلَ ْم نُغَاد ِْر ِمن ُه ْم أَ َحداً»!...
الجبَا َل َو ت َ َرى األَ ْرض بَ ِار َزةً َو َح ْ
« َو یَ ْو َم نُ ُ
سیر ِ

این آیات متصل به آیات قبل است و در پى همان آیات سیر مىكند و به بیان اینكه
این اسباب ظاهرى و زخارف فریبنده دنیوى كه زینت حیات هستند به زودى زوال و نابودى
بر آنها عارض مىشود مىپردازد و براى انسان روشن مىكند كه مالك نفع و ضرر خویش
نیست و آنچه براى انسان مىماند همان عمل او است كه بر طبقش كیفر و یا پاداش مىبیند .
در این آیات ابتدا  ،مساله قیام قیامت مطرح شده و بیان مىفرماید كه هر انسانى تك
و تنها بدون اینكه كسى به غیر از عملش همراه او باشد محشور مىگردد و سپس مساله
امتناع ابلیس از سجده بر آدم و فسقش نسبت به امر پروردگار را ذكر مىكند كه پیروانش او
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و ذریه او را اولیاى خود مىگیرند و به جاى خدا او را كه دشمن ایشان است سرپرست خود
اتخاذ مىكنند .
آنگاه دو باره مساله قیامت را عنوان مىكند كه در آن روز خداوند خود پیروان
شیطان و نیز شیطانها را كه شریك خدایش گرفته بودند احضار مىكند  ،در حالى كه رابطه
میان آنان قطع شده باشد .
و در آخر آیاتى چند در خصوص وعده و وعید آمده و مجموع آیات از نظر هدف با
آیات قبل متصل است.
هدف آیه  60تا  82سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 466 :

شرح تعلیمات خضر به موسی "ع" درباره واقعیت حوادث ظاهری
ضى ُحقُباً»!...
« َو إِ ْذ قَا َل ُموسى ِلفَتَاهُ ال أَب َْر ُ
ح َحتى أ َ ْبلُ َغ َمجْ َم َع ا ْلبَحْ َری ِْن أ َ ْو أ َ ْم َ

در این آیات داستان موسى و برخوردش در مجمع البحرین با آن عالمى كه تاویل
حوادث را مىدانست براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم تذكر مىدهد و این چهارمین
تذكرى است كه در این سوره دنبال امر آن جناب به صبر در تبلیغ رسالت تذكار داده
مى شود تا هم سرمشقى باشد براى استقامت در تبلیغ و هم تسلیتى باشد در مقابل اعراض
مردم از ذكر خدا و اقبالشان بر دنیا و هم بیانى باشد در اینكه این زینت زودگذر دنیا كه
اینان بدان مشغول شدهاند متاعى است كه رونقش تا روزى معین است ،بنا بر این ،از دیدن
تمتعات آنان به زندگى و بهرهمندىشان به آنچه كه اشتهاء كنند دچار ناراحتى نشود ،چون
در ماوراى این ظاهر یك باطنى است و در ما فوق تسلط آنان بر مشتهیات  ،سلطنتى الهى
قرار دارد!
پس  ،گویا یادآورى داستان موسى و عالم براى اشاره به این است كه این حوادث و
وقایعى هم كه بر وفق مراد اهل دنیا جریان مىیابد ،تاویلى دارد كه به زودى بر ایشان
روشن خواهد شد و آن وقتى است كه مقدر الهى به نهایت اجل خود برسد و خداى اذن دهد تا
از خواب غفلت چندینساله بیدار شوند و براى یك نشاة دیگرى غیر نشاة دنیا مبعوث گردند
.
آن عالمى كه موسى دیدارش كرد و خداى تعالى بدون ذكر نامش به وصف جمیلش
او را ستوده و فرموده «:عبدا من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما!»
اسمش ( در روایات) خضر یكى از انبیاء معاصر موسى بوده است.
هدف آیه  83تا  102سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 496 :

بیان تاریخ ذی القرنین
علَ ْیكُم ِ ّم ْنهُ ذِكراً»!...
ین قُ ْل سأَتْلُوا َ
« َو یَسئَلُونَك عَن ذِى ا ْلقَ ْرنَ ِ

این آیات راجع به داستان ذو القرنین است و در خالل آن پیشگویىهایى از قرآن نیز
به چشم مىخورد.
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هدف آیه  103تا  108سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 545 :

بیان خسران زندگی و سوء عاقبت مشرکین
سرینَ أ َ ْع َمالً ! الَّ ِذینَ ض َّل س ْعی ُه ْم فى الحْ َُ یَو ِة ال ُّد ْنیَا َو ُه ْم یحْ سبُونَ أَن ُه ْم
« قُ ْل َه ْل نُنَ ِبّئُكُم بِاأل َ ْخ ِ
سنُونَ ص ْنعاً»!...
یحْ ِ

این آیات شش گانه به منزله استنتاج از آیات گذشته در این سوره است كه دلباختگى
مشركین را نسبت به زینت حیات دنیا و ركون و اطمینان به اولیائى غیر از خدا و ابتالءشان
به تاریك بینى و ناشنوائى و آثار اینها در سوء عاقبت را شرح مىداد و عالوه بر اینكه از
آن آیات نتیجهگیرى مىكند ،تمهید و مقدمهاى است نسبت به آیه آخر سوره كه مىفرماید«:
قل انما انا بشر مثلكم»!...
هدف آیه  109سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 552 :

بیان وسعت کلمات الهی
ت َربى لَنَ ِف َد ا ْلبَحْ ُر قَ ْب َل أَن تَنفَ َد ك ِل َمت َربى َو لَ ْو ِجئْنَا ِب ِمثْ ِل ِه َمدَدا ً !»
« قُل لَّ ْو كانَ ا ْلبَحْ ُر ِمدَادا ً ِلّك ِل َم ِ

این آیه بیان مستقلى است براى وسعت كلمات خداى تعالى و اینكه كلمات او نابودى
پذیر نیست و به همین جهت بعید نیست كه تنها نازل شده باشد نه در ضمن آیات قبل و بعدش
 ،لیكن اگر در ضمن آیات دیگرى نازل شده باشد آن وقت مربوط به تمامى مطالبى است كه
در این سوره مورد بحث قرار گرفته است.
آیه شریفه در اینكه در جائى قرار گرفته كه غرض سوره استیفاء شده و بیانش تمام
گشته و مثالهایش زده شده نظیر گفتار كسى مىماند كه خیلى حرف زده و در آخر گفته باشد
حرفهاى ما تمامى ندارد لذا به همین مقدار كه گفتیم اكتفاء مىكنیم  -و خدا داناتر است!
هدف آیه  110سوره کهف

المیزان ج  13 :ص 556 :

بیان خالصه هدف سوره کهف ،اصول سه گانه دین :توحید نبوت معاد
ع َمالً
لى أَنَّ َما إِلَ ُه ُك ْم إِلَهٌ َو ِح ٌد فَ َمن كانَ یَ ْر ُجوا ِلقَا َء َر ِبّ ِه فَ ْلیَ ْع َم ْل َ
« قُ ْل إِنَّ َما أَنَا بَ ٌ
شر ِ ّمثْلُك ْم یُو َحى إِ َّ
شرك بِ ِعبَا َد ِة َر ِبّ ِه أَ َحدَا !»
ص ِلحا ً َو ال یُ ِ

این آیه آخرین آیه سوره است كه غرض از بیان سوره را خالصه مىكند و در آن
اصول سهگانه دین را كه توحید و نبوت و معاد است جمع كرده است.
جمله «:انما الهكم اله واحد!» مساله توحید را و جمله «:انما انا بشر مثلكم یوحى
الى!» و جمله «:فلیعمل عمال صالحا  »!...مساله نبوت را و جمله «:فمن كان یرجوا لقاء
ربه!» مساله معاد را متعرض است.
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هدف و فلسفه نزول سوره مریم
( المیزان ج  14 :ص ) 3:

بشارت و انذار
كریَّا !»
ت َر ِبّك َ
الر ِح ِیم ! كهیعص! ِذك ُْر َرحْ َم ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ع ْب َدهُ َز ِ
(1تا/15مریم)

غرض این سوره به طورى كه در آخرش بدان اشاره نموده مىفرماید «:فانما
یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا  »!...بشارت و انذار است  ،چیزى كه
هست همین غرض را در سیاقى بدیع و بسیار جالب ریخته نخست به داستان زكریا و یحیى
و قصه مریم و عیسى و سرگذشت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و ماجراى موسى و هارون و
داستان اسماعیل و حكایت ادریس و سهمى كه به هر یك از ایشان از نعمت والیت داده  -كه
یا نبوت بوده و یا صدق و اخالص  -اشاره كرده  ،آنگاه علت این عنایت را چنین بیان
فرموده كه این بزرگواران خصلتهاى برجستهاى داشتهاند از آن جمله نسبت به
پروردگارشان خاضع و خاشع بودند و لیكن اخالف ایشان از یاد خدا اعراض نموده به
مساله توجه به پروردگار به كلى بىاعتناء شدند و به جاى آن دنبال شهوت را گرفتند به
همین جهت به زودى حالت غى را كه همان از دست دادن رشد است دیدار مىكنند مگر
آنكه كسى از ایشان توبه كند و به پروردگار خود بازگشت نماید كه او سرانجام به اهل نعمت
مىپیوندد .
سپس نمونههایى از لغزشهاى اهل غى و زورگوییهاى آنان و آراى خارج از
منطقشان از قبیل نفى معاد و به خدا نسبت پسردارى دادن و بت پرستیدن و آنچه كه از
لوازم این لغزشها است از نكبت و عذاب را خاطر نشان مىسازد.
بنا بر این ،مى توان گفت بیان این سوره شبیه به بیان مدعیى است كه براى اثبات
دعوى خود مثالهایى مىآورد .
پس این سوره با ذكر چند مثال آغاز و با گرفتن نتیجهاى كلى از آن مثلها  ،كه مورد
نظر بوده  ،خاتمه یافته است .
پس این سوره ،مردم را به سه طائفه تقسیم مىكند:
 - 1آنهائى كه خدا انعامشان كرد كه یا انبیاء بودند و یا اهل اجتباء و هدایت!
 - 2اهل غى ،یعنى آنهائى كه مایه و استعداد رشد خود را از دست دادند!
 - 3آن كسانى كه توبه نموده و ایمان آوردند و عمل صالح كردند كه به زودى به
اهل نعمت و رشد مىپیوندند .
و آنگاه ثواب توبه تائبین و مسترشدین و عذاب غاویان كه همنشینان شیطان و از
اولیاى اویند  -را تذكر مىدهد .
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هدف آیه  16تا  40سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 42 :

بیان زندگی عیسی و یحیی «ع» و مشابهت آنها
شرقِیًّا»!...
ب َم ْری َم إِ ِذ انتَبَذَت ِم ْن أ َ ْه ِل َها َمكانا ً ْ
« َو ا ْذك ُْر فى ا ْل ِكت َ ِ

در این آیات از داستان یحیى به داستان عیسى علیهالسالم نقل كالم شده و میان این
دو داستان شباهت تمامى هست ،چون والدت هر دو بزرگوار به طور خارق العاده صورت
گرفته و این هر دو در كودكى حكم و نبوت داده شدند ،او هم خبر داد كه مامور به احسان به
مادر شده و جبار و شقى نیست و بر خود در روز والدتش و روز مرگش و روز مبعوث
شدنش سالم داده ،این نیز همین مطالب را گفته و قرآن از وى نیز نقل كرده و شباهتهاى
دیگرى نیز داشتهاند و یحیى علیهالسالم نبوت عیسى علیهالسالم را تصدیق كرده و به وى
ایمان آورد!
هدف آیه  41تا  50سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 72 :

بیان محاجه ابراهیم«ع» با پدر و کناره گیریش از بت پرستان
ب إِب َْر ِهی َم إِنَّهُ كانَ ِص ّدِیقا ً نَّبِیاًّ»!...
« َو ا ْذك ُْر فى ا ْل ِكت َ ِ

این آیات به پارهاى از داستان ابراهیم علیهالسالم اشاره مىكند و آن عبارت است از
احتجاجش با پدر در باره بتها ،با حجت و هدایت فطرى و معرفت یقینى كه خدایش داده
بود و نیز داستان كنارهگیرى از پدر و از مردم و خدایانشان و اینكه خداوند به او اسحاق و
یعقوب را داد و به كلمه باقیه در نسلش اختصاص داد و براى او و اعقاب او یاد خیرى در
آیندگان گذاشت كه تا روزگارى هست نامش را به نیكى ببرند.
هدف آیه  51تا  57سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 82 :

بیان موهبتها و رحمتهای الهی به موسی و هارون و اسماعیل و ادریس «ع»
ب ُموسى إِنَّهُ كانَ ْ
مخلَصا ً َو كانَ َرسوالً نَّبِیًّا»!...
« َو ا ْذك ُْر فى ا ْل ِكت َ ِ

در این آیات جمع دیگرى از انبیاء و برخى از موهبتها و رحمتهایى را كه به
ایشان اختصاص داده ذكر مىكند و آنان عبارتند از موسى  ،هارون  ،اسماعیل و ادریس
علیهماالسالم.
هدف آیه  58تا  63سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 97 :

بیان طریقه انبیاء  ،دین توحید ،دین اهل سعادت و رشد
یهم ِ ّمنَ النَّ ِب ِیّینَ ِمن ذُ ِ ّریَّ ِة َءا َد َم َو ِم َّم ْن َح َم ْلنَا َم َع نُوحٍ َو ِمن ذُ ِ ّریَّ ِة ِإب َْر ِهی َم
َّللاُ َ
« أُولَئك الَّ ِذینَ أَ ْنعَ َم َّ
عل َ ِ
الرحْ َم ِن َخ ُّروا س َّجدا ً َو بُ ِكیًّا»!...
سرءی َل َو ِم َّم ْن َه َد ْینَا َو اجْ تَبَ ْینَا إِذَا تُتْلى َ
َو إِ ِ
علَی ِْه ْم َءایَت َّ

در سابق كه در باره غرض این سوره بحث كردیم گذشت كه آنچه از سیاق آن بر
مىآید این است كه مىخواهد بیان كند كه عبادت خداى تعالى  -یعنى دین توحید  -دین اهل
سعادت و رشد است ،دین انبیاء و اولیاء است و تخلف از طریقه ایشان ،یعنى ضایع كردن
نماز و پیروى شهوات ،پیروى راه ضاللت است و كسى كه چنین كند گمراه است  ،مگر
آنكه توبه كند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد .
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پس آیات و مخصوصا سه آیه اول آن متضمن خالصه غرض سوره است و این
خالصه گیرى را به صورت استنباط از داستانهاى وارده در سوره بیان كرده است و تفاوت
این سوره با سایر سورهها همین است كه در سایر سورههاى طوالنى غرض از سوره را به
عنوان برائت استهالل در ابتداى آن و نیز به عنوان حسن الختام در آخر آن بیان مىكند ،
ولى در این سوره این غرض را در وسط آن بیان كرده است .
هدف آیه  64و 65سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 109 :

بیان زمان و شرایط نازل شدن فرشته وحی
« َو َما نَت َ َّ
سیًّا !»
نز ُل إِال بِأ َ ْم ِر َر ِبّك لَهُ َما بَینَ أ َ ْیدِینَا َو َما َخ ْلفَنَا َو َما بَینَ ذَ ِلك َو َما كانَ َربُّك نَ ِ

این دو آیه نسبت به آیات قبل و بعد از آن به منزله جمله معترضهاند و سیاق این دو
شهادت مىدهد كه كالم در آن ،كالم فرشته وحى است و اما به وحى قرآنى و از ناحیه خداى
سبحان ،چون نظم آن بدون شك نظمى است قرآنى و این نظریهاى است كه روایت وارده به
طرق مختلفه از اهل سنت و به نقل مجمع از ابن عباس آن را تایید مىكند و آن روایت این
است كه وقتى جبرئیل در نزول خود تاخیر كرد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از او
پرسید چرا دیر كردى؟ جبرئیل به وحى الهى گفت «:و ما نتنزل اال بامر ربك  ...هل تعلم له
سمیا!»
هدف آیه  66تا  72سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 116 :

بیان سخنان مشرکین درباره مبدأ ،معاد و نبوت و رد آنها
ج َحیاًّ»!...
سوف أ ُ ْخ َر ُ
« َو یَقُو ُل االنسنُ أ َ ِءذَا َما ِمت لَ ْ

از اینجا به بعد ،دو باره بر سر مطلب قبل از دو آیهاى كه گفتیم به منزله جمله
معترضه است بر مىگردد و در حقیقت از اینجا دنباله جمله «:فخلف من بعدهم خلف
اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا!» تعقیب مىشود و بعضى از سخنانى
كه از باب غى و ضاللت زدند براى نمونه ذكر مىشود و از همه آن سخنان تنها سه تا نقل
شده یكى سخنى كه در باره معاد زدند و یكى پیرامون نبوت و یكى پیرامون مبدء .
در این آیات ،یعنى از جمله  «:و یقول االنسان  ...و نذر الظالمین فیها جثیا!» كه
هفت آیه است ،حكایت سخن ایشان در استبعاد از قیامت و پاسخ از آن نقل شده و آثار سوء و
وبالى كه در سخن ایشان است خاطر نشان مىسازد!
هدف آیه  73تا  80سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 134 :

بیان سخنان مشرکین درباره ضعف مالی مومنان و رد نظرات آنها
علَی ِْه ْم َءایَتُنَا بَ ِیّنَ ٍ
یر َّمقَاما ً َو أَحْ سنُ نَ ِدیًّا
« َو إِذَا تُتْلى َ
ین َخ ٌ
ت قَا َل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِللَّ ِذینَ َءا َمنُوا أَى ا ْلفَ ِریقَ ِ
!»

این آیات فصل دوم از كلماتى است كه قرآن كریم از كفار نقل كرده و حاصلش این
است كه دعوت نبویه رسول خدا را به این صورت رد كردهاند كه :هیچ سودى به حال كسى
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كه به او بگرود ندارد و اگر این دعوت حق مىبود مىبایستى دنیاى گرونده را كه سعادت
زندگى در آن است اصالح كند ،ساختمانهاى رفیع و اثاث البیت نفیس و جمال و زینتى به
ایشان بدهد و این كفر ما كه خیر دنیا را به ما رسانده خیلى بهتر از ایمان مؤمنین است ،كه
وضعشان را به آن فالكت كشانده ،نه حالى و نه مالى برایشان گذاشته ،به زندگى سختى
دچارشان كرده و همین خود دلیل است بر اینكه حق با كفر ما است ،حقى كه به هیچ وجه
نباید با ایمان مؤمنین معاوضه شود .
آنگاه خداوند از گفتار آنها پاسخ مىدهد به اینكه« و كم اهلكنا  »!...كه چه بسیار
مثل شما صاحبان عیش را ما هالك كردیم و اینكه «:قل من كان فى الضاللة  -هر كه در
ضاللت پافشارى كند بر خداست كه او را گمراهتر سازد!» و سپس پاسخ خود را تعقیب
مىكند به بیان حال كسانى كه فریب گفتار آنان را خوردهاند.
هدف آیه  81تا  96سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 146:

رد نظریه فرزند خواندگی برای خدا
َّللاِ َءا ِل َهةً ِلّیَكُونُوا لهَ ُُ ْم ِع ًّزا»!...
ُون َّ
« َو ات َخذُوا ِمن د ِ

این آیات ،فصل سوم از اعتقادات كفار را نقل مىكند و آن عبارت است از شرك به
خدا با برگزیدن خدایانى دیگر و اینكه گفتهاند :خدا فرزند گرفته و پاسخ از آنها.
هدف آیه  97و  98سوره مریم

المیزان ج  14 :ص 160 :

بیان تنزیل حقیقت قرآن و تسهیل آن به لسان رسول هللا"ص"
شر ِب ِه ا ْل ُمت َّ ِقینَ َو ت ُنذ َِر ِب ِه قَ ْوما ً لُّدًّا !»
« فَ ِإنَّ َما یَ ْ
سرنَهُ ِب ِلسا ِنك ِلتُبَ َ
تحس ِمن ُهم ِ ّم ْن أ َ َح ٍد أَ ْو تَس َم ُع لَ ُه ْم ِرك َْزا !»
« َو َك ْم أ َ ْهلَ ْكنَا قَ ْبلَ ُهم ِ ّمن قَ ْر ٍن َه ْل ِ

این دو آیه ،سوره را خاتمه مىدهد و خداى سبحان در آن تنزیل حقیقت قرآن را بیان
مى كند( كه آن حقیقت بلندتر از آن است كه فهم عادى بدان دسترسى یابد و یا غیر پاكان آن
را لمس كنند!) به اینكه تا مرتبه ذكر به لسان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل شده و
مىفرماید كه هدف از این سهولت این است كه متقین از بندگان خداى را بشارت و قوم
سخت سر و خصومت پیشه را با آن انذار نماید  ،آنگاه انذار آنان را با یاد آورى هالكت
قرون گذشته خالصه فرمود .
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هدف و فلسفه نزول سوره طه
( المیزان ج  14 :ص ) 162:

تذکر و یادآوری از راه انذار
الر ِح ِیم ! طه ! َما أ َ َ
علَیْك ا ْلقُ ْر َءانَ ِلتَشقَى1(»!...تا/8طه)
نز ْلنَا َ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

غرض این سوره تذكر و یادآورى از راه انذار است كه آیات انذار آن بر آیات
تبشیرش غلبه دارد و این غلبه به خوبى به چشم مىخورد ،داستانهایى را ذكر مىكند كه به
هالكت طاغیان و تكذیب كنندگان آیات خدا منتهى مىشود و حجتهاى روشنى را متضمن
است كه عقل هر كس را ملزم به اعتراف به توحید خداى تعالى و اجابت دعوت حق مىكند
و به یادآورى آینده انسان از احوال قیامت و مواقف آن و حال نكبت بار مجرمین و خسران
ظالمین منتهى مىگردد.
این آیات  -به طورى كه از سیاقش بر مىآید  -با نوعى تسلیت از رسول خدا شروع
مىشود ،تا جان شریف خود را در واداشتن مردم به قبول دعوتش به تعب نیندازد ،زیرا
قرآن نازل نشده براى اینكه آن جناب خود را به زحمت بیندازد ،بلكه آن تنزیلى است الهى
كه مردم را به خدا و آیات او تذكر مىدهد تا شاید بیدار شوند و غریزه خشیت آنان هوشیار
گردد ،آنگاه متذكر شده به وى ایمان بیاورند و تقوى پیشه كنند ،پس او غیر از تبلیغ وظیفه
دیگرى ندارد ،اگر مردم به ترس آمدند و متذكر شدند كه هیچ و گر نه یا عذاب استیصال و
خانمان برانداز منقرضشان مىكند و یا اینكه به سوى خداى خود برگشت نموده در آن عالم
به وبال ظلم و فسق خود مىرسند و اعمال خود را بدون كم و زیاد مىیابند و به هر حال
نمىتوانند با طغیان و تكذیب خود خداى را عاجز سازند .
یكى از آیات برجسته این سوره آیه شریفه «:هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى!»
است كه با همه كوتاهیش مساله توحید را با همه اطرافش متضمن است!
هدف آیه  9تا  48سوره طه

المیزان ج  14 :ص 186 :

بیان برگزیده شدن حضرت موسی و وقایع تاریخی دعوت او
« َو َه ْل أَتَاك َحدِیث ُموسى»!...

در این آیات داستان موسى علیهالسالم را شروع كرده ،در این سوره چهار فصل از
این داستان ذكر شده:
اول  :چگونگى برگزیدن موسى به رسالت در كوه طور  ،كه در وادى طوى واقع
است و مامور كردنش به دعوت فرعون .
دوم  :با شركت برادرش او را به دین توحید دعوت كردن و بنى اسرائیل را نجات
دادن و اقامه حجت و آوردن معجزه علیه او .
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سوم  :بیرون شدنش با بنى اسرائیل از مصر و تعقیب فرعون و غرق شدنش و
نجات یافتن بنى اسرائیل .
چهارم  :گوسالهپرستى بنى اسرائیل و سرانجام كار ایشان و كار سامرى و
گوسالهاش .
اینكه آیات مورد بحث به چه وجهى متصل به ما قبل مىشود؟ وجه اتصالش این
است كه آیات ما قبل مساله توحید را خاطر نشان مىساخت ،این آیات نیز با وحى توحید
آغاز شده و با همان وحى یعنى كالم موسى كه گفت «:انما الهكم هللا الذى ال اله اال هو »! ...
و نیز كالم دیگرش در باره هالك فرعون و طرد سامرى ختم مىشود ،آیات قبلى نیز با این
تذكر آغاز مىشد كه قرآن مشتمل است بر دعوت حق و تذكر كسانى كه بترسند و با مثل این
آیه ختم مىشد كه «:هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى!»
هدف آیه  49تا  79سوره طه

المیزان ج  14 :ص 225 :

بیان آغازدعوت موسی«ع» تا غرق فرعون
« قَا َل فَ َمن َّربُّ ُك َما یَ ُموسى»!...

این آیات فصل دیگرى از داستان موسى علیهالسالم است ،كه در آن رفتن موسى و
هارون نزد فرعون و تبلیغ رسالتشان مبنى بر نجات بنى اسرائیل را بیان مىكند ،البته
جزئیات جریان را هم خاطر نشان كرده ،از آن جمله مساله معجزه آوردن و مقابله با
ساحران و ظهور و غلبه حق بر سحر ساحران و ایمان آوردن ساحران و اشارهاى اجمالى
به بیرون بردن بنى اسرائیل و شكافته شدن آب دریا و تعقیب كردن فرعون و لشگریانش،
موسى و بنى اسرائیل را و سر انجام غرق شدن فرعون  ،مىباشد .
هدف آیه  80تا  98سوره طه

المیزان ج  14 :ص 258 :

بیان نعمت های الهی بر بنی اسرائیل و گوساله پرستی آنها
علَ ْی ُك ُم ا ْل َمنَّ َو
ع ْدنَك ْم َجانِب
الطور األ َ ْی َمنَ َو نَ َّز ْلنَا َ
عد ّ ُِوك ْم َو َو َ
سرءی َل قَ ْد أَن َج ْینَكم ِ ّم ْن َ
« یَبَنى إِ ِ
ِ
الس ْل َوى»!...

در این آیات آخرین فصل از آنچه از سرگذشت موسى علیهالسالم در این سوره آمده
ایراد شده است و در آن خداى تعالى جملهاى از منتهاى خود را بر بنى اسرائیل مىشمارد،
مانند اینكه از قبطیان نجاتشان داد و در طرف راست طور میعادى برایشان معین كرد و من
و سلوى برایشان نازل فرمود ،آنگاه این فصل را با داستان سامرى و گمراه كردنش مردم
را به وسیله گوسالهپرستى ،خاتمه داده است و این قصه متصل است به داستان میعاد در
طور .
البته منظور اصلى از این فصل بیان تعرض بنى اسرائیل است نسبت به غضب خدا
كه با گوساله پرستى خود متعرض غضب الهى شدند و به همین جهت داستان را با حرف
عطف واو نیاورد و مانند بقیه مسائل به اشاره برگزار نكرد ،بلكه این قصه را مفصل بیان
نمود.
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هدف آیه  99تا 114سوره طه

المیزان ج  14 :ص 290 :

یادآوری هولهای روز قیامت
اء َما قَ ْد سبَقَ َو قَ ْد َءات َ ْینَك ِمن لَّ ُدنَّا ذِكرا ً »!...
« َكذَ ِلك نَقُص َ
علَیْك ِم ْن أَنبَ ِ

این آیات در دنباله داستان موسى علیهالسالم قرار دارد كه به منظور انذار مردم ،
ایشان را با یاد آورى هولهاى روز قیامت تهدید مىكند!
هدف آیه  115تا  126سوره طه

المیزان ج  14 :ص 304 :

بیان شرط سعادت و تیره بختی آدمی
نج ْد لَهُ ع َْزماً»!...
سى َو لَ ْم ِ
« َو لَقَ ْد ع َِه ْدنَا ِإلى َءا َد َم ِمن قَ ْب ُل فَنَ َ

در این آیات داستان داخل شدن آدم و همسرش در بهشت و بیرون شدنشان به
وسوسهاى از شیطان و حكمى كه خداى تعالى در این موقع راند كه دینى تشریع نموده
سعادت و شقاوت بنى نوع آدمى را منوط به پیروى هدایت او و اعراض از آن نموده بیان
مىكند .
و این داستانى كه نام بردیم در چند جاى قرآن آمده  ،ولى در این سوره با كوتاهترین
عبارت و زیباترین بیان ایراد شده است ،به طورى كه ذیل آن شهادت مىدهد عمده عنایت
در آن بیان همان حكمى است كه گفتیم به تشریع دین و ثواب و عقاب رانده ،همچنانكه تفریع
بعدش هم كه فرموده «:و كذلك نجزى من اسرف و لم یؤمن بایات ربه  »!...این معنا را
تایید مىكند .
بله ارتباط مختصرى هم به آیات قبل دارد كه در باره توبه مىفرمود «:و انى لغفار
لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى!» چون در این آیات متعرض توبه آدم شده است .
هدف آیه  127تا  135سوره طه

المیزان ج  14 :ص 324 :

نتیجه گیری از مطالب سوره طه در آیات پایانی
ت َر ِبّ ِه َو لَعَذَاب االَ ِخ َر ِة أَش ُّد َو أ َ ْبقَى»!...
سرف َو لَ ْم یُؤْ ِمن ِبئ َایَ ِ
« َو َكذَ ِلك نجْ ِزى َم ْن أ َ َ

این آیات ،متفرقاتى است از وعد و وعید ،حجت و حكمت و تسلیت خاطر رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم ،كه همه آنها مربوط به آیات گذشته در این سوره و نتیجه آنها
است .
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هدف و فلسفه نزول سوره انبیاء
( المیزان ج  14 :ص ) 340:

بیان مسئله نبوت با طرح مسئله توحید و معاد
اس ِحسابُ ُه ْم َو ُه ْم فى َ
غ ْفلَ ٍة ُّم ْع ِرضونَ »!...
ترب ِللنَّ ِ
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! ا ْق َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا /15انبیا)

غرض این سوره گفتگو پیرامون مساله نبوت است كه مساله توحید و معاد را زیر
بناى آن قرار داده ،نخست داستان نزدیك بودن روز حساب و غفلت مردم از آن و نیز
اعراضشان از دعوت حقى كه متضمن وحى آسمانى است را ذكر مىكند ،كه مالك حساب
روز حساب همینها است .
و سپس از آنجا به موضوع نبوت و استهزاء مردم منتقل مىشود ،نبوت خاتم انبیا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و نسبت ساحر به وى دادن و كلماتش را هذیان و خودش را مفترى و
شاعر خواندن را ذكر مىكند ،آنگاه گفتار آنان را با ذكر اوصاف كلى انبیاى گذشته به طور
اجمال رد نموده مىفرماید :پیغمبر اسالم نیز همان گرفتاریها را باید ببیند ،چون آنچه این
مىگوید همان است كه آن حضرات مىگفتند!
پس از آن ،داستان جماعتى از انبیا را براى تایید گفتار اجمالى خود مىآورد و
سخنى از موسى و هارون ،سرگذشتى از ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لوط و شرحى از
نوح و داوود و سلیمان و ایوب و اسماعیل و ادریس و ذو الكفل و ذو النون و زكریا و یحیى
و عیسى مىآورد.
آنگاه با ذكر یوم الحساب و آنچه كه مجرمین و متقین در آن روز كیفر و پاداش
مىبینند بحث را خالصهگیرى مىكند و مىفرماید :سرانجام نیك از آن متقین خواهد بود و
زمین را بندگان صالحش ارث مىبرند و آنگاه مىفرماید كه اعراضشان از نبوت به خاطر
اعراضشان از توحید است و به همین جهت بر مساله توحید اقامه حجت مىكند همانطور كه
بر مساله نبوت اقامه نموده و از آنجایى كه این سوره به دلیل سیاقش و به اتفاق مفسرین در
مكه نازل شده تهدید و وعید در آن  ،از بشارت و وعده بیشتر است .
هدف آیه  16تا  33سوره انبیاء

المیزان ج  14 :ص 361 :

بیان هدف دار بودن خلقت و اثبات معاد
« َو َما َخلَ ْقنَا الس َما َء َو األ َ ْرض َو َما بَیْن ُه َما لَ ِع ِبینَ »!...

اول این آیات علت عذاب فرستادن به قراى ظالمه را به بازیچه نبودن خلقت توجیه
مىكند و مى فرماید :خدا با ایجاد آسمان و زمین و ما بین آن دو نخواسته است بازى كند تا
ایشان هم بدون هیچ دلواپسى سرگرم بازى با هواهاى خود باشند ،هر چه مىخواهند بكنند و
هر جور خواستند بازى كنند بدون اینكه حسابى در كارهایشان باشد ،نه چنین نیست بلكه
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خلق شدهاند تا راه به سوى بازگشت به خدا را طى كنند و در آنجا محاسبه و بر طبق
اعمالشان مجازات شوند ،پس باید بدانند كه بندگانى مسؤولند كه اگر از رسم عبودیت تجاوز
كنند بر طبق آنچه حكمت الهى اقتضا مىكند مؤاخذه مىشوند و خدا در كمینگاه است .
و چون این بیان بعینه حجت بر معاد نیز هست لذا دنبالش وجهه سخن را متوجه
مساله معاد كرده ،بر آن اقامه حجت نمود و در سایه آن متعرض مساله نبوت نیز گردیده
چون نبوت از لوازم وجوب عبودیت و آن هم از لوازم ثبوت معاد است پس مىتوان گفت كه
دو آیه اول این آیات به منزله رابط بین سیاق آیات قبل و بعد است.
و این آیات در اثبات معاد بیانى بدیع آورده و تمامى احتماالتى كه منافى با معاد
است به طورى كه خواهید دید نفى كرده است.
هدف آیه  34تا  47سوره انبیاء

المیزان ج  14 :ص 399 :

بیان مسئله نبوت و پاسخ یاوه گوئی های مشرکین
شر ِ ّمن قَ ْب ِلك ا ْل ُخ ْل َد أ َ فَ ِإین ِ ّمت فَ ُه ُم ْ
الخَُ ِل ُدونَ »!...
« َو َما َجعَ ْلنَا ِلبَ ٍ

این آیات تتمه كالمى است كه در این سوره پیرامون مساله نبوت آورد  ،در این
آیهها پارهاى كلمات مشركین در باره رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را آورده ،جواب
مىدهد مثل اینكه گفته بودند او به زودى مىمیرد و ما از دست او راحت مىشویم و یا از
در استهزاء گفته بودند :این است كه خدایان شما را بد مىگوید و یا به عنوان مسخره كردن
مساله بعث و قیامت گفته بودند :این وعدهاى كه مىدهید چه وقت است اگر راست مىگویید؟
كه خداى عز و جل پاسخ هر یك را داده تا خاطر خطیر رسول گرامیش را تسلي داده باشد .
هدف آیه  48تا  77سوره انبیاء

المیزان ج  14 :ص 414 :

بیان دعوت جمعی از پیامبران الهی
« َو لَقَ ْد َءات َ ْینَا ُموسى َو َه ُرونَ ا ْلفُ ْرقَانَ َو ِضیَا ًء َو ِذكْرا ً ِلّ ْل ُمت َّ ِقینَ »!...

بعد از آنكه در آیات گذشته به مقدار وافى پیرامون مساله نبوت بحث كرد و آن را
مبتنى بر مساله معاد نمود اینك در این آیات به داستانهاى جمعى از انبیاى گرامى كه به
سوى امتها گسیل داشته و به حكمت و شریعت تایید فرموده و از شر ستمكاران نجات داده
اشاره مى فرماید تا در عین اینكه براى مطالب گذشته مثلهایى است حجت تشریع را تایید
نموده و مشركین را انذار و تخویف و مؤمنین را بشارت داده باشد .از جمله انبیا موسى و
هارون و ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب و نوح و داوود و سلیمان و ایوب و اسماعیل و
ادریس و ذا الكفل و ذا النون و زكریا و یحیى و عیسى كه هفده نفرند نام برده كه از این هفده
نفر هفت نفر را در این آیات كه مورد بحث ما است آورده و بقیه را در آیات بعد از آن ،در
این آیات نخست موسى و هارون را و سپس ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لوط را كه قبل از
موسى و هارون زندگى مىكردهاند نام برده و آنگاه داستان نوح را ذكر كرده كه وى از آن
چهار نفر هم جلوتر مىزیسته .
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هدف آیه  78تا  91سوره انبیاء

المیزان ج  14 :ص 436 :

بیان دعوت جمعی دیگر از رسوالن و پیامبران الهی
ث إِ ْذ نَفَشت فِی ِه َ
شه ِدینَ »!...
ان فى الحْ َُ ْر ِ
« َو د ُ
َاو َد َو سلَ ْی َمنَ إِ ْذ یحْ ك َم ِ
غنَ ُم ا ْلقَ ْو ِم َو كنَّا لحِ ُُك ِْم ِه ْم ِ

این آیات شرح حال جمعى دیگر از انبیا را ذكر كرده و آنها عبارتند از داوود ،
سلیمان  ،ایوب  ،اسماعیل  ،ادریس  ،ذو الكفل  ،ذو النون  ،زكریا  ،یحیى و عیسى .
در آن رعایت ترتیب زمانى و انتقال از الحق به سابق را نكرده است  -همچنانكه
در آیات قبلى هم رعایت نكرده بود  -و در این میان به پارهاى از نعمتهاى بزرگى كه به
بعضى از آنان انعام فرموده بود اشاره نموده و نسبت به بعضى دیگرشان تنها به ذكر
نامشان اكتفا نموده است.
هدف آیه  92تا  112سوره انبیاء

المیزان ج  14 :ص 452 :

بیان امت واحده بودن بشر و انحصار پرستش رب واحد
ُون»!...
« ِإنَّ َه ِذ ِه أ ُ َّمت ُ ُك ْم أ ُ َّمةً َو ِح َدةً َو أَنَا َربُّك ْم فَا ْعبُد ِ

در این آیات به مضمون اول سوره برگشت شده ،زیرا در آن آیات بیان مىفرمود كه
براى بشر معبودى است واحد و آن معبود همان كسى است كه آسمانها و زمین را خلق
فرموده و لذا باید او را از طریق نبوت و پذیرفتن دعوت انبیا بپرستند و با پرستش وى آماده
حساب یوم الحساب شوند و نبوت جز به یك دین دعوت نمىكند و آن دین توحید است ،
همچنانكه موسى و قبل از او ابراهیم و قبل از وى نوح و همچنین انبیا قبل از نوح و بعد از
موسى  -مانند ایوب و ادریس و غیر آن دو از پیامبرانى كه اسامیشان و پارهاى از انعامهایى
كه خدا به ایشان كرده و در قرآن كریم آمده  -همه به آن دعوت مىكردند.
پس  ،بشر امتى است واحده و داراى ربى واحد و آن خداى عز اسمه است!
و دین واحد و آن دین توحید است كه در آن تنها خدا عبادت مىشود!
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هدف و فلسفه نزول سوره حج
( المیزان ج  14 :ص ) 476:

بیان مشروح اصول دین ،اجمال فروع دین و انذار از قیامت
شى ٌء ع َِظی ٌم! یَ ْو َم تَ َر ْونَ َها
الر ِح ِیم! یَأَیُّ َها النَّاس اتَّقُوا َربَّك ْم ِإنَّ َز ْل َزلَةَ السا َ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ع ِة ْ
ت َح ْم ٍل َح ْملَ َها َو ت َ َرى النَّاس سك ََرى َو َما هُم ِبسك ََرى
ت َ ْذ َه ُل ك ُّل ُم ْر ِضعَ ٍة َ
ع َّما أ َ ْرضعَت َو تَض ُع ك ُّل ذَا ِ
َّللا شدِیدٌ!» (1و / 2حج)
َو لَ ِكنَّ َ
عذَاب َّ ِ

این سوره مشركین را مخاطب قرار داده ،اصول دین و انذار و تخویف را به ایشان
خاطر نشان مىسازد ،همچنانكه در سورههاى نازل شده قبل از هجرت مشركین مورد
خطابند .این سوره سیاقى دارد كه از آن بر مىآید مشركین هنوز شوكت و نیرویى داشتهاند.
در این سوره مؤمنین را به امثال نماز  ،حج  ،عمل خیر  ،اذن در قتال و جهاد
مخاطب قرار داده است.
آیات سوره حج داراى سیاقى است كه مىفهماند مؤمنین جمعیتى بودهاند كه
اجتماعشان تازه تشكیل شده و روى پاى خود ایستاده و مختصرى عده و عده و شوكت به
دست آوردهاند.
با این بیان به طور قطع باید گفت كه این سوره در مدینه نازل شده ،چیزى كه هست
نزول آن در اوایل هجرت و قبل از جنگ بدر بوده است .
و غرض سوره بیان اصول دین است ،البته با بیانى تفصیلى كه مشرك و موحد هر
دو از آن بهرهمند شوند .
و نیز فروع آن ،ولى بیانش در فروع به طور اجمال است و تنها مؤمنین موحد از
آن استفاده مىكنند ،چون تفاصیل احكام فرعى در روزگارى كه این سوره نازل مىشده
هنوز تشریع نشده بود و به همین جهت در این سوره كلیات فروع دین از قبیل نماز و حج را
بیان كرده است .
و از آنجایى كه دعوت مشركین به اصول دین توحید از طریق انذار صورت
مىگرفته و نیز وادارى مؤمنین به اجمال فروع دین به لسان امر به تقوى بوده و قهرا سخن
از روز قیامت به میان آمده ،لذا گفتار را در آن فراز بسط داده و در آغاز سوره  ،زلزله
روز قیامت  -كه از عالمتهاى آن است و به وسیله آن زمین ویران شده و كوهها فرو
مىریزد  -را خاطر نشان ساخته است!
هدف آیه  3تا  16سوره حج

المیزان ج  14 :ص 481 :

بیان گمراهی و هدایت اصناف مختلف مردم
ْطن َّم ِریدٍ»!...
« َو ِمنَ النَّ ِ
اس َمن ی َج ِد ُل فى َّ
َّللاِ بِغَ ِ
یر ِع ْل ٍم َو یَت َّ ِب ُع ك َّل شی ٍ

صر بر باطل و
این آیات اصنافى از مردم را معرفى مىكند و مىفرماید :بعضى م ّ
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مجادله كننده در برابر حقند و بعضى در باره حق متزلزلند و بعضى دیگر مؤمنند و در باره
هر صنفى وصف الحالى ذكر مىكند :دسته اول و دوم را گمراه دانسته و گمراهیشان را
بیان مىكند و از بدى سرانجامشان خبر مىدهد و صنف سوم را راه یافته در دنیا و متنعم
در آخرت مىداند!
هدف آیه  17تا  24سوره حج

المیزان ج  14 :ص 503 :

بیان داوری و حکم الهی درقیامت درباره مومنین و غیر مومنین
َّللاَ یَ ْف ِص ُل
شركوا إِنَّ َّ
صرى َو ا ْل َم ُجوس َو الَّ ِذینَ أ َ َ
« إِنَّ الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو الَّ ِذینَ َهادُوا َو الص ِبئِینَ َو النَّ َ
شهیدٌ»!...
بَ ْینَ ُه ْم یَ ْو َم ا ْل ِقیَ َم ِة إِنَّ َّ
شىءٍ ِ
َّللاَ عَلى ك ّل ْ

بعد از آنكه در آیات سابق اختالف مردم و خصومت آنان را در باره خداى سبحان
نقل كرد كه یكى تابع پیشوایى گمراه كننده است و دیگرى پیشوایى است گمراه كننده كه
بدون علم در باره خدا جدال مىكند و یكى دیگر مذبذب و سرگردانى است كه خدا را در یك
صورت مىپرستد و در سایر صور به شرك قبلى خود بر مىگردد و دیگرى به خداى
سبحان ایمان دارد و عمل صالح مىكند ،اینك در این آیات مىفرماید كه خدا علیه ایشان
شهادت مىدهد و به زودى در روز قیامت میان آنان داورى مىكند در حالى كه همه خاضع
و مقهور او هستند و در برابر عظمت و كبریاى او به سجده در مىآیند ،سجده حقیقى  -و لو
اینكه بعضى از اینان یعنى آنهائى كه عذاب بر آنان حتمى شده بر حسب ظاهر از سجده
امتناع كنند  -آنگاه اجر مؤمنین و كیفر غیر مؤمنین را بعد از فصل قضاء در قیامت بیان
مىكند .
هدف آیه  25تا  37سوره حج

المیزان ج  14 :ص 515 :

بیان تشریع حج ابراهیمی و برخی از آداب و احکام حج
سوا ًء ا ْلعَ ِكف ِفی ِه َو
« ِإنَّ الَّ ِذینَ َكفَ ُروا َو یَصدُّونَ عَن س ِبی ِل َّ ِ
سج ِد ا ْل َح َر ِام الَّذِى َجعَ ْلنَهُ ِللنَّ ِ
اس َ
َّللا َو ا ْل َم ِ
ب أ َ ِل ٍیم»!...
ا ْلبَا ِد َو َمن یُ ِر ْد ِفی ِه ِب ِإ ْل َحا ِد ِبظ ْل ٍم نُّ ِذ ْقهُ ِم ْن َ
عذَا ٍ

این آیات مزاحمت و جلوگیرى كفار مشرك از ورود مؤمنین به مسجد الحرام را
ذكر مىكند و تهدیدى كه به ایشان نموده نقل مىكند و اشارهاى دارد به تشریع حج خانه خدا
براى اولین بار در عهد ابراهیم و ماموریت او به اینكه حج را در میان مردم اعالم بدارد و
نیز پارهاى از احكام حج را بیان مىكند.
هدف آیه  38تا  57سوره حج

المیزان ج  14 :ص 538 :

بیان اولین اذن جهاد و آماده سازی افکار مسلمانان برای مبارزه
ور»!...
َّللاَ ال ِ
َّللاَ یُ َدفِ ُع ع َِن الَّ ِذینَ َءا َمنُوا إِنَّ َّ
« إِنَّ َّ
ان َكفُ ٍ
یحب ك َّل َخ َّو ٍ

این آیات متضمن اذن مؤمنین به قتال با كفار است و به طورى كه گفتهاند :اولین
آیهاى است كه در باره جهاد نازل شده ،چون مسلمانان مدتها بود از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم درخواست اجازه مىكردند كه با مشركین قتال كنند و حضرت به
ایشان مىفرمود :من مامور به قتال نشدهام و در این باب هیچ دستورى نرسیده است و تا در
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مكه بود همه روزه عدهاى از مسلمانان نزدش مىآمدند كه یا كتك خورده بودند و یا زخمى
شده بودند و یا شكنجه دیده بودند و در محضر آن جناب از وضع خود و ستمهایى كه از
مشركین مكه و گردنكلفتهاى آنان مىدیدند شكوه مىكردند ،حضرت هم ایشان را تسلیت
داده ،امر به صبر و انتظار فرج مىكرد تا آنكه این آیات نازل شد كه در آنها فرمود «:اذن
للذین یقاتلون »! ...
در این آیات صریحا كلمه اجازه آمده و عالوه در آن زمینهچینى شده و مردم را بر
جهاد تهییج و دلها را تقویت و با وعده نصرت به طور اشاره و تصریح آنان را ثابت قدم
نموده و رفتارى را كه خدا با اقوام ستمگر گذشته نموده یادآور شده است .همه اینها از لوازم
تشریع احكام مهم و بیان و ابالغ براى اولین بار آن است ،آن هم حكم جهاد كه بناى آن بر
اساس فداكارى و جانبازى است و از دشوارترین احكام اجتماعى اسالم و مؤثرترین آنها در
حفظ اجتماع دینى است .
آرى ابالغ چنین حكمى براى اولین بار بسیار احتیاج دارد به زمینهچینى و بسط
كالم و بیدار كردن افكار ،همچنانكه در همین آیات این روش به كار رفته است ،چونكه اوال
كالم را با این نكته كه خدا موالى مؤمنین و مدافع ایشان است افتتاح نموده ،سپس به طور
صریح اجازه قتال داده و فرموده كه :شما تاكنون مظلوم بودید و قتال تنها راه حفظ اجتماع
صالح از ظلم ستمگران است و در این جمله ایشان را به وصف صالحیت ستوده و آنان را
شایسته و قابل براى تشكیل یك مجتمع دینى كه در آن اعمال صالح عملى مىشود دانسته،
آنگاه رفتار خداى را نسبت به اقوام ستمگر گذشته حكایت كرده و وعده داده كه به زودى
انتقام ایشان را از ستمگران معاصرشان خواهد گرفت  ،همانطور كه از گذشتگان گرفت!
هدف آیه  58تا  66سوره حج

المیزان ج  14 :ص 563 :

بیان ثواب هجرت و جهاد و شهادت در راه خدا
یر
َّللاُ ِر ْزقا ً َحسنا ً َو إِنَّ َّ
َّللاِ ث ُ َّم قُتِلُوا أ َ ْو َمات ُوا لَیَ ْر ُزقَنَّ ُه ُم َّ
« َو الَّ ِذینَ َها َج ُروا فى سبِی ِل َّ
َّللاَ لَ ُه َو َخ ُ
الر ِزقِینَ »!...
َّ

این آیات غرض سابق را تعقیب نموده  ،ثواب كسانى را كه هجرت كرده و سپس
در جهاد در راه خدا كشته شدند و یا مردند بیان مىكند ،البته در خالل این بیان جمالتى هم
در تحریك و تشویق به جهاد و در وعده نصرت آمده ،مانند جمله« :ذلك و من عاقب بمثل ما
عوقب به ثم بغى علیه لینصرنه هللا»!...
و این آیات خصوصیتى دارند كه در هیچ جاى قرآن كریم این خصوصیت نیست و
آن این است كه این هشت آیه كه پشت سر هم قرار دارند هر یك با دو اسم از اسماى حسناى
الهى ختم مىشوند مگر اسم جالله كه آن نیامده است!
در نتیجه اگر ضمیر هو را هم اسم بدانیم ،شانزده اسم در این هشت آیه آمده است:
عفو  - 4غفور  - 5سمیع  - 6بصیر  - 7على - 8
 - 1هو  - 2خیر الرازقین ّ - 3
كبیر  - 9لطیف  - 10خبیر  -11غنى  - 12حمید  - 13رؤوف  – 14رحیم  – 15علیم
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 – 16حلیم!
و در آیه نهم آمده كه او زنده مىكند و مىمیراند و نیز او حق است و ملك آسمان و
زمین از او است و این در معناى چهار اسم است :محیى  ،ممیت  ،حق و مالك یا ملك كه با
این چهار اسم بیست اسم از اسماى خداى تعالى كه با لطیفترین و بىسابقهترین وجهى در
این  9آیه به كار رفته است.
هدف آیه  67تا  78سوره حج

المیزان ج  14 :ص 572 :

دعوت مومنین به بندگی خدا ،انجام عمل خیر و جهاد فی سبیل هللا
ع ِإلى َر ِبّك ِإنَّك لَعَلى ُهدًى
سكو ُه فَال یُنَ ِز ُ
عنَّك فى األ َ ْم ِر َو ا ْد ُ
« ِلّ ُك ّل أ ُ َّم ٍة َجعَ ْلنَا َمنسكا ً ُه ْم نَا ِ
ُّمستَ ِق ٍیم»!...

این آیات رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را دستور مىدهد به دعوت و اینكه
حقایقى از دعوت خود و اباطیل شرك را بیان كند ،آنگاه مؤمنین را دستور مىدهد به فعل
خیر كه خالصه شریعت است و مراد از آن این است كه خدا را بندگى نموده ،عمل خیر
انجام دهند و در آخر امر به جهاد در راه خدا مىكند و با همین دستور سوره را ختم
مىنماید!

هدف و فلسفه نزول سوره مؤمنون
( المیزان ج  15 :ص ) 3:

دعوت به ایمان به خدا و روز قیامت
شعُونَ »!...
الر ِح ِیم! قَ ْد أ َ ْفلَ َح ا ْل ُمؤْ ِمنُونَ ! الَّ ِذینَ ُه ْم فى
صالته ْم َخ ِ
سم َّ
بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ِ
(1تا/11مومنون)

در این سوره بر ایمان به خدا و روز قیامت دعوت شده و فرقهایى كه میان مؤمنین
و كفار هست شمرده شده است  .صفات پسندیده و فضائلى كه در مؤمنان و رذائل اخالقى و
اعمال زشتى كه در كفار هست ذكر شده و به دنبالش مژدهها و بیمها داده كه بیمهاى آن
متضمن ذكر عذاب آخرت و بالهاى دنیایى است .
بالهایى كه امتهاى گذشته را به خاطر تكذیب دعوت حق از بین برد و منقرض
ساخت و از دوران نوح علیهالسالم گرفته از هر امتى نمونهاى ذكر كرده ،تا به عیسى
علیهالسالم رسیده است.
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هدف آیه  12تا  22سوره مؤمنون

المیزان ج  15 :ص 22 :

شرح خلقت و تدبیرامورانسان و نعمت های اعطائی خدا به او
ین»!...
« َو لَقَ ْد َخلَ ْقنَا االنسنَ ِمن سلَلَ ٍة ِ ّمن ِط ٍ

بعد از آنكه خداى سبحان رستگارى مؤمنین را به خاطر اوصافى كه دارند بیان
فرمود ،به شرح خلقتشان و نعمتهایى كه به آنان ارزانى داشته كه چگونه تدبیر امورشان
را كرده و تدبیر خود را با خلقت خود توأم ساخته ،مىپردازد تا معلوم شود اوست رب
انسان و رب هر موجود دیگر و بر همه واجب است كه تنها او را بپرستند و شریكى برایش
نگیرند!
هدف آیه  23تا  54سوره مؤمنون

المیزان ج  15 :ص 32 :

دعوت بشر به توحید در عبادت از طریق رسالت
َّللاَ َما لَكم ِ ّم ْن ِإلَ ٍه َ
یرهُ أ َ فَال تَتَّقُونَ »!...
« َو لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا نُوحا ً إِلى قَ ْو ِم ِه فَقَا َل یَقَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َّ
غ ُ

خداى عز و جل بعد از آنكه نعمتهاى بزرگ خود را براى مردم برمىشمارد به
دنبال آن در این آیات بشر را دعوت مىكند به توحید در عبادت  ،آنهم از طریق رسالت و
در ضمن اجمالى از طرز دعوت انبیاء از زمان نوح تا عیسى بن مریم علیهماالسالم را نقل
كرده ،ولى نام یك یك آنان را نبرده  ،تنها نام نوح كه اولین قیام كننده بود دعوت به توحید
است و نام موسى و عیسى علیهماالسالم را كه آخرین ایشانند برده و نام بقیه را مبهم گذاشته
است.
چیزى كه هست خاطرنشان كرده كه دعوت انبیا متصل به هم بوده و پشت سر هم
قرار داشته و نیز فرموده كه مردم جز به كفر اجابت نكردند و جز به انكار آیات خدا و
كفران نعمتهاى او عكس العمل نشان ندادند!
هدف آیه  55تا  77سوره مؤمنون

المیزان ج  15 :ص 50 :

بیان مکر الهی در متنعم ساختن توانگران مترف و نزول ناگهانی عذاب
« أ َ یحْ سبُونَ أَنَّ َما نُ ِم ُّدهُم ِب ِه ِمن َّما ٍل َو بَ ِنینَ »!...

این آیات متصل به جملهاى است كه در آخر آیات قبل بود و مىفرمود« :فذرهم فى
غمرتهم حتى حین!» و وجه اتصال این است كه بعد از آنكه در دنباله داستان انبیاء فرمود
دین خدا یكى بود و مردم آن را پاره پاره نموده و هر جمعیتى به داشتن یك قسمت از آن
خوشحال شدند و آنگاه ایشان را تهدید به عذاب معینى كرد كه پس از رسیدن آن مدت معین
هیچ گریزى از آن نیست و اخطار فرمود كه در همان غمرات جهل خود  ،به هر طور كه
مى خواهند خود را آماده عذاب بكنند  ،كه به زودى آنان را از همه اطراف فرا خواهد گرفت
.
اینك در این آیات ایشان را به اشتباهى كه داشتهاند متنبه نموده و مىفرماید  :اگر ما
در مال و اوالد به ایشان توسعه دادیم ،خیال نكنند كه خواستهایم خیر ایشان را زودتر به
ایشان برسانیم ،چون اگر خیر بود  ،توانگران و مترفین ایشان را به عذاب خود دچار
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نمىكردیم  ،بلكه این عمل ما  ،براى بیشتر عذاب كردن ایشان است  .طرف مقابل آنها
مومنون هستند و مسارعت در خیرات آن اعمال صالحى است كه خداوند به مؤمنین توفیق
انجام آن را داده است و نیز ثمرات آن است كه همان اجر جزیل و ثواب عظیم در دنیا و
آخرت است در نتیجه مؤمنین در اعمال صالح سرعت مىگیرند و خدا هم در فراهم نمودن
اسباب براى آنان سرعت مىگیرد .
هدف آیه  78تا  98سوره مؤمنون

المیزان ج  15 :ص 73 :

اقامه حجت بر توحید خدا در ربوبیت و بازگشت خلق بسوی او
ْصر َو األ َ ْف ِئ َدةَ قَ ِلیالً َّما تَشك ُُرونَ »!...
« َو ه َُو الَّذِى أَنشأ َ لَك ُم
ْ
السم َع َو األَب َ

بعد از آنكه كفار را به عذاب شدیدى بیم داد كه مفرى از آن نیست و همه عذرهاى
آنان را كه ممكن بود بدان اعتذار جویند رد نمود و بیان نمود كه تنها سبب كفر ایشان به خدا
و روز قیامت پیروى هواى نفس و كراهت پیروى از حق است ،اینك در این فصل از آیات
همان بیان را با اقامه حجت بر توحید خدا در ربوبیت و بر بازگشت خلق به سوى او و ارائه
آیاتى روشن و غیر قابل انكار تتمیم فرموده است .
پس از آن ،به رسولش اعالم مىدارد كه به خدا پناه ببرد از اینكه مشمول آن
عذابهایى گردد كه كفار از آن بیم داده شدهاند و نیز از وساوس شیطانها و اینكه به سر
وقت او آیند همانطور كه به سر وقت كفار رفتند ،به خدا پناه برد!
هدف آیه  99تا  118سوره مؤمنون

المیزان ج  15 :ص 93 :

بیان تفصیلی عذاب آخرتی مشرکین و رستگاری وارثان بهشت
ون»!...
« َحتى ِإذَا َجا َء أ َ َح َد ُه ُم ا ْل َم ْوت قَا َل َرب ْ
ار ِجعُ ِ

این آیات عذاب آخرتى را كه در خالل آیات قبل به مشركین وعده داد به طور
مفصل بیان مىكند و آغاز آن را از روز مرگ تا قیامت و از قیامت تا ابدیت معرفى مىكند
و این معنا را خاطر نشان مىسازد كه زندگى دنیا كه ایشان را مغرور كرده و از آخرت باز
داشته ،بسیار ناچیز و اندك است( اگر بخواهند بفهمند!) و در آخر این آیات كه آخر سوره
است سوره را با خطابى به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم ختم مىكند و در آن خطاب به
وى دستور مىدهد كه از او درخواست كند همان چیزى را كه خودش از بندگان مؤمن خود
و رستگاران در آخرت حكایت كرده بود و آن این بود كه گفتند «:رب اغفر و ارحم و انت
خیر الراحمین  -پروردگارا بیامرز و رحم كن كه تو بهترین رحم كنندگان هستى!» اتفاقا
سوره را هم با مساله رستگارى همین طائفه افتتاح كرده و فرموده بود كه اینها وارث
بهشتند!
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هدف و فلسفه نزول سوره نور
( المیزان ج  15 :ص ) 110:

بیان پاره ای از احکام تشریع شده و معارف الهی مناسب با آنها
نز ْلنَ َها َو فَ َرضنَ َها َو أ َ َ
سورةٌ أ َ َ
ت بَ ِیّنَ ٍ
ت لَّعَلَّك ْم تَذَك َُّرونَ »!...
الر ِح ِیم!
نز ْلنَا فِی َها َءایَ ِ
سم َّ
« ِب ِ
َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/10نور)

غرض این سوره همان است كه سوره با آن افتتاح شده و آن بیان پارهاى از احكام
تشریع شده و سپس پارهاى از معارف الهى مناسب با آن احكام است ،معارفى كه مایه تذكر
مؤمنین مىشود .
هدف آیه  11تا  26سوره نور

المیزان ج  15 :ص 125 :

بیان ماجرای افک  :تهمت به خانواده پیامبر
ام ِر ٍى ِ ّمن ُهم َّما
یر لَّك ْم ِلك ّل ْ
شرا لَّكُم بَ ْل ه َُو َخ ٌ
« إِنَّ الَّ ِذینَ َجا ُءو بِاال ْف ِك عُصبَةٌ ِ ّمنك ْم ال تحْ سبُوهُ ًّ
اب ع َِظی ٌم»!...
برهُ ِمن ُه ْم لَهُ َ
عذ َ ٌ
ا ْكتَسب ِمنَ االثْ ِم َو الَّذِى ت َ َولى ِك َ

این آیات به داستان افك اشاره مىكند .از آیات بر مىآید كه به بعضى از خانواده
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم نسبت فحشاء دادند و نسبت دهندگان چند نفر بوده و
داستان را در میان مردم منتشر كرده و دست به دست گرداندهاند و نیز به دست مىآید كه
بعضى از منافقین یا بیماردالن در اشاعه این داستان كمك كردهاند  ،چون به طور كلى
اشاعه فحشاء در میان مؤمنین را دوست مىداشتند و لذا خدا این آیات را نازل كرده و از
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم دفاع فرمود .
هدف آیه  27تا  34سوره نور

المیزان ج  15 :ص 151 :

بیان برخی روابط و قوانین خانواده
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال ت َ ْد ُخلُوا بُیُوتا ً َ
یر
یر بُیُو ِتك ْم َحتى تَستَأ ْ ِنسوا َو ت ُس ِلّ ُموا عَلى أَ ْه ِل َها ذَ ِل ُك ْم َخ ٌ
غ َ
لَّ ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم تَذَك َُّرونَ »!...

در این آیات احكام و شرایعى كه متناسب و مناسب با مطالب گذشته است تشریع
شده است.
هدف آیه  35تا  46سوره نور

المیزان ج  15 :ص 165 :

بیان نور الهی و نور معرفت خاص مومنین
الز َجا َجةُ
ح فى ُز َجا َج ٍة ُّ
ور ِه ك َِمشكَو ٍة ِفی َها ِمصبَا ٌ
ور الس َم َو ِ
ح ا ْل ِمصبَا ُ
ت َو األ َ ْر ِ
« َّ
َّللاُ نُ ُ
ض َمث َ ُل نُ ِ
شر ِقیَّ ٍة َو ال َ
غ ْر ِبیَّ ٍة یَكا ُد َزیْت َها یُضى ُء َو لَ ْو لَ ْم
َكأَن َها ك َْوك ٌ
ى یُوقَ ُد ِمن ش َج َر ٍة ُّمبَ َرك ٍة َز ْیت ُونَ ٍة ال ْ
َب د ِ ُّر ٌّ
شىءٍ
َّللاُ األ َ ْمثَ َل ِللنَّ ِ
اس َو َّ
ضرب َّ
ور ی ْهدِى َّ
ور عَلى نُ ٍ
ت َ ْمسسهُ نَا ٌر نُّ ٌ
ور ِه َمن یَشا ُء َو یَ ِ
َّللاُ ِلنُ ِ
َّللاُ ِبك ّل ْ
ع ِلی ٌم !»
َ
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این آیات متضمن مقایسه مؤمنین به حقیقت ایمان با كفار است ،مؤمنین را به داشتن
این امتیازات معرفى مىكند كه به وسیله اعمال صالح هدایت یافته و به نورى از ناحیه
پروردگارشان راه یافتهاند كه ثمرهاش معرفت خداى سبحان و سلوك و راهیابى به بهترین
پاداش و نیز به فضل خداى تعالى است ،در روزى كه پرده از روى دلها و دیدههایشان كنار
مىرود .
به خالف كفار كه اعمالشان ایشان را جز به سرابی بدون حقیقت راه نمىنماید و در
ظلماتى چند طبقه و بعضى روى بعض قرار دارند و خدا براى آنان نورى قرار نداده ،نور
دیگرى هم نیست كه با آن روشن شوند .
این حقیقت را به این بیان ارائه داده كه خداى تعالى داراى نورى است عمومى  ،كه
با آن آسمان و زمین نورانى شده و در نتیجه به وسیله آن نور  ،در عالم وجود  ،حقایقى
ظهور نموده كه ظاهر نبود.
و باید هم این چنین باشد ،چون ظهور هر چیز اگر به وسیله چیز دیگرى باشد باید
آن وسیله خودش به خودى خود ظاهر باشد ،تا دیگران را ظهور دهد و تنها چیزى كه در
عالم به ذات خود ظاهر و براى غیر خود مظهر باشد همان نور است .
پس خداى تعالى نورى است كه آسمانها و زمین با اشراق او بر آنها ظهور یافتهاند،
همچنان كه انوار حسى نیز این طورند ،یعنى خود آنها ظاهرند و با تابیدن به اجسام ظلمانى
و كدر ،آنها را روشن مىكنند ،با این تفاوت كه ظهور اشیاء به نور الهى عین وجود یافتن
آنها است ،ولى ظهور اجسام كثیف به وسیله انوار حسى غیر از اصل وجود آنها است .
در این میان نور خاصى هست كه تنها مؤمنین با آن روشن مىشوند و به وسیله آن
به سوى اعمال صالح راه مىیابند و آن نور معرفت است كه دلها و دیدههاى مؤمنین در
روزى كه دلها و دیدهها زیر و رو مىشود ،به آن روشن مىگردد و در نتیجه به سوى
سعادت جاودانه خود هدایت مىشوند و آنچه در دنیا برایشان غیب بود در آن روز برایشان
عیان مىشود .
خداى تعالى این نور را به چراغى مثل زده كه در شیشهاى قرار داشته باشد و با
روغن زیتونى در غایت صفا بسوزد و چون شیشه چراغ نیز صاف است ،مانند كوكب درى
بدرخشد و صفاى این با صفاى آن ،نور على نور تشكیل دهد و این چراغ در خانههاى
عبادت آویخته باشد ،خانههایى كه در آنها مردانى مؤمن ،خداى را تسبیح كنند ،مردانى كه
تجارت و بیع ایشان را از یاد پروردگارشان و از عبادت خدا باز نمىدارد!
این مثال ،صفت نور معرفتى است كه خداى تعالى مؤمنین را با آن گرامى داشته،
نورى كه دنبالش سعادت همیشگى است و كفار را از آن محروم كرده و ایشان را در
ظلماتى قرار داده كه هیچ نمىبینند .
این آیات چنان نیست كه به كلى با آیات قبلى اجنبى باشد ،بلكه وجه اتصالى با آنها
دارد ،چون آیات قبل كه احكام و شرایع را بیان مىكرد بدینجا خاتمه یافت كه «:و لقد انزلنا
الیكم آیات مبینات و مثال من الذین خلوا من قبلكم و موعظة للمتقین!» كه در آن گفتگو از
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بیان شد و معلوم است كه بیان به معناى اظهار حقایق معارف و در نتیجه تنویرى است
الهى .
عالوه بر این در آیه مذكور كلمه آیات آمده بود و آیات همان قرآن است كه خداى
تعالى در چند جا آن را نور خوانده ،مانند آیه «:وانزلنا الیكم نورا مبینا!»
هدف آیه  47تا  57سوره نور

المیزان ج  15 :ص 199 :

بیان وجوب اطاعت خدا و اطاعت رسول هللا«ص»
ق ِ ّمن ُهم ِ ّمن بَ ْع ِد ذَ ِلك َو َما أُولَئك
الرسو ِل َو أَط ْعنَا ث ُ َّم یَت َ َولى فَ ِری ٌ
« َو یَقُولُونَ َءا َمنَّا بِ َّ
اَّللِ َو بِ َّ
بِا ْل ُمؤْ ِمنِینَ »!...

این آیات وجوب اطاعت خدا و رسولش صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را بیان مىكند و
مىفهماند كه اطاعت رسول صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از اطاعت خدا جدا نیست و بر هر
مسلمان واجب است كه به حكم و قضاى او تن در دهد ،كه روگردانى از حكم و قضاى او
نفاق است و در آخر صالحان از مؤمنین را وعده جمیل و كفار را تهدید و بیم مىدهد .
هدف آیه  58تا  64سوره نور

المیزان ج  15 :ص 224 :

بیان احکام رفتاردر خانواده و اجتماع و با رسول خدا«ص»
« یَأَیُّ َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِلیَستَئْذِن ُك ُم الَّ ِذینَ َملَكَت أ َ ْی َمنُك ْم َو الَّ ِذینَ لَ ْم یَ ْبلُغُوا الحْ ُُلُ َم ِمنك ْم ثَلَث َم َّر ٍ
ت ِ ّمن
قَ ْب ِل صلَو ِة ا ْلفَجْ ِر َو ِحینَ تَضعُونَ ثِیَابَكُم ِ ّمنَ
شاء ثَلَث ع َْو َر ٍ
ت لَّ ُك ْم
یر ِة َو ِمن بَ ْع ِد صلَو ِة ا ْل ِع ِ
الظه َ
ِ
ت َو
طوفُونَ َ
علَیْك ْم َو ال َ
لَیْس َ
َّللاُ لَ ُك ُم االَیَ ِ
علَی ِْه ْم ُجنَا ُ
علَیْكم بَ ْعضك ْم عَلى بَ ْع ٍ
ض َكذَ ِلك یُبَینُ َّ
ح بَ ْع َدهُنَّ َّ
ع ِلی ٌم َح ِكی ٌم»!...
َّللاُ َ
َّ

این آیات بقیه احكامى كه گفتیم در این سوره آمده بیان مىكند و سوره با همین آیات
ختم مىشود و در آن اشاره است به اینكه خداى سبحان آنچه تشریع مىكند به علم خود
مىكند و به زودى حقیقت( و مصالح واقعى احكامش) براى مردم در روزى كه به سویش
باز مىگردند روشن مىشود!

هدف و فلسفه نزول سوره فرقان
( المیزان ج  15 :ص ) 237:

بیان حق بودن دعوت رسول هللا و فرقان نازل شده بر او
ع ْب ِد ِه ِلیَكُونَ ِل ْلعَلَ ِمینَ نَذِیرا ً ! الَّذِى لَهُ
ارك الَّذِى نَ َّز َل ا ْلفُ ْرقَانَ عَلى َ
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم! تَبَ َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
شىءٍ فقد ََّرهُ تَقدِیرا ً!
ُم ْلك الس َم َو ِ
ت َو األ ْر ِ
ض َو ل ْم یَت َّ ِخذ َولدا ً َو ل ْم یَكُن لهُ ِ
شریكٌ فى ال ُمل ِك َو َخلقَ ك َّل ْ
یخلُقُونَ شیْئا ً َو ُه ْم ْ
َو ات َخذُوا ِمن دُونِ ِه َءا ِل َهةً ال ْ
ضرا َو ال نَ ْفعا ً َو ال
یخلَقُونَ َو ال یَ ْم ِلكُونَ ألَنفُس ِِه ْم ًّ
یَ ْم ِلكُونَ َم ْوتا ً َو ال َحیَوةً َو ال نُشورا ً !» ( 1تا /3فرقان)
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غرض این سوره بیان این حقیقت است كه دعوت رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلّم
دعوتى است حق و ناشى از رسالتى از جانب خداى تعالى و كتابى نازل شده از ناحیه او و
نیز در این سوره چند نوبت پشت سر هم ایرادهایى كه كفار بر نبوت آن جناب از ناحیه خدا
و بر نازل بودن كتابش از جانب خدا كردهاند  ،دفع شده و در این دفع عنایتى بالغ به كار
رفته است.
و چون بیان این غرض مستلزم احتجاج بر مساله توحید و نفى شریك و بیان پارهاى
از اوصاف قیامت و صفات پسندیدهاى از مؤمنین بود ،لذا به این مسائل نیز پرداخته ،ولى
همه این بیانات را با لحن انذار و تخویف ایفاء نمود ،نه تبشیر و تشویق .
هدف آیه  4تا  20سوره فرقان

المیزان ج  15 :ص 246 :

بیان طعنه های مشرکین به رسول هللا درباره قرآن و پاسخ آنها
علَ ْی ِه قَ ْو ٌم َءا َخ ُرونَ فَقَ ْد َجا ُءو ظ ْلما ً َو
ترا ُه َو أَعَانَهُ َ
« َو قَا َل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِإ ْن َهذَا إِال ِإ ْفكٌ ا ْف َ
ُزوراً»!...

این آیات طعنههایى را كه مشركین به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و درباره
قرآن كریم زدهاند حكایت نموده ،جواب مىدهد.
هدف آیه  21تا  31سوره فرقان

المیزان ج  15 :ص 271 :

رد اعتراضات مشرکین به رسالت رسول هللا و ارتباطش با فرشته وحی
ْبروا فى أَنفُس ِِه ْم َو
نز َل َ
علَ ْینَا ا ْل َملَئكَةُ أ َ ْو نَ َرى َربَّنَا لَقَ ِد استَك ُ
« َو قَا َل الَّ ِذینَ ال یَ ْر ُجونَ ِلقَا َءنَا لَ ْو ال أ ُ ِ
عت ًُّوا َك ِبیراً»!...
َ
عتَ ْو ُ

این آیات اعتراض دیگرى را از مشركین بر رسالت رسول حكایت نموده كه
خواستهاند با آن اعتراض ،رسالت وى را رد كنند و حاصل اعتراضشان این است كه اگر
ممكن باشد كه از جنس بشر بدان جهت كه بشر است شخصى رسول شود و مالئكه بر او
وحى خداى سبحان بیاورد و رسول خدا را ببیند و با او از راه وحى سخن بگوید ،باید سایر
افراد بشر نیز بدان جهت كه بشرند داراى این خصایص بگردند ،پس اگر آنچه او ادعاء
مى كند حق باشد باید ما و یا بعضى از ما نیز مانند او باشیم ،آنچه را او مدعى دیدنش است
ببینیم و آنچه او درك مىكند ما نیز درك بكنیم .
خداى س بحان چنین پاسخ داده كه به زودى مالئكه را خواهند دید ،ولى نه در این
نشاه بلكه در نشاهاى دیگر! و این جواب در معناى آیه «:ما ننزل المالئكة اال بالحق و ما
كانوا اذا منظرین!» مىباشد و در این آیات اشاره به مابعد از مرگ و به روز قیامت است.
هدف آیه  32تا  40سوره فرقان

المیزان ج  15 :ص 287 :

رد اعتراض کفار بر نزول تدریجی قرآن
علَ ْی ِه ا ْلقُ ْر َءانُ ُج ْملَةً َو ِح َدةً كذَ ِلك ِلنُثَ ِبّت ِب ِه فُؤَادَك َو َرت َّ ْلنَهُ تَ ْرتِیالً
« َو قَا َل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا لَ ْو ال نُ ِ ّز َل َ
»!...

در این آیات ،طعنه دیگرى كه كفار به قرآن كریم زدهاند نقل شده و آن این است كه
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چرا قرآن یكباره نازل نشد؟ و از آن پاسخ داده شده است.
هدف آیه  41تا  62سوره فرقان

المیزان ج  15 :ص 305 :

بیان صفات کفار معترض به کتاب و رسالت رسول هللا «ص»
َّللاُ َرسوالً»!...
« َو إِذَا َرأ َ ْوك ِإن یَت َّ ِخذُونَك إِال ه ُُزوا ً أ َ َهذَا الَّذِى بَعَث َّ

این آیات پارهاى از صفات كفار نامبرده را كه به كتاب و رسالت طعنه مىزدند و
منكر توحید و معاد بودند بر مىشمارد ،البته آن صفاتى كه با سنخ اعتراضات و بى اندیشه
سخن گفتن آنها ت ناسب دارد ،مانند استهزاء به رسول و پیروى از هواى نفس و پرستش
چیزهایى كه سود و زیانى برایشان نداشت و نیز استكبارشان از سجده براى خداى سبحان .
هدف آیه  63تا  77سوره فرقان

المیزان ج  15 :ص 329 :

ارائه شرحی از صفات برجسته عباد الرحمن
ض َه ْونا ً َو إِذَا َخاطبَ ُه ُم ا ْل َج ِهلُونَ قَالُوا سلَماً»!...
الرحْ َم ِن الَّ ِذینَ یَ ْمشونَ عَلى األ َ ْر ِ
« َو ِعبَا ُد َّ

این آیات صفات بر جسته و ستودهاى از مؤمنین را در مقابل صفات ناستودهاى كه
براى كفار شمرده بر مىشمارد ،كه جامع آن صفات در مؤمنین این است كه :مؤمنین
پروردگار خود را مى خوانند و پیامبر او و كتابى را كه او بر آن پیامبر نازل كرده تصدیق
مىنمایند و خالف آن صفات در كفار این است كه :كفار رسالت پیامبر خداى را تكذیب
مىكنند و از دعوت او اعراض مىنمایند و پیرو هواى نفس مىشوند و به همین مناسبت
آیات مورد بحث با آیه «:قل ما یعبؤا بكم ربى لو ال دعاؤكم فقد كذبتم فسوف یكون لزاما ! »
ختم مىشود كه ختم سوره نیز هست.

هدف و فلسفه نزول سوره شعراء
( المیزان ج  15 :ص ) 345:

دلداری رسول هللا و بیان عاقبت تکذیب کنندگان آنحضرت
ین! لَعَلَّك بَ ِخ ٌع نَّ ْفسك أَال یَكُونُوا ُمؤْ ِمنِینَ
سم َّ ِ
« بِ ِ
الر ِح ِیم! طسم! تِ ْلك َءایَت ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
ب ا ْل ُمبِ ِ
1( »!...تا/9شعرا)

غرض از این سوره ،تسلیت خاطر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است از اینكه
قومش او را و قرآن نازل بر او را تكذیب كرده بودند و او آزرده شده بود و همین معنا از
اولین آیه آن كه مىفرماید «:تلك آیات الكتاب المبین!» بر مىآید .
آرى كفار قریش یك بار او را مجنون خواندند ،بار دیگر شاعر و این آیات عالوه
بر تسلیت خاطر آن جناب ،مشركین را تهدید مىكند به سرنوشت اقوام گذشته و به این
منظور چند داستان از اقوام انبیاى گذشته یعنى موسى و ابراهیم و نوح و هود و صالح و
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لوط و شعیب علیهماالسالم و سرنوشتى كه با آن روبرو شدند و كیفرى كه در برابر تكذیب
خود دیدند نقل كرده است تا آن جناب از تكذیب قوم خود دل سرد و غمناك نگردد و نیز قوم
آن جناب از شنیدن سرگذشت اقوام گذشته عبرت بگیرند .
این سوره از سورههاى پیشین مكى است ،یعنى از آنهایى است كه در اوایل بعثت
نازل شده به شهادت آیه «:و انذر عشیرتك األقربین!» كه مىدانیم مشتمل بر ماموریت آن
جناب در اول بعثت است و در این سوره واقع است و چه بسا از قرار گرفتن آیه مزبور در
این سوره و آیه «:فاصدع بما تؤمر!» در سوره حجر و مقایسه مضمون آن دو با یكدیگر
تخمین زده شود كه این سوره جلوتر از سوره حجر نازل شده است .
هدف آیه  10تا  68سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 354 :

بیان سرانجام اقوام انبیاء گذشته برای تقویت روحی رسول هللا«ص»
ت ا ْلقَ ْو َم الظ ِل ِمینَ »!...
« َو ِإ ْذ نَادَى َربُّك ُموسى أ َ ِن ائْ ِ

در این آیات به داستانهایى از اقوام انبیاى گذشته شروع كرده تا روشن شود كه قوم
خاتم االنبیاء صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نیز همان راهى را مىروند كه قوم موسى و هارون و
ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب رفته بودند و به زودى راه اینان نیز به همان
سرنوشتى منتهى مىشود كه آن اقوام دیگر بدان مبتال شدند ،یعنى بیشترشان ایمان نمىآورند
و خدا ایشان را به عقوبت دنیایى و آخرتى مىگیرد .
دلیل بر اینكه آیات در مقام به دست دادن چنین نتیجهاى است این است كه در آخر
هر داستانى مىفرماید «:و ما كان اكثرهم مؤمنین! و ان ربك لهو العزیز الرحیم!» همچنان
كه در داستان خاتم األنبیاء صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بعد از ختم كالم و حكایت اعراض قومش
در آغاز سوره فرمود «:و ما كان  »!...پس معلوم مىشود كه آیات در مقام تطبیق داستانى
بر داستان دیگر است .
و همه براى این است كه خاطر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم تسلیت یافته،
حوصلهاش از تكذیب قومش سر نرود و بداند كه تكذیب قوم او امرى نو ظهور و تازه نیست
بلكه همه اقوام انبیاى گذشته نیز همین رفتار را داشتند و از قوم خود انتظارى جز آنچه
امتهاى گذشته در مقابل انبیاى خود داشتند نداشته باشد!
و در ضمن ،قوم آن جناب را هم تهدید مىكند به سرنوشتى كه امتهاى گذشته به
خاطر تكذیب پیغمبرشان دچار شدند .مؤید این معنا این است كه در آغاز نقل داستان ابراهیم
علیهالسالم فرمود « :و اتل علیهم نبا ابراهیم  -داستان ابراهیم را بر ایشان بخوان!»
هدف آیه  69تا  104سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 389 :

بیان قیام و دعوت ابراهیم «ع» و تکذیب قومش
علَی ِْه ْم نَبَأ َ إِب َْر ِهی َم»!...
« َو اتْ ُل َ

این آیات بعد از پایان دادن به داستان موسى علیهالسالم به مهمترین خبر مربوط به
ابراهیم علیهالسالم اشاره مىكند ،كه با فطرت سالم و پاك خود علیه قومش كه همگى به
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اتفاق كلمه بت مى پرستیدند ،به حمایت از دین توحید و پرستش خداى سبحان قیام نموده ،از
مردم وطنش بیزارى جست و از دین حق دفاع نمود و گذشت بر او آنچه كه گذشت ،كه همه
آیت و معجزه بود ،ولى بیشتر قوم او نیز ایمان نیاوردند ،كه در آخر آیات مورد بحث بدان
اشاره مىفرماید .
هدف آیه  105تا  122سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 412 :

بیان اجمالی از دعوت و مبارزات نوح«ع» و انجام کار قوم او
وح ا ْل ُم ْرس ِلینَ »!...
« َكذَّبَت قَ ْو ُم نُ ٍ

این آیات بعد از داستان موسى و ابراهیم«ع» كه دو نفر از پیامبران اولو العزم
بودند ،شروع مى كند به داستان نوح كه اولین پیامبر اولو العزم و از بزرگان انبیاء است و
اجمال آنچه بین آن جناب و قومش گذشته  ،نقل مىكند كه در آخر به نجات نوح و
همراهانش و غرق اكثر مردم انجامیده است!
هدف آیه  123تا  140سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 419 :

بیان انجام کار قوم عاد و کیفر تکذیب انبیاء
« َكذَّبَت عَا ٌد ا ْل ُم ْرس ِلینَ »!...

این آیات به داستان هود علیهالسالم و قومش كه همان قوم عاد بودند اشاره مىكند.
قوم عاد مردمى از عرب بسیار قدیم و عرب اوائل( یعنى اوائل پیدایش این نژاد) بودند ،كه
در احقاف از جزیرة العرب زندگى مىكردند و داراى تمدنى مترقى و سرزمینهایى خرم و
دیارى معمور بودند ،به جرم اینكه پیامبران را تكذیب كرده ،به نعمتهاى الهى كفران ورزیده
و طغیان كردند ،خداى تعالى به وسیله بادى عقیم هالكشان ساخته و دیارشان را ویران و
دودمانشان را خراب كرد .
هدف آیه  141تا  159سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 427 :

بیان اجمالی از سرگذشت قوم ثمود و نابودی آنان
« َكذَّبَت ث َ ُمو ُد ا ْل ُم ْرس ِلینَ »!...

این آیات به اجمال به داستان صالح علیهالسالم و قومش اشاره مىكند و صالح نیز
یكى از انبیاى عرب است ،كه قرآن كریم تاریخ او را بعد از هود مىداند.
هدف آیه  160تا  175سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 434 :

بیان نابودی قوم لوط
« َكذَّبَت قَ ْو ُم لُوطٍ ا ْل ُم ْرس ِلینَ »!...

این آیات به داستان لوط پیغمبر علیهالسالم كه بعد از صالح علیهالسالم مىزیسته
اشاره مىكند.
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هدف آیه  176تا  191سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 439 :

بیان دعوت حضرت شعیب و انجام کارقوم او ( اصحاب ایکه )
« َكذَّب أَص َحب ْلئ َ ْی َك ِة ا ْل ُم ْرس ِلینَ »!....

در این آیات ،اجمالى از داستان شعیب علیهالسالم كه یكى از پیامبران عرب است
ذكر كرده و این داستان آخرى از هفت داستانى است كه در این سوره آمده است.
هدف آیه  192تا  227سوره شعرا

المیزان ج  15 :ص 444 :

نتیجه گیری از سرگذشت اقوام گذشته و دفاع از کتاب و پیامبر خدا
نزی ُل َرب ا ْلعَلَ ِمینَ »!...
« َو ِإنَّهُ لَت َ ِ

این آیات به مطالبى اشاره مىكند كه به منزله نتیجهاى است كه از داستانهاى
هفتگانه استخراج شود و هم توبیخ و تهدیدى است براى كفار عصر رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم!
و نیز در این آیات از نبوت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم دفاع شده و احتجاج
شده به اینكه نام او در كتابهاى آسمانى گذشتگان برده شده و علماى بنى اسرائیل از آن
پیشگوئیها اطالع دارند و نیز از كتاب آسمانى آن جناب ،یعنى قرآن كریم دفاع شده به اینكه:
این كتاب از القاآت شیطانها و اقاویل شعراء نیست .

هدف و فلسفه نزول سوره نمل
( المیزان ج  15 :ص ) 480:

بشارت و انذار مردم با ذکر داستانهای انبیاء
ذکر معارف مربوط به توحید در ربوبیت و معاد
شرى ِل ْل ُمؤْ ِمنِینَ »!...
ان َو كتَا ٍ
سم َّ
« ِب ِ
ین! ُهدًى َو بُ َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب ُّم ِب ٍ
الر ِح ِیم ! طس! تِ ْلك َءایَت ا ْلقُ ْر َء ِ
(1تا/6نمل)

بطورى كه از آیات صدر سوره و پنج آیه آخر آن بر مىآید غرض این سوره این
است كه مردم را بشارت و انذار دهد و به همین منظور  ،مختصرى از داستانهاى موسى ،
داود  ،سلیمان  ،صالح و لوط علیهماالسالم را به عنوان شاهد ذكر نموده و در دنبال آن
پارهاى از اصول معارف مانند وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و مانند معاد را ذكر نموده
است .
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هدف آیه  7تا  14سوره نمل

المیزان ج  15 :ص 484 :

بیان آغاز رسالت موسی و اعزام او به سوی فرعون
ب قَبَ ٍس لَّعَلَّك ْم
بر أَ ْو َءاتِیكُم ِبش َها ٍ
« إِ ْذ قَا َل ُموسى أل َ ْه ِل ِه إِنى َءانَست نَارا ً سئَاتِیكم ِ ّمن َها ب َخ ٍ
تَصطلُونَ »!...

این آیات ،ابتداى داستانهاى پنجگانهاى است كه گفتیم در این سوره به عنوان
استشهاد براى مطالب صدر سوره از قبیل تبشیر و انذارى كه در آنها ذكر مىكند مىباشد و
در سه داستان اول از آن پنج داستان یعنى در داستان موسى و داوود و سلیمان ،جهت وعده
را بر جهت وعید غلبه داده و در دوتاى دیگر جانب وعید ،بیشتر رعایت شده است.
هدف آیه  15تا  44سوره نمل

المیزان ج  15 :ص 492 :

بیان نبوت داود و سلیمان و عجایب سلطنت سلیمان
یر ِ ّم ْن ِعبَا ِد ِه
َاو َد َو سلَ ْی َمنَ ِع ْلما ً َو قَاال ال َح ْم ُد ََّّللِ الَّذِى فَضلَنَا عَلى َكثِ ٍ
« َو لَقَ ْد َءاتَ ْینَا د ُ
ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ »!...

این آیات پارهاى از داستانهاى داوود و سلیمان«ع» را بیان مىنماید و عجایبى از
اخبار سلیمان و سلطنتى كه خدا به وى داده بود نیز ذكر مىكند.
هدف آیه  45تا  53سوره نمل

المیزان ج  15 :ص 530 :

یادآوری نابودی قوم ثمود
ان ْ
یختَ ِص ُمونَ »!...
« َو لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا إِلى ث َ ُمو َد أ َ َخا ُه ْم ص ِلحا ً أ َ ِن ا ْعبُدُوا َّ
َّللاَ فَ ِإذَا ُه ْم فَ ِریقَ ِ

این چند آیه ،اجمالى از داستان صالح پیغمبر و قومش را آورده و در آن جانب تهدید
و انذار بر جانب بشارت و نوید غلبه دارد و این معنا را در سابق نیز  ،خاطرنشان كردیم.
هدف آیه  59تا  81سوره نمل

المیزان ج  15 :ص 539 :

بیان اکرام بندگان برگزیده الهی و حق ربوبیت خدای تعالی
شركُونَ »!...
« قُ ِل ال َح ْم ُد ََّّللِ َو سلَ ٌم عَلى ِعبَا ِد ِه الَّ ِذینَ اصطفَى َء َّ
َّللاُ َخ ٌ
یر أ َ َّما یُ ِ

در این آیات از داستانهایى كه خداى سبحان به منظور ارائه نمونهاى از سنت جارى
و رایج خود در نوع بشر از نظر هدایت قبال ذكر كرده بود كه :چگونه راه سعادت را به
ایشان نشان مىداده و راه یافتگان از ایشان به سوى صراط مستقیم را با رساندن به مقام
اصطفاء و با نعمتهایى عظیم  ،گرامى مىداشته و آنان را كه به وى شرك مىورزیدند و از
یاد او اعراض مىكردند به عذاب انقراض و بالهایى الم انگیز مبتال مىكرده است ،منتقل
شده به حمد و سالم بر بندگان مصطفایش  ،آن بندگان كه به مقام اصطفاء رسیدند  ،منتقل
است به بیان این نكته كه :تنها ذات اقدس او مستحق عبودیت است  ،نه غیر او از خدایانى
كه شریكش كردند .
آنگاه دنباله كالم را به مساله توحید و اثبات معاد و آنچه مناسب آن از معارف حقه
گوناگون است كشانده است .پس مىتوان گفت :سیاق آیات این سوره ،شبیه به سیاق آیات
سوره مریم است  ،كه بیانش در همانجا آمده است.
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هدف آیه  82تا  93سوره نمل

المیزان ج  15 :ص 564 :

بیان مسئله بعث و وقایع قیامت و حوادث قبل از قیامت
ض ت ُك ِلّ ُم ُه ْم أَنَّ النَّاس كانُوا ِبئ َایَتِنَا ال
« َو إِذَا َوقَ َع ا ْلقَ ْو ُل َ
یه ْم أ َ ْخ َرجْ نَا لهَ ُُ ْم دَابَّةً ِ ّمنَ األ َ ْر ِ
عل َ ِ
یُوقِنُونَ »!...

این آیات فصل سابق را تمام مىكند و به مساله بعث و پارهاى از ملحقات به آن  ،از
قبیل امورى كه در قیامت و قبل از قیامت رخ مىدهد اشاره مىكند و سوره را با همان
مطلبى ختم مىنماید كه با آن آغاز شده بود و آن مساله انذار و بشارت است!

هدف و فلسفه نزول سوره قصص
( المیزان ج  16 :ص )3:

بیان جانشین کردن مستضعفین زمین به جای مستکبرین
علَیْك ِمن نَّبَ ِإ ُموسى َو فِ ْرع َْونَ
ین! نَتْلُوا َ
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم طسم! تِ ْلك َءایَت ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب ا ْل ُمبِ ِ
َ
ُ
ؤْ
ونَ
ق ِلق ْو ٍم یُ ِمن 1(»!...تا/3قصص)
بِا ْل َح ّ

غرض این سوره وعده جمیل به مؤمنین است ،مؤمنینى كه در مكه قبل از هجرت
به مدینه عده اندكى بودند كه مشركین و فراعنه قریش ایشان را ضعیف و ناچیز مىشمردند
و اقلیتى كه در مكه در بین این طاغیان در سختترین شرایط به سرمىبردند و فتنهها و
شداید سختى را پشت سر مىگذاشتند ،خداى تعالى در این سوره به ایشان وعده مىدهد كه به
زودى بر آنان منت نهاده و پیشوایان مردم قرارشان مىدهد و آنان را وارث همین فراعنه
مىكند و در زمین مكنتشان مىدهد و به طاغیان قومشان آنچه را كه از آن بیم داشتند نشان
مىدهد .
به همین منظور براى این مؤمنین این قسمت از داستان موسى و فرعون را
خاطرنشان مىسازد كه موسى را در شرایطى خلق كرد كه فرعون در اوج قدرت بود و بنى
اسرائیل را خوار و زیردست كرده بود كه پسر بچههایشان را مىكشت و زنانشان را زنده
مىگذاشت ،.آرى خداوند در چنین شرایطى موسى را آفرید و مهمتر آنكه او را در دامن
دشمنش یعنى خود فرعون پرورش داد ،تا وقتى كه به حد رشد رسید ،آنگاه او را از شر
فرعون نجات داد و از بین فرعونیان به سوى مدین روانهاش نمود و پس از مدتى به عنوان
رسالت دوباره به سوى ایشان بر گردانید ،با معجزاتى آشكار تا آنكه فرعون و لشكریانش تا
آخرین نفر را غرق كرده و بنى اسرائیل را وارث آنان نمود و تورات را بر موسى نازل
فرمود  ،تا هدایت و بصیرت براى مؤمنین باشد .
و عین همین سنت را در میان مؤمنین به اسالم جارى خواهد كرد و ایشان را به
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ملك و عزت و سلطنت خواهد رسانید و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را دوباره به وطن
باز خواهد گردانید .
آنگاه از این داستان منتقل مىشود به بیان این كه در حكمت خدا الزم است كه از
جانب خودش كتابى نازل كند ،تا دعوت حق آن جناب نیز كتاب داشته باشد!
هدف آیه  15تا  21سوره قصص

المیزان ج  16 :ص 20 :

بیان آمدن موسی «ع» از قصر فرعون به شهر و اتفاقات منجر به فرار او
ین َ
شیعَتِ ِه َو َهذَا ِم ْن
الن َهذَا ِمن ِ
ین یَ ْقتَتِ ِ
غ ْفلَ ٍة ِ ّم ْن أ َ ْه ِل َها فَ َو َج َد فِی َها َر ُجلَ ِ
« َو َد َخ َل ا ْل َمدِینَةَ عَلى ِح ِ
ع َم ِل
علَ ْی ِه قَا َل َهذَا ِم ْن َ
عد ّ ُِو ِه فَ َوك ََزهُ ُموسى فَقَضى َ
شیعَتِ ِه عَلى الَّذِى ِم ْن َ
َ
عد ّ ُِو ِه فَاستَغَثَهُ الَّذِى ِمن ِ
عد ٌُّو ُّم ِض ٌّل ُّم ِبینٌ »!...
ْطن إِنَّهُ َ
الشی ِ

این آیات فصل دوم از داستان موسى علیهالسالم را بیان مىكند و در آن ،قسمتى از
حوادث را كه بعد از رسیدنش به حد بلوغ پیش آمده و به بیرون شدنش از مصر و رفتنش به
سوى مدین انجامید  ،ذكر مىفرماید.
هدف آیه  22تا  28سوره قصص

المیزان ج  16 :ص 31 :

بیان خروج موسی «ع» از مصر تا ازدواج با دختر شعیب «ع»
سوا َء الس ِبی ِل»!...
« َو لَ َّما ت َ َو َّجهَ تِ ْلقَا َء َم ْدیَنَ قَا َل عَسى َربى أَن یَ ْه ِدیَنى َ

این آیات فصل سوم از داستان موسى علیهالسالم است ،در این داستان بیرون شدنش
از مصر به طرف مدین را آورده كه بعد از كشتن قبطى از ترس فرعون رهسپار آنجا شد و
در آنجا با دختر پیرمردى كهن سال ازدواج كرد و در قرآن كریم نام آن پیرمرد نیامده ،لیكن
در روایات امامان اهل بیت علیهمالسالم و پارهاى از روایات اهل سنت آمده كه او شعیب ،
پیغمبر مدین بوده است.
هدف آیه  29تا  42سوره قصص

المیزان ج  16 :ص 41 :

بیان بعثت موسی«ع» و مبارزه او با فرعون ونزول تورات
ام ُكثُوا إِنى َءانَست
ب
الطور نَارا ً قَا َل أل َ ْه ِل ِه ْ
سار ِبأ َ ْه ِل ِه َءانَس ِمن َجانِ ِ
« فَلَ َّما قَضى ُموسى األ َ َج َل َو َ
ِ
بر أ َ ْو َج ْذ َو ٍة ِ ّمنَ النَّ ِار لَعَلَّ ُك ْم تَصطلُونَ »!...
نَارا ً لَّعَلى َءاتِیكُم ِ ّم ْن َها ب َخ ٍ

این آیات فصل دیگرى از داستان موسى علیهالسالم است كه در آن ،اجمالى از
حركت آن جناب با خانوادهاش از مدین به طرف مصر و مبعوث شدنش به رسالت به سوى
فرعون و قوم او ،براى نجات دادن بنى اسرائیل و تكذیب آنان رسالت وى را و سرانجام
غرق شدنشان را در دریا آورده ،تا آنكه در آخر داستانش منتهى مىشود به نزول تورات،
كه گویا منظور از بیان قصه همین قسمت آخر است.
هدف آیه  43تا  56سوره قصص

المیزان ج  16 :ص 65 :

بیان آسمانی بودن قرآن و تورات
اس َو ُهدًى َو َرحْ َمةً لَّعَلَّ ُه ْم
« َو لَقَ ْد َءات َ ْینَا ُموسى ا ْلكتَب ِمن بَ ْع ِد َما أَ ْهلَ ْكنَا ا ْلقُ ُرونَ األُولى بَ
صائر ِللنَّ ِ
َ
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یَتَذَك َُّرونَ »!...

خداى سبحان وقتى داستان موسى را بیان كرده خبر داده كه :چگونه مردمى زیر
دست و برده و ضعیف و زیر شكنجه فرعونیان را بر آن یاغیان خونخوار و طاغیان تبهكار
پیروز كرد!
خداى سبحان بعد از ذكر این ماجرا ،روى سخن را متوجه كتابهاى آسمانى – كه
متضمن دعوت به دین توحید است و بدان وسیله حجت بر خلق تمام مىشود و هم حامل
تذكرهایى براى مردم است  -نموده و مىفرماید :خداى سبحان تورات را كه در آن بصیرتها
و هدایت و رحمت براى مردم بود ،بر موسى نازل كرد تا شاید از یادآورى قرون گذشته و
هالكت امتهاى گذشته به جرم نافرمانىها ،متذكر شوند و از نافرمانى خدا دست بردارند .
و نیز قرآن را بر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نازل كرد و در آن داستانها از
موسى بیاورد ،تا با نقل كردن آن انذار كند مردمى را كه قبل از او نذیر نداشتند ،چون به
خاطر كفرشان و فسوقشان در معرض نزول عذاب و گرفتار شدن به مصیبت قرار گرفته
بودند و اگر این كتاب را نازل نمىكرد و دعوت را ابالغ نمىكرد ،هر آینه آن وقت
مىگفتند « :پروردگارا چرا رسولى به سوى ما نفرستادى  ،تا آیات تو را پیروى كنیم!» و
حجت ایشان علیه خدا تمام بود .
هدف آیه  57تا  75سوره قصص

المیزان ج  16 :ص 82 :

رد عذرهای مشرکین در ایمان نیاوردن به قرآن
امنا ً یجْ بى ِإ َل ْی ِه ثَ َم َرت
« َو قَالُوا ِإن نَّتَّ ِبع ال ُهدَى َمعَك نُت َ َخطف ِم ْن أ َ ْر ِضنَا أ َ َو لَ ْم نُ َم ِ ّكن لَّ ُه ْم َح َرما ً َء ِ
كثر ُه ْم ال یَ ْعلَ ُمونَ »!...
شىءٍ ِ ّر ْزقا ً ِ ّمن لَّ ُدنَّا َو لَ ِكنَّ أ َ َ
ك ّل ْ

این آیات عذر دیگر از بهانههاى مشركین مكه را در ایمان نیاوردن به كتاب خدا
بیان مىكند!
خداى تعالى بعد از چند جواب در رد بهانه های مشرکین به داستان قارون اشاره
مىكند كه زمین او را با خانهاش در خود فرو برد .
هدف آیه  76تا  84سوره قصص

المیزان ج  16 :ص 108 :

بیان نابودی قارون و فرو بردن او به زمین
وز َما إِنَّ َمفَات َحهُ لَتَنُوأ ُ بِا ْلعُصبَ ِة
« إِنَّ قَ ُرونَ كانَ ِمن قَ ْو ِم ُموسى فَبَغَى َ
علَی ِْه ْم َو َءات َ ْینَهُ ِمنَ ا ْل ُكنُ ِ
یحب ا ْلفَ ِر ِحینَ »!...
َّللاَ ال ِ
أُولى ا ْلقُ َّو ِة إِ ْذ قَا َل لَهُ قَ ْو ُمهُ ال ت َ ْف َرحْ إِنَّ َّ

حال و وضع قارون درست حال و روز مشركین را مجسم مىكند و چون كفر او ،
كارش را به آن عاقبت زشت كشانید ،پس مشركین نیز بترسند از اینكه مثل آنچه كه بر سر
قارون آمد ،بر سرشان بیاید!
خداى تعالى از مال دنیا آن قدر به او روزى داده بود كه سنگینى كلید گنجینههایش
مردان نیرومند را هم خسته مىكرد و در اثر داشتن چنین ثروتى خیال مىكرد كه او خودش
این ثروت را جمعآورى كرده ،چون راه جمعآورى آن را مىدانسته و خودش فكر بوده و
حسن تدبیر داشته ،این فكر او را مغرور نمود ،پس از عذاب الهى ایمن و خاطر جمع شد و
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زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح داده و در زمین فساد برانگیخت ،خداى تعالى هم او و خانه
او را در زمین فرو برد ،نه آن خوش فكرى و حسن تدبیرش  ،مانع از هالكت او شد و نه آن
جمعى كه دورش بودند!
هدف آیه  85تا  88سوره قصص

المیزان ج  16 :ص 127 :

وعده بازگشت رسول هللا به مکه و پیروزی اسالم
علَیْك ا ْلقُ ْر َءانَ لَ َرادُّك إِلى َمعَا ٍد قُل َّربى أَ ْعلَ ُم َمن َجا َء ِبال ْه ُُدَى َو َم ْن ه َُو فى
« إِنَّ الَّذِى فَ َرض َ
ین»!...
ضلَ ٍل ُّمبِ ٍ

این چند آیه ،آیات آخر این سوره است و در آن به رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلّم
وعده جمیل مىدهد كه به زودى بر او منت نهاده و قدر و منزلتش را بلند مىكند و نفوذ
كلمهاش مىدهد و دینش را بر سایر ادیان برترى مىبخشد و امنیت و سالمتى را بر او و
مؤمنین به او گسترش مىدهد ،همان طور كه این كار را در باره موسى و بنى اسرائیل كرد
و در حقیقت آیات قبل هم كه داستان موسى علیهالسالم را بیان مىكرد براى بیان همین نكته
بود.

هدف و فلسفه نزول سوره عنکبوت
( المیزان ج  16 :ص )143:

هدف حقیقت ایمان است!
تركُوا أَن یَقُولُوا َءا َمنَّا َو ُه ْم ال یُ ْفتَنُونَ »!...
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! الم! أ َ َحسِب النَّاس أَن یُ َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/13عنکبوت)

غرض سوره عنکبوت به طورى كه از اول و آخرش و سیاق جارى در سراسرش
استفاده مىشود ،این است كه :غرض خداى تعالى از ایمان مردم تنها این نیست كه به زبان
بگویند ایمان آوردیم ،بلكه غرض ،حقیقت ایمان است كه تندباد فتنهها آن را تكان نمىدهد و
دگرگونى حوادث ،دگرگونش نمىسازد ،بلكه هر چه فتنهها بیشتر فشار بیاورد ،پا بر جا و
ریشهدارتر مىگردد .
پس غرض سوره اعالم این معنا است كه مردم خیال نكنند به صرف اینكه بگویند
ایمان آوردیم دست از سرشان برمىدارند و در بوته آزمایش قرار نمىگیرند ،نه ،بلكه حتما
امتحان مىشوند ،تا آنچه در دل نهان دارند ظاهر شود و معلوم شود ایمان است یا كفر :پس
خدا حتما باید معلوم كند آن كسانى را كه در دعوى ایمان راست مىگویند و آنهایى كه در
این دعوى دروغگویند.
پس فتنه و محنت یكى از سنتهاى الهى است كه به هیچ وجه و در باره هیچ كس از
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آن گذشت نمىشود ،همان طور كه در امتهاى گذشته از قبیل قوم نوح  ،عاد  ،ثمود  ،قوم
ابراهیم  ،لوط  ،شعیب و موسى جریان یافت و جمعى استقامت ورزیده و جمعى دیگر هالك
شدند و در امتهاى حاضر و آینده نیز جریان خواهد داشت و خدا به كسى ظلم نكرده و
نمىكند  ،این خود امتها و اشخاصند كه به خود ظلم مىكنند.
هدف آیه  14تا  40سوره عنکبوت

المیزان ج  16 :ص 166 :

بیان اجرای سنت الهی در نابودی امتها و جوامع فاسد
سینَ عَاما ً فَأ َ َخذَ ُه ُم الطوفَانُ َو ُه ْم
یه ْم أ َ ْلف سنَ ٍة ِإال َخ ْم ِ
« َو لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا نُوحا ً ِإلى قَ ْو ِم ِه فَلَ ِبث ِف ِ
ظ ِل ُمونَ »!...

در این آیات به هفت داستان از انبیاى گذشته و امتهاى آنان اشاره مىكند كه ایشان
عبارتند از :نوح  ،ابراهیم  ،لوط  ،شعیب  ،هود  ،صالح و موسى علیهالسالم كه خداى تعالى
همه امتهاى آنان را با فتنههایى كه برایشان پیش آورد ،بیازمود ،جمعى از آنان نجات یافته
و جمعى دیگر هالك شدند ،چیزى كه هست در باره سه امت اول ،هم نجات را ذكر كرده و
هم هالكت را و در باره چهار امت آخرى تنها هالكت را ذكر فرموده است.
هدف آیه  41تا  55سوره عنکبوت

المیزان ج  16 :ص 191 :

نتیجه گیری از بیان سرگذشت امتهای هالک شده تاریخ
ت لَبَیْت
ت ات َخذَت بَیْتا ً َو ِإنَّ أَ ْوهَنَ ا ْلبُیُو ِ
َّللاِ أ َ ْو ِلیَا َء َك َمث َ ِل ا ْلعَنكبُو ِ
ُون َّ
« َمث َ ُل الَّ ِذینَ ات َخذُوا ِمن د ِ
ت لَ ْو كانُوا یَ ْعلَ ُمونَ »!...
ا ْلعَنكبُو ِ

این آیات متضمن دنبالهاى است براى داستانهایى كه از امتهاى سابق نقل فرمود و
آن مثلى است كه خداى سبحان براى معبودهاى موهوم آنان آورده ،مىفرماید :اینگونه
اعتقادات خرافى آنان آن قدر بى اساس و سست بنیاد است كه خلقت آسمانها و زمین به بانگ
بلند به فساد آن فریاد مىزنند و اعالم مىكنند كه بغیر از خدا ولى و سرپرستى ندارند و این
اعالم عالم خلقت همان است كه این كتاب كریم اعالم مىدارد .
هدف آیه  56تا  60سوره عنکبوت

المیزان ج  16 :ص 215 :

بیان حفظ دین با مهاجرت و اعتماد به روزی رسانی خدا
ُون»!...
« یَ ِعبَادِى الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِإنَّ أ َ ْرضى َو ِ
سعَةٌ فَ ِإیَّ َى فَا ْعبُد ِ

در این آیات روى سخن را متوجه مؤمنان نمود كه مشركین آنان را در مكه ناتوان
كردند و تهدید به فتنه و عذابشان نمودند ،ایشان را دستور مىدهد صبر كنند و بر خداى
تعالى توكل كنند و اگر امر دیندارى بر ایشان مشكل شد و نتوانستند در وطن واجبات دینى
را اقامه كنند ،از وطن چشم پوشیده مهاجرت نمایند و درباره معیشت خود نگرانى نداشته
باشند ،زیرا رزق همه بندگان به عهده خدا است و او روزیشان را مىدهد ،اگر مهاجرت
بكنند ،همچنان كه در وطن روزیشان مىداد،روزی شان را می دهد .
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المیزان ج  16 :ص 221 :

هدف آیه  61تا  69سوره عنکبوت

بیان حجت هائی علیه ضد و نقیض گوئی های مشرکین
َّللاُ فَأَنى یُؤْ فَكُونَ
ت َو األ َ ْرض َو س َّخ َر
« َو لَئن سأ َ ْلت َ ُهم َّم ْن َخلَقَ الس َم َو ِ
الشمس َو ا ْلقَ َم َر لَیَقُولُنَّ َّ
ْ
»!...

در این آیات ضد و نقیض گویىهاى مشركین را كه در عقاید دارند و در فصل
سابق صحیح آن عقاید به مؤمنین عرضه شد و به آن ایمان آوردهاند ،ذكر مىكند.

هدف و فلسفه نزول سوره روم
( المیزان ج  16 :ص )230:

وعده دادن قطعی خدا به یاری دین و نصر مومنین
الر ِح ِیم! الم! ُ
الرو ُم 1( »!...و 19سوره روم)
غ ِلبَ ِ
سم َّ
« بِ ِ
ت ُّ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره با وعدهاى از خدا آغاز شده و آن این است كه :به زودى امپراطورى روم
كه در ایام نزول این سوره از امپراطورى ایران شكست خورد ،بعد از چند سال بر آن
امپراطورى غلبه خواهد كرد و بعد از ذكر این وعده  ،منتقل مىشود به وعدهگاه اكبر كه
قیامت و یوم الوعدش گویند ،روزى كه تمامى افراد و اقوام در آن روز به سوى خدا
بازمىگردند  ،آنگاه به استدالل بر مساله معاد پرداخته  ،سپس كالم را به آیات ربوبیت
معطوف مىدارد و صفات خاصه خدا را برمىشمارد و در آخر ،سوره را با وعده نصرت
به رسول گرامىاش ختم مىكند و در فرا رسیدن این وعده تاكید بلیغ نموده و مىفرماید«:
صبر كن كه وعده خدا حق است و كسانى كه یقین ندارند تو را در كارت سست نسازند!» و
در چند آیه قبل نیز فرموده بود «:و كان حقا علینا نصر المؤمنین  -یارى ما براى مؤمنین
حقى است بر ما !»
پس معلوم شد كه غرض سوره وعده دادن قطعى خدا به یارى دین است  ،و اگر قبل
از بیان این غرض  ،مساله وعده غلبه روم را در چند سال بعد ذكر كرد  ،براى این است كه
مؤمنین وقتى دیدند كه وعده غلبه روم عملى شد  ،یقین كنند كه وعده دیگر خدا نیز عملى
خواهد شد و نیز یقین كنند كه وعده آمدن قیامت هم  ،مانند سایر وعدههایش عملى مىشود ،
آرى عقل هر عاقلى حكم مىكند كه وقتى خداى تعالى دو تا از وعدههایش را عملى كرد
سایر وعدههایش نیز عملى مىشود و باید از خطرهایى كه وعده آن را مىدهد بر حذر بود.

73

کتاب هفتاد و ششم :هدف آیه ها و سوره های قرآن 2

تفسیر موضوعی المیزان

هدف آیه  20تا  26سوره روم

المیزان ج  16 :ص 247 :

آیات دال بر وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت
شر تَنتَش ُِرونَ »!...
« َو ِم ْن َءایَتِ ِه أَ ْن َخلَقَكُم ِ ّمن ت َُرا ٍ
ب ث ُ َّم إِذَا أَنت ُم بَ ٌ

در این فصل عدهاى از آیات را كه بر وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و الوهیت
داللت مىكند  ،ذكر فرموده و در آن به امتزاج و آمیختگى خلقت با تدبیر ،نیز اشاره شده ،تا
بدین وسیله روشن گردد كه ربوبیت به معناى مالكیت تدبیر و الوهیت به معناى معبود بودن
به حق ،مخصوص خدا است و كسى جز خدا مستحق آن نیست!
هدف آیه  27تا  39سوره روم

المیزان ج  16 :ص 257 :

تعلیم روش استدالل با آیات الهی
ض َو
« َو ه َُو الَّذِى یَ ْب َدؤُا ا ْل َخ ْلقَ ث ُ َّم یُ ِعی ُدهُ َو ه َُو أ َ ْه َونُ َ
علَ ْی ِه َو لَهُ ا ْل َمثَ ُل األَعْلى فى الس َم َو ِ
ت َو األَ ْر ِ
ه َُو ا ْلعَ ِز ُ
یز ا ْل َح ِكی ُم»!...

در این آیات روش استدالل را از راه شمردن آیات به استدالل به صفات فعلى خدا
تغییر داد ،كه آنها را تا آخر سوره در چهار فصل بیان مىفرماید ،در هر فصل چند صفت
از صفات فعل كه مستلزم وحدانیت خدا و معاد است  ،ذكر مىكند.
هدف آیه  40تا  47سوره روم

المیزان ج  16 :ص 290 :

تعلیم استدالل با افعال خاص به خدا
شىءٍ
« َّ
َّللاُ الَّذِى َخلَقَ ُك ْم ث ُ َّم َر َزقَ ُك ْم ث ُ َّم یُ ِمیت ُك ْم ث ُ َّم یحْ ِیی ُك ْم َه ْل ِمن َ
شركائكُم َّمن یَ ْفعَ ُل ِمن ذَ ِلكُم ِ ّمن ْ
شركُونَ »!...
س ْب َحنَهُ َو تَعَلى َ
ع َّما یُ ِ

در این آیات با افعال خاص به خدا و به عبارتى با اسماى افعال خدا استدالل كرده
بر بطالن شركاء و نفى ربوبیت و الوهیت آنها و نیز استدالل كرده است بر مساله معاد.
هدف آیه  48تا  53سوره روم

المیزان ج  16 :ص 301 :

تعلیم استدالل به اصول عقاید از راه افعال الهی
ترى ا ْل َو ْدقَ
یر س َحابا ً فَیَبْسطهُ فى الس َم ِ
َّللاُ الَّذِى یُ ْر ِ
« َّ
اء َكیْف یَشا ُء َو یجْ عَلُهُ ِكسفا ً فَ َ
س ُل ِ ّ
الریَ َح فَت ُ ِث ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ج ِمن ِخل ِل ِه ف ِإذا أصاب بِ ِه َمن یَشا ُء ِمن ِعبَا ِد ِه إِذا ُه ْم یَست ْبش ُِرونَ »!...
یخ ُر ُ

این آیات سومین فصل از سوره است که از راه افعال خداى تعالى  ،بر اصول عقاید
استدالل مىكند و یا به عبارتى دیگر اسامى افعال خدا را مىشمارد و غرض عمده از آن ،
احتجاج بر مساله معاد است!
و از آن جا كه عمده انكار و لجاجت مشركین متوجه به معاد است و انكار آن مایه
لغویت احكام و شرایع است و در نتیجه مساله توحید هم لغو مىشود ،لذا دنبال احتجاج بر
مساله معاد ،رسول گرامىاش را از تاثیر دعوتش در آنان مایوس نموده و دستور مىدهد
تنها به دعوت كسانى بپردازد كه در نفسشان استعداد ایمان و صالحیت اسالم و تسلیم شدن
در برابر حق باشد!
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هدف آیه  54تا  60سوره روم

المیزان ج  16 :ص 306 :

تعلیم استدالل به اصول عقاید از طریق افعال الهی
َّللاُ الَّذِى َخلَقَكُم ِ ّمن ضعْفٍ ث ُ َّم َجعَ َل ِمن بَ ْع ِد ضعْفٍ قُ َّوةً ث ُ َّم َجعَ َل ِمن بَ ْع ِد قُ َّو ٍة ض ْعفا ً َو ش ْیبَةً ْ
ق
یخلُ ُ
« َّ
ْ
ْ
ِیر»!...
َما یَشا ُء َو ه َُو العَ ِلی ُم القَد ُ

این آیات فصل چهارم از آیات سوره است كه از نظر مضمون نظیر آیات قبل است
و سوره با آن خاتمه مىیابد .

هدف و فلسفه نزول سوره لقمان
( المیزان ج  16 :ص )311:

دعوت به توحید و یقین به معاد و عمل به كلیات شرایع دین
س ِنینَ »!...
ب ال َح ِك ِیم! ُهدًى َو َرحْ َمةً ِلّ ْل ُمحْ ِ
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! الم ! ِت ْلك َءایَت ا ْل ِكتَ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/11لقمان)

غرض این سوره  -به طورى كه آغاز و انجام آن و نیز سیاق تمامى آیات آن اشاره
مىكند  -دعوت به توحید و ایقان و ایمان به معاد و عمل به كلیات شرایع دین است .از
ابتداى سوره پیداست كه در باره بعضى از مشركین نازل شده ،كه مردم را از راه خدا و
شنیدن قرآن ،به وسیله تبلیغاتى دروغ جلوگیرى نموده ،مىخواستند مساله خدا و دین را از
یاد مردم ببرند.
پس این سوره نازل شد تا اصول عقاید و كلیات شرایع حق را بیان نماید و در برابر
احادیث سرگرم كننده آنان مقدارى از داستان لقمان و مواعظش را ایراد كرده است.
هدف آیه  12تا  19سوره لقمان

المیزان ج  16 :ص 319 :

بیان حکمت داده شده به لقمان
َّللاَ َ
نى
شكر فَ ِإنَّ َما یَشك ُُر ِلنَ ْف ِ
« َو لَقَ ْد َءاتَ ْینَا لُ ْق َمنَ ِ
س ِه َو َمن َكفَ َر فَ ِإنَّ َّ
الح ْك َمةَ أ َ ِن اشك ُْر ََّّللِ َو َمن یَ ْ
غ ٌّ
َح ِمیدٌ»!...

در این آیات اشاره شده به اینكه به لقمان حكمت داده شد و چند حكمت نیز از او در
اندرز به فرزندش نقل شده و در قرآن كریم جز در این سوره نامى از لقمان نیامده و اگر در
این سوره آمده ،به خاطر تناسبى است كه داستان سراسر حكمت او با داستان خریدار لهو
الحدیث داشته ،چون این دو نفر در دو نقطه مقابل هم قرار دارند ،یك فرد انسان آن قدر دانا
و حكیم است كه كلماتش راهنماى همه مىشود و در مقابل  ،فرد دیگرى یافت مىشود كه
راه خدا را مسخره مىكند و براى گمراه كردن مردم این در و آن در مىزند ،تا لهو الحدیثى
جمع آورى نماید!
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هدف آیه  20تا  34سوره لقمان

المیزان ج  16 :ص 339 :

بیان آیات وحدانیت خدا
ظه َرةً َو بَا ِطنَةً َو
ض َو أَسبَ َغ َ
َّللاَ س َّخ َر لَكُم َّما فى الس َم َو ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
« أ َ لَ ْم ت َ َر ْوا أَنَّ َّ
علَ ْی ُك ْم نِعَ َمهُ ِ
یر»!...
ِمنَ النَّ ِ
یر ِع ْل ٍم َو ال ُهدًى َو ال ِكت َ ٍ
اس َمن ی َج ِد ُل فى َّ
ب ُّمنِ ٍ
َّللاِ بِغَ ِ

در این آیات به ما قبل داستان لقمان برگشته كه آیات وحدانیت خدا و نداشتن شریك
و ادله آن را ذكر نمود و بدین جا منتهى شد ،كه فرمود «:هذا خلق هللا فارونى ما ذا خلق
الذین من دونه بل الظالمون فى ضالل مبین!»

هدف و فلسفه نزول سوره سجده
( المیزان ج  16 :ص )362:

بیان مبدا و معاد ،اقامه برهان و دفع شبهات درباره آن
ب ال َریْب فِی ِه ِمن َّرب ا ْلعَلَ ِمینَ »!...
سم َّ
« ِب ِ
نزی ُل ا ْلكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! الم! ت َ ِ
(1تا/14سجده)

غرض این سوره بیان مبدأ و معاد و اقامه برهان بر این مساله است و نیز دفع
شبهههایى كه در باره این دو مساله در دلها خلجان مىكند و در ضمن به مساله نبوت و
كتاب نیز اشاره مى نماید و امتیازى كه دو گروه مؤمنین حقیقى به آیات خدا و فاسقان خارج
از زى عبودیت ،از یكدیگر دارند بیان مىكند و نیز به دسته اول وعده ثوابى مىدهد كه از
تصور هر متصور بیرون است و به دسته دوم وعیدى مىدهد و به انتقام شدیدى تهدید
مىكند كه عبارت است از عذاب الیم و ابدى در قیامت و عذابى كوچكتر از آن كه در دنیا
به زودى خواهند چشید و در آخر  ،سوره را با تاكید آن وعید و دستور به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كه تو نیز منتظر باش آنچنان كه آنان منتظرند  ،ختم مىكند .
هدف آیه  15تا  30سوره سجده

المیزان ج  16 :ص 392 :

بیان فرق بین مومن واقعی و فاسقان
ْبرونَ »! ...
كروا ب َها َخ ُّروا س َّجدا ً َو سبَّ ُحوا ب َح ْم ِد َر ِبّ ِه ْم َو ُه ْم ال یَستَك ُ
« إِنَّ َما یُؤْ ِمنُ ِبئ َایَتِنَا الَّ ِذینَ إِذَا ذُ ُ

این آیات بین مؤمنین واقعى و به حقیقت معناى ایمان و بین فاسقان و ظالمان فرق
مىگذارد و آثار و لوازم هر یك را بیان نموده سپس ظالمان را به عذاب دنیا تهدید مىكند و
رسول گرامىاش را دستور مىدهد كه منتظر باشد تا فتح و پیروزى فرا رسد ،آنگاه سوره
مورد بحث ختم مىشود .
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هدف و فلسفه نزول سوره احزاب
( المیزان ج  16 :ص )407:

بیان معارف و احکام دین و شرح جنگهای صدراسالم
ع ِلیما ً
َّللاَ كانَ َ
َّللاَ َو ال ت ُِطع ا ْل َك ِف ِرینَ َو ا ْل ُمنَ ِف ِقینَ ِإنَّ َّ
ق َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
بى ات َّ ِ
الر ِح ِیم! یَأَی َها النَّ ُّ
َح ِكیماً1( »!...تا/8احزاب)

این سوره مشتمل است بر معارف ،احكام ،قصص ،عبرتها و مواعظى چند و از آن
جمله مشتمل است بر داستان جنگ خندق و اشارهاى هم به داستان یهودیان بنى قریظه دارد.
هدف آیه  9تا  27سوره احزاب

المیزان ج  16 :ص 424 :

شرح جنگ خندق و مقابله با یهود بنی قریظه
یه ْم ِریحا ً َو ُجنُودا ً لَّ ْم
علَیْك ْم ِإ ْذ َجا َءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد فَأ َ ْرس ْلنَا َ
َّللاِ َ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ا ْذك ُُروا ِن ْع َمةَ َّ
عل َ ِ
َّللاُ ِب َما ت َ ْع َملُونَ بَ ِصیراً»!...
ت َ َر ْو َها َو كانَ َّ

در این آیات ،داستان جنگ خندق و به دنبالش سرگذشت بنى قریظه را آورده و
وجه اتصالش به ماقبل این است كه در این آیات نیز در باره حفظ عهد و پیمانشكنى گفتگو
شده است.
هدف آیه  28تا  35سوره احزاب

المیزان ج  16 :ص 454 :

شرح امتیازها و تنگناهای خانواده رسول هللا «ص»
سراحا ً
سرحْ كُنَّ َ
بى قُل أل َ ْز َو ِجك ِإن كُنت ُنَّ ت ُِردْنَ ا ْل َحیَوةَ ال ُّد ْنیَا َو ِزینَت َ َها فَتَعَالَینَ أ ُ َم ِت ّ ْعكُنَّ َو أ ُ ِ ّ
« یَأَی َها النَّ ُّ
َج ِمیالً»!...

این آیات مربوط به همسران رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است كه اوال به ایشان
تذكر دهد كه از دنیا و زینت آن جز عفت و رزق كفاف بهرهاى ندارند ،البته این در
صورتى است كه بخواهند همسر او باشند و گرنه مانند سایر مردمند و سپس ایشان را
خطاب كند كه متوجه باشند در چه موقفى دشوار قرار گرفتهاند و به خاطر افتخارى كه
نصیبشان شده چه شدایدى را باید تحمل كنند ،پس اگر از خدا بترسند ،خداوند اجر دو
چندانشان مىدهد و اگر هم عمل زشتى كنند  ،عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد بود .
آنگاه ایشان را امر مىكند به عفت و اینكه مالزم خانه خود باشند و چون سایر زنان
خود را به نامحرم نشان ندهند و نماز بگزارند و زكات دهند و از آنچه در خانههایشان نازل
و تالوت مى شود از آیات قرآنى و حكمت آسمانى یاد كنند و در آخر ،عموم صالحان از
مردان و زنان را وعده مغفرت و اجر عظیم مىدهد .
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المیزان ج  16 :ص 479 :

حکم ازدواج با مطلقه پسرخوانده
َّللاُ َو َرسولُهُ أ َ ْمرا ً أَن یَكُونَ لهَ ُُ ُم ْ
یرةُ ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم َو
« َو َما كانَ ِل ُمؤْ ِم ٍن َو ال ُمؤْ ِمنَ ٍة إِذَا قَضى َّ
الخ ُِ َ
َّللاَ َو َرسولَهُ فَقَ ْد ض َّل ضلَالً ُّمبِینا ً »!...
َمن یَ ْع ِ
ص َّ

قسمتی از این آیات در باره داستان ازدواج رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلّم با
همسر زید است همان زیدى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم او را به عنوان فرزند خود
پذیرفته بود و بعید نیست كه آیه اولى هم از باب مقدمه و توطئه براى آیات بعدش باشد .
هدف آیه  41تا  48سوره احزاب

المیزان ج  16 :ص 491 :

دعوت مومنین به ذکر و تسبیح
َّللاَ ِذكْرا ً َكثِیرا ً ! َو س ِبّ ُحوهُ بُك َْرةً َو أ َ ِصیالً»!...
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ا ْذك ُُروا َّ

این آیات مؤمنین را به ذكر و تسبیح دعوت نموده و به ایشان بشارت و وعده جمیل
مىدهد و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را با صفات كریم خود خطاب نموده و به او
دستور مىدهد كه به مؤمنین بشارت دهد و كفار و منافقین را اطاعت نكند.
هدف آیه  49تا  62سوره احزاب

المیزان ج  16 :ص 499 :

بیان برخی قوانین خانواده و احکام خاص خانواده رسول هللا«ص»
علَی ِْهنَّ ِم ْن
ت ث ُ َّم طلَّ ْقت ُ ُموهُنَّ ِمن قَ ْب ِل أَن تَ َمسوهُنَّ فَ َما لَ ُك ْم َ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا إِذَا نَ َكحْ ت ُ ُم ا ْل ُمؤْ ِمنَ ِ
سراحا ً َج ِمیالً»!...
سر ُحوهُنَّ َ
ِع َّد ٍة ت َ ْعتَدُّون َها فَ َم ِت ّعُوهُنَّ َو ِ ّ

این آیات احكام متفرقى را متضمن است كه بعضى از آنها مخصوص رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و همسرانش و بعضى دیگر مربوط به عموم مسلمانان است.
هدف آیه  63تا  73سوره احزاب

المیزان ج  16 :ص 519 :

بیان برخی وقایع قیامت
َّللاِ َو َما یُد ِْریك لَعَ َّل الساعَةَ تَكُونُ قَ ِریباً»!...
« یَسئَلُك النَّاس ع َِن السا َ
ع ِة قُ ْل ِإنَّ َما ِع ْل ُم َها ِعن َد َّ

این آیات در باره ساعت ،یعنى قیامت ،سخن مىگوید و پارهاى از آنچه بر سر كفار
خواهد آمد و عذابهایى كه خواهند دید ،بیان مىكند و مؤمنین را دستور مىدهد به اینكه سخن
سنجیده و منطقى بگویند و وعدهشان مىدهد به وعدههایى جمیل و در آخر  ،سوره را با ذكر
مساله امانت ختم مىكند .
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هدف و فلسفه نزول سوره سبا
( المیزان ج  16 :ص )534:

بیان اصول سه گانه اعتقادات – توحید ،نبوت و معاد
سم
« ِب ِ
االَ ِخ َر ِة

ض َو لَهُ الحْ َُ ْم ُد فى
الر ِح ِیم! ال َح ْم ُد ََّّللِ الَّذِى لَهُ َما فى الس َم َو ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
َّ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ْ
َ
یر1 ( »!...تا /9سبا)
ب
خ
ل
ا
م
ی
ك
ح
ال
ُو
ه
ِ ُ
َو َ َ ِ ُ

این سوره پیرامون اصول سهگانه اعتقادات ،یعنى توحید و نبوت و قیامت بحث
مىكند .بعد از بیان آنها كیفر كسانى را كه منكر آنهایند و یا القاى شبهه در باره آنها مىكنند،
بیان نموده ،آن گاه از راههاى مختلف آن شبههها را دفع مىكند ،یك بار از راه حكمت و
موعظه ،بار دیگر از راه مجادله.
و از بین این سه اصول بیشتر به مساله قیامت اهتمام مىورزد ،هم در اول كالم آن
را ذكر مىكند و تا آخر سوره چند بار دیگر هم متعرض آن مىشود.
هدف آیه  10تا  21سوره سبا

المیزان ج  16 :ص 543 :

بیان داستان داود و سلیمان علیمها السالم و تاریخ شهر سبا
الطیر َو أَلَنَّا لَهُ الحْ َُ دِیدَ»!...
َاو َد ِمنَّا فَضالً یَ ِجبَا ُل أ َ ّ ِوبى َمعَهُ َو
« َو لَقَ ْد َءات َ ْینَا د ُ
َ

این آیات به پارهاى از داستانهاى داوود و سلیمان و نعمتهایى كه به ایشان موهبت
فرموده بود ،اشاره مىكند ،سپس به داستان سباء اشاره مىكند.
وجه اتصال این داستانها به آیات قبل  ،كه در باره معاد بحث مىكرد  ،این است كه
خدا مدبر امور بندگان خویش است  ،ولى از آنجایى كه بندگان او در دنیا فرو رفته در انواع
نعمتهاى مادى هستند  ،لذا معلوم نمىشود كه كدام یك شكر منعم خود را بجا آوردند و كدام
یك كفران ن مودند و چون در نشاه دنیا امتیازى بین این دو طائفه نیست  ،پس باید حتما نشاه
دیگر باشد  ،تا در آنجا كفور از شكور ممتاز گردد .
هدف آیه  22تا  30سوره سبا

المیزان ج  16 :ص 556 :

بیان مساله توحید
ض َو َما
َّللا ال یَ ْم ِلكونَ ِمثْقَا َل ذَ َّر ٍة فى الس َم َو ِ
ُون َّ ِ
ت َو ال فى األَ ْر ِ
« قُ ِل ا ْدعُوا الَّ ِذینَ َزع َْمت ُم ِ ّمن د ِ
یر»!...
یه َما ِمن ِ
ظه ٍ
ش ْركٍ َو َما لَهُ ِمن ُهم ِ ّمن ِ
لهَ ُُ ْم فِ ِ

این آیات بیانگر مساله توحید است و پیرامون آن احتجاج مىكند.
هدف آیه  31تا  54سوره سبا

المیزان ج  16 :ص 572 :

بیان مساله نبوت و فروعات آن
ان َو ال بِالَّذِى بَینَ یَ َد ْی ِه َو لَ ْو تَ َرى إِ ِذ الظ ِل ُمونَ َم ْوقُوفُونَ
« َو قَا َل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا لَن نُّؤْ ِمنَ ِب َهذَا ا ْلقُ ْر َء ِ
ْبروا لَ ْو ال أَنت ُ ْم لَ ُكنَّا
به ْم یَ ْر ِج ُع بَ ْعض ُه ْم إِلى بَ ْع ٍ
ض ا ْلقَ ْو َل یَقُو ُل الَّ ِذینَ است ُض ِعفُوا ِللَّ ِذینَ استَك ُ
ِعن َد َر ِ
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ُمؤْ ِم ِنینَ »!...

این آیات فصل دیگرى است از سوره  ،كه در باره مساله نبوت و فروعات آن سخن
مىگوید و سخنانى را كه مشركین در باره این مساله گفتهاند نقل مىكند و در خالل آن آنچه
در روز مرگ و یا روز قیامت بر سر آنان مىآید ،خاطر نشان مىسازد.

هدف و فلسفه نزول سوره فاطر
( المیزان ج  17 :ص )3:

بیان اصول سه گانه دین ،بیان رزق رسانی خدا و چگونگی عملکرد مالئکه
ض َجا ِع ِل ا ْل َملَئ َك ِة ُرسالً أُولى أَجْ نِ َح ٍة
اط ِر الس َم َو ِ
الر ِح ِیم! ال َح ْم ُد ََّّللِ فَ ِ
ت َو األ َ ْر ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َ
ُ
ْ
َ
ِیر/1( »!...فاطر)
ق َما یَشا ُء إِنَّ َّ
شىءٍ قد ٌ
َّللاَ عَلى ك ّل ْ
َّمثْنى َو ثلث َو ُربَ َع یَ ِزی ُد فى ال َخل ِ

غرض این سوره بیان اصول سهگانه دین است  ،یعنى یگانگى خداى تعالى در
ربوبیت و رسالت رسول خدا و معاد و برگشتن به سوى او  ،كه در این سوره بر این سه
مساله استدالل شده و خداى تعالى براى این منظور عدهاى از نعمتهاى بزرگ آسمانى و
زمینى را مىشمارد و تدبیر متقن امر عالم را به طور عموم و امر انسانها را به طور
خصوص به رخ مىكشد .
و قبل از شمردن این نعمتها و شروع به استدالل  ،اشارهاى اجمالى به این معنا
مىكند كه :گشودن در رحمت و بستن آن و افاضه نعمت و امساك آن منحصرا كار خداى
تعالى است و مىفرماید «:ما یفتح هللا للناس من رحمة فال ممسك لها  ...خدا در هر رحمتى
را كه به سوى مردم باز كند كسى نیست كه آن را ببندد»!...
و باز قبل از اینكه این اشاره اجمالى را بكند  ،به واسطههایى اشاره مىكند كه
رحمت و نعمت را از خداى تعالى گرفته ،به خلق مىرسانند و آنان مالئكه هستند ،كه
واسطههاى بین خدا و خلقند و به همین جهت مىبینیم سوره فاطر با یادآورى این وسائط
شروع مىشود.
هدف آیه  2تا  8سوره فاطر

المیزان ج  17 :ص 15 :

بیان رزق رسانی خدا
س َل لَهُ ِمن بَ ْع ِد ِه َو ه َُو ا ْلعَ ِز ُ
یز
اس ِمن َّرحْ َم ٍة فَال ُم ْمسِك لَ َها َو َما یُ ْمسِك فَال ُم ْر ِ
َّللاُ ِللنَّ ِ
« َّما یَ ْفتَح َّ
ال َح ِكی ُم»! ...

بعد از آنكه در آیه قبلى به وضع مالئكه ،كه واسطههایى بین خالق و خلقند در
رساندن نعمت به خلق اشارهاى فرمود ،اینك در این آیات به خود نعمتها اشاره كلى نموده
مىفرماید :عموم نعمتها از خداى سبحان است  ،نه غیر او  ،پس تنها رازق خدا است و
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احدى در رازقیت  ،شریك او نیست  ،آن گاه از طریق رازقیت استدالل كرده بر ربوبیت و
سپس بر مساله معاد و اینكه وعده خدا  ،به بعث و عذاب دادن كفار و آمرزش مؤمنین صالح
 ،حق است .البته در این آیات  ،تسلیتى هم براى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم هست!
هدف آیه  9تا  14سوره فاطر

المیزان ج  17 :ص 24 :

احتجاج بر وحدانیت خدا در الوهیت از طریق رزق رسانی
یر س َحابا ً فَس ْقنَهُ ِإلى بَلَ ٍد َّم ِیّ ٍ
ت فَأَحْ یَ ْینَا ِب ِه األَ ْرض بَ ْع َد َم ْوت َها َكذَ ِلك
« َو َّ
َّللاُ الَّذِى أَ ْرس َل ِ ّ
الریَ َح فَت ُ ِث ُ
شور»!...
النُّ ُ

در این آیات ،چندین احتجاج است بر وحدانیت خداى تعالى در الوهیت و این
احتجاجها را بعد از شمردن چند نعمت آسمانى و زمینى كه انسان از آنها متنعم است و جز
خدا كسى خالق و مدبر امر آن نعمتها نیست ،بیان نموده ،در خالل بحث اشارهاى هم به
مساله قیامت دارد.
هدف آیه  15تا  26سوره فاطر

المیزان ج  17 :ص 43 :

بیان انحصارربوبیت و الوهیت در خدای تعالی
نى ا ْل َح ِمیدُ!»
َّللاِ َو َّ
« یَأَی َها النَّاس أَنت ُ ُم ا ْلفُقَ َرا ُء إِلى َّ
َّللاُ ه َُو ا ْلغَ ُّ

بعد از آنكه براى مشركین بیان كرد كه خلقت و تدبیر مستند به خداى تعالى است و
نتیجه گرفت كه رب ایشان همان خدا است و تنها مالك اوست ،نه آلههاى كه به جاى او
مى پرستند ،پس آلهه ،مالك چیزى نیستند تا آنكه مدبر آن چیز باشند ،اینك در این آیات ،
شروع كرده همان مطلب را با بیانى آمیخته با وعده و وعید افاده كند .خالصهاش این است
كه خدا از ایشان بىنیاز و ایشان محتاج خدایند ،پس او مىتواند ایشان را به كیفر اعمالى كه
كردند از بین ببرد و اگر خواست خلقى جدید بیاورد .
آنگاه خطاب را متوجه رسول گرامى خود مىكند ،خطابى كه حاصلش این است كه:
این مؤاخذه و نابود كردن ما  ،شامل نمىشود مگر تنها همینهایى را كه تكذیب مىكنند و اما
مؤمنین كه انذار تو در آنان اثر مىكند ،با مشركین فرقى روشن دارند و پیامبر نذیرى است
مانند نذیران گذشته و حال آنان را دارد ،بنا بر این اگر او را تكذیب مىكنند ،انبیاى گذشته
را تكذیب كردند و همانطورى كه خداى تعالى تكذیب كنندگان از امت آنان را به اخذ شدیدى
بگرفت ،مكذبین این امت را هم خواهد گرفت!
هدف آیه  27تا  38سوره فاطر

المیزان ج  17 :ص 55 :

بیان حجتی بر انحصار ربوبیت الهی از طریق رنگ آمیزی میوه ها
ت ْ
َّللاَ أ َ َ
اء َما ًء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِب ِه ث َ َم َر ٍ
یض َو
مخت َ ِلفا ً أَ ْل َون َها َو ِمنَ ا ْل ِجبَا ِل ُج َد ُد ِب ٌ
نز َل ِمنَ الس َم ِ
« أَ لَ ْم ت َ َر أَنَّ َّ
ف أ َ ْل َون َها َو َ
ُح ْم ٌر ْ
غ َرا ِبیب سودٌ»!...
مخت َ ِل ٌ

در این آیات آیتهایى دیگر كه داللت بر توحید مىكند برمىشمارد و در ضمن به
داستان كتاب منتقل شده ،در باره حقانیت آن و اینكه از ناحیه خدا نازل شده ،سخن گفته
است.
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این آیه حجت دیگرى است بر مساله توحید ،به این بیان كه خداى سبحان آب را
بوسیله بارانها از آسمان نازل مىكند و این خود قوىترین عامل براى روییدن نباتات و
میوههاست و اگر بیرون آمدن میوهها از مقتضاى همین آمدن باران بود ،باید همه میوهها به
یكرنگ باشند ،چون آب باران یكى است و حال اینكه مىبینیم الوان مختلفى دارند ،پس همین
اختالف الوان داللت مىكند بر اینكه تدبیر الهى دست اندر كار این رنگآمیزى است .
هدف آیه  39تا  45سوره فاطر

المیزان ج  17 :ص 73 :

توحید خدا در ربوبیت
به ْم إِال
« ه َُو الَّذِى َجعَلَك ْم َخلَئف فى األَ ْر ِ
ض فَ َمن َكفَ َر فَعَلَ ْی ِه ُك ْف ُرهُ َو ال یَ ِزی ُد ا ْل َك ِف ِرینَ ُك ْف ُر ُه ْم ِعن َد َر ِ
َم ْقتا ً َو ال یَ ِزی ُد ا ْل َك ِف ِرینَ ُك ْف ُر ُه ْم إِال َخسارا ً »!...

این آیات نخست بر مساله توحید خدا در ربوبیت احتجاج مىكند و سپس بر نبودن
شریكى براى خدا در ربوبیت احتجاج مىكند و آنگاه مشركین را بر نقض عهد و سوگند و
كارهاى زشتى كه مرتكب مىشدند سرزنش مىكند و در آخر این معنا را مسجل مىسازد كه
هیچ كس و هیچ چیز نمىتواند خدا را عاجز كند و اگر خدا به افرادى از این ستمكاران
مهلت مىدهد ،براى مدتى معین است ،همین كه مدتشان سرآمد به آنچه مستحقند جزا
مىدهد .با این بیان سوره خاتمه مىیابد.

هدف و فلسفه نزول سوره یس
( المیزان ج  17 :ص )88:

بیان اصول سه گانه اعتقادات اسالمی
ان ال َح ِك ِیم! إِنَّك لَ ِمنَ ا ْل ُم ْرس ِلینَ ! عَلى ِص َرطٍ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! یس! َو ا ْلقُ ْر َء ِ
ُّمستَ ِق ٍیم1( »!...تا/12یس)

غرض این سوره بیان اصول سهگانه دین است  ،چیزى كه هست نخست از مساله
نبوت شروع كرده ،حال مردم را در قبول و رد دعوت انبیا بیان مىكند و مىفرماید كه:
نتیجه دعوت حق انبیاء ،احیاى مردم است و اینكه آنان در راه سعادت واقع شوند و حجت را
بر مخالفین تمام كند و به عبارت دیگر تكمیل هر دو دسته مردم است ،عدهاى را در طریق
سعادت و جمعى را در طریق شقاوت!
آنگاه این سوره بعد از بیان مساله نبوت ،منتقل مىشود به مساله توحید و آیاتى چند
از نشانههاى وحدانیت خدا را برمىشمارد و سپس به مساله معاد منتقل شده ،زنده شدن مردم
را در قیامت براى گرفتن جزا و جداسازى مجرمین از متقین را بیان نموده سپس سرانجام
حال هر یك از این دو طایفه را توصیف مىكند .
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و در آخر دوباره به همان مطلبى كه آغاز كرده بود برگشته  ،خالصهاى از اصول
سهگانه را بیان و بر آنها استدالل مىكند و سوره را ختم مىنماید. .
از آیات برجسته و بسیار علمى این سوره آیه «:انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له
كن فیكون! فسبحان الذى بیده ملكوت كل شىء و الیه ترجعون!» است ،پس این سوره شانى
عظیم دارد ،چون هم متعرض اصول سهگانه است و هم شاخههایى كه از آن اصول منشعب
مىشود .
روایات هم از طریق شیعه و سنى آمده كه فرمودند :براى هر چیزى قلبى است و
قلب قرآن سوره یس است!
هدف آیه  13تا  32سوره یس

المیزان ج  17 :ص 103 :

انذار و تبشیر
اضرب ل ُهم َّمثَالً أَص َحب ا ْلقَ ْریَ ِة إِ ْذ َجا َء َها ا ْل ُم ْرسلُونَ »!...
« َو ِ

این آیات مثلى است مشتمل بر انذار و تبشیر كه خداى سبحان آن را براى عموم
مردم آورده كه در آن به رسالت الهى و تبعات و آثار دعوت به حق اشاره مىكند كه عبارت
است از مغفرت و اجر كریم براى هر كس كه ایمان آورد و پیروى ذكر( قرآن) كند و از
رحمان بغیب خشیت داشته باشد و نیز عبارت است از عذاب الیم براى هر كس كه كفر
بورزد و آن دعوت را تكذیب كند.
و نیز به وحدانیت خداى تعالى و مساله معاد و برگشت همه مردم به سوى او اشاره
مىنماید .
هدف آیه  33تا  47سوره یس

المیزان ج  17 :ص 123 :

توبیخ اعراض کنندگان از آیات و ادله وحدانیت الهی
« َو َءایَةٌ ل ُه ُم األَ ْرض ا ْل َم ْیتَةُ أَحْ یَ ْینَ َها َو أ َ ْخ َرجْ نَا ِمن َها َحبًّا فَ ِم ْنهُ یَأْكلُونَ »!...

بعد از آنكه داستان اهل قریه( انطاكیه) و سرانجام امرشان را در شرك و تكذیب
رسوالن الهى بیان كرد و آنان را در برابر بىاعتنایى به مساله رسالت توبیخ نموده و به
نزول عذاب بر آنان تهدید كرد  -همان طور كه عذاب بر تكذیب كنندگان از امتهاى گذشته
نازل شد  -و نیز خاطرنشان ساخت كه همگى حاضر خواهند شد و به حسابشان رسیدگى
شده جزا داده مىشوند!
چند آیت از آیات خلق و تدبیر الهى را به رخشان مىكشد ،آیاتى كه بر ربوبیت و
الوهیت خداى تعالى داللت دارد و به روشنى داللت مىكند بر اینكه خدا ،یگانه است و هیچ
كس در ربوبیت و الوهیت با او شریك نیست ،آنگاه مجددا ایشان را در اینكه به آیات و ادله
وحدانیت خدا و به معاد نظر نمىكنند و از آن روى گردانند و حق را استهزاء نموده و به
فقرا و مساكین انفاق نمىكنند ،توبیخ مىنماید!
هدف آیه  48تا  65سوره یس

المیزان ج  17 :ص 143 :
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بیان تفصیل آیات مریوط به قیامت و حساب و جزا
« َو یَقُولُونَ َمتى َهذَا ا ْل َو ْع ُد إِن كُنت ُ ْم ص ِدقِینَ »!...

در این آیات بطور تفصیل كیفیت قیام قیامت و احضار خلق براى حساب و جزا و
پاداشى كه به اصحاب جنت مىدهد و كیفرى را كه به مجرمین مىدهد  ،شرح مىدهد.
هدف آیه  66تا  83سوره یس

المیزان ج  17 :ص 157 :

تهدید کفار به عذاب و تأئید رسالت رسول هللا«ص»
الصرط فَأَنى یُب ِْص ُرونَ »!...
نه ْم فَاستَبَقُوا
َ
« َو لَ ْو نَشا ُء لَط َمسنَا عَلى أ َ ْعیُ ِ

این آیات خالصهاى از معانى سابق است كه در سیاقى دیگر بیان شدهاند و در ضمن كفار
را به عذاب تهدید نموده و به این نكته نیز اشاره مىكند كه پیامبر اسالم
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرستاده خداست و كتاب او ذكر و قرآن است  ،نه او شاعر است و نه
كتابش شعر .
و در آخر به خلقت چارپایان اشاره نموده و با آن بر مساله توحید و معاد احتجاج
مىكند.

هدف و فلسفه نزول سوره صافات
( المیزان ج  17 :ص )178:

احتجاج بر مساله توحید و بیان مبارزات تعدادی از رسوالن
ت صفًّا! فَ َّ
ت ِذكْراً! إِنَّ إِلَ َهك ْم لَ َو ِحدٌ»!...
ت َزجْ راً! فَالت َّ ِلیَ ِ
الز ِج َر ِ
الر ِح ِیم! َو الصفَّ ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/11صافات)

در این سوره بر مساله توحید احتجاج شده و مشركین مخالف توحید را تهدید نموده
و مؤمنین خالص را بشارت مىدهد و سرانجام كار هر یك از دو طایفه را بیان مىكند.
سپس نام عدهاى از بندگان مؤمن خود را كه بر آنان منت نهاده و وعده داده كه بر
دشمنانشان غالب و پیروز كند  ،ذكر مىكند و در خاتمه سوره بیانى ایراد مىفرماید كه به
منزله خالصهگیرى از غرض سوره است  ،یعنى تنزیه خدا و سالم بر بندگان مرسل و حمد
خداى تعالى در برابر رفتار نیكى كه با ایشان كرده است.
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هدف آیه  12تا  70سوره صافات

المیزان ج  17 :ص 190 :

بیان مخاصمات اهل بهشت و دوزخ
ع ِجبْت َو یَسخ َُرونَ »!...
« بَ ْل َ
در این آیات استهزایى كه كفار به آیات خدا مىكردند و پارهاى از سخنان ایشان كه
بر اساس كفر و انكار معاد مىگفتهاند و ردى كه از سخنان ایشان شده ،حكایت شده است و
در رد آنان به تقریر مساله بعث پرداخته و بیان كرده كه كفار در آن روز چه شدتى و چه
عذابهاى گوناگونى دارند و خداوند چگونه بندگان مخلص خود را با نعمتها و كرامتهاى
خود گرامى مىدارد .
و نیز چگونگى بحث و جدال دوزخیان با یكدیگر را نقل مىكند كه در روز قیامت
چه سخنانى بین آنان رد و بدل مىشود و سخنانى را هم كه بین اهل بهشت با خودشان و یا با
بعضى از اهل آتش رد و بدل مىشود ذكر كرده است.
هدف آیه  71تا  113سوره صافات

المیزان ج  17 :ص 216 :

بیان داستان برخی از انبیا برای نشان دادن عاقبت شوم کفر به آیات خدا
كثر األ َ َّولِینَ »!...
« َو لَقَ ْد ض َّل قَ ْبلَ ُه ْم أ َ ُ
این آیات غرض سیاق سابق را كه متعرض شرك و تكذیب كفار به آیات خدا بود و
ایشان را به عذابى الیم تهدید مىكرد تعقیب نموده ،مىفرماید :بیشتر امتهاى گذشته نیز
ضاللتى شبیه ضاللت اینان را داشتند ،رسوالن خدا را كه ایشان را انذار مىكردند تكذیب
نمودند ،همانطورى كه اینان تكذیب مىكنند .آنگاه به عنوان شاهد داستانهایى از نوح،
ابراهیم ،موسى ،هارون ،الیاس ،لوط و یونس علیهماالسالم مىآورد .آنچه كه در آیات مورد
بحث آمده داستان نوح و خالصه داستان ابراهیم علیهالسالم است .
هدف آیه  114تا  132سوره صافات

المیزان ج  17 :ص 237 :

بیان نعمتهای الهی برموسی و هارون و الیاس پیامبر
« َو لَقَ ْد َمنَنَّا عَلى ُموسى َو َه ُرونَ »!...

این آیات خالصهاى است از داستان موسى و هارون علیهماالسالم ،البته اشارهاى هم
به داستان الیاس علیهالسالم دارد و نعمتها و منتهایى را كه خداى تعالى بر آنان ارزانى
داشته ،برمىشمارد و نیز بیان مىكند كه چگونه دشمنان تكذیبگر آنان را عذاب كرد،
چیزى كه هست در این آیات جانب رحمت و بشارت بر جانب عذاب و انذار غلبه دارد .
هدف آیه  133تا  1148سوره صافات

المیزان ج  17 :ص 245 :

بیان خالصه داستان لوط «ع» و شرح رهائی یونس «ع» از شکم ماهی
« َو إِنَّ لُوطا ً لَّ ِمنَ ا ْل ُم ْرس ِلینَ »!...

این آیات خالصهاى است از داستان لوط علیهالسالم و سپس یونس علیهالسالم كه
خدا او را مبتال كرد به شكم ماهى ،به كیفر اینكه در هنگام مرتفع شدن عذاب  -كه مقدمات
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نزولش رسیده بود  -از قوم خود اعراض كرد.
المیزان ج  17 :ص 259 :

هدف آیه  149تا  182سوره صافات

رد عقاید قائلین به ارباب متفرقه از جن و انس
« فَاست َ ْفتِ ِه ْم أ َ ِل َر ِبّك ا ْلبَنَات َو لَ ُه ُم ا ْلبَنُونَ »!...

در این آیات متعرض عقاید كفار شده كه در باره خدایان خود كه یا مالئكه و یا جن
بودند ،چه عقایدى داشتند و چگونه مالئكه را دختران خدا نامیده و براى جن قائل به نسبت و
خویشاوندى با خدا شدند.
خداى تعالى در این آیات به فساد عقیده  ،آنان اشاره نموده  ،سپس رسول گرامى
خود را بشارت مىدهد به اینكه به زودى او را یارى مىكند و مشركین را تهدید مىكند به
اینكه به عذاب مبتالیشان مىسازد .آنگاه سوره مورد بحث را با تقدیس و منزه بودن خدا از
داشتن شریك و نیز با سالم بر همه رسوالن و حمد خدا كه رب العالمین است ،ختم مىنماید!

هدف و فلسفه نزول سوره ص
( المیزان ج  17 :ص )274:

دستور دعوت به قرآن و بیان وظایفی از مالئکه
ان ذِى ال ِذّك ِْر1( »!...تا/16ص)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! ص! َو ا ْلقُ ْر َء ِ

در این سوره گفتار پیرامون رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم دور مىزند و اینكه آن
جناب با ذكرى از ناحیه خدا كه بر او نازل شده مردم را انذار مىكند و به سوى توحید و
اخالص در بندگى خداى تعالى دعوت مىكند.
رسول گرامى خود را امر به صبر نموده و سرگذشت بندگان اواب خود را در یك
فصل به یادش مى آورد و آنگاه عاقبت كار مردم با تقوى و سرانجام طاغیان را در فصلى
خاطرنشان می سازد.
سپس آن جناب را دستور مىدهد به اینكه ماموریت خود را در انذار انجام دهد و
مردم را به سوى توحید دعوت كند .
و نیز در فصلى دیگر مىفرماید :كه خدا از همان روز نخست كه به مالئكه امر
كرد تا براى آدم سجده كنند و شیطان امتناع كرد  ،این قضاى حتمى را راند كه سرانجام
پیروان شیطان و خود او به آتش منتهى شود!

86

کتاب هفتاد و ششم :هدف آیه ها و سوره های قرآن 2

تفسیر موضوعی المیزان

هدف آیه  17تا  29سوره ص

المیزان ج  17 :ص 286 :

رد اعتراضات کفار و اشاره به تبلیغ و فعالیت چند پیامبرالهی
اب»!...
«
اصبر عَلى َما یَقُولُونَ َو ا ْذك ُْر َ
َاو َد ذَا األ َ ْی ِد إِنَّهُ أ َ َّو ٌ
ْ
ع ْب َدنَا د ُ

خدای تعالی در این آیات رسول گرامى خود را امر به صبر مىكند وسفارش
مىفرماید یاوهگویىهاى كفار او را متزلزل نكند و عزم او را سست نسازد و نیز سرگذشت
جمعى از بندگان اواب خدا را به یاد آورد كه همواره در هنگام هجوم حوادث نامالیم  ،به
خدا مراجعه مىكردند! از این عده نام نه نفر از انبیاى گرامى خود را ذكر كرده كه عبارتند
از  :داوود ،سلیمان ،ایوب ،ابراهیم ،اسحاق ،یعقوب ،اسماعیل ،الیسع و ذو الكفل
علیهماالسالم كه ابتدا نام داوود را آورده و به قسمتى از داستانهاى او اشاره مىفرماید.
هدف آیه  30تا  40سوره ص

المیزان ج  17 :ص 306 :

بیان دومین داستان از بندگان اواب – سلیمان نبی
اب»!...
َاو َد سلَ ْی َمنَ ِن ْع َم ا ْل َع ْب ُد ِإنَّهُ أَ َّو ٌ
« َو َو َه ْبنَا ِلد ُ

این آیات راجع به دومین داستان از قصص بندگان اواب است كه خداى تعالى آن را
براى پیغمبرش بیان نموده و دستورش مىدهد به اینكه صبر پیشه سازد و در هنگام سختى
به یاد این داستان بیفتد!
هدف آیه  41تا  48سوره ص

المیزان ج  17 :ص 316 :

بیان سرگذشت ایوب پیامبر و گرفتاری ها و نجات او
ب»!...
ب َو َ
« َو ا ْذك ُْر َ
عذَا ٍ
سنى الش ْیطنُ بِنُص ٍ
ع ْب َدنَا أَیُّوب إِ ْذ نَادَى َربَّهُ أَنى َم َ

این آیات متعرض سومین داستانى است كه رسول خدا «ص» مامور شده به یاد آنها
باشد و در نتیجه صبر كند و آن عبارت است از :داستان ایوب پیغمبر «ع» و محنت و
گرفتاریهایى كه خدا برایش پیش آورد تا او را بیازماید و سپس رفع آن گرفتاریها و عافیت
خدا و عطاى او را ذكر كرده و سپس دستور مىدهد تا ابراهیم و پنج نفر از ذریه او از انبیا
را به یاد آورد!
هدف آیه  49تا  64سوره ص

المیزان ج  17 :ص 330 :

ذکر سرانجام کار متقیان و طاغیان
ب »!...
« َهذَا ِذك ٌْر َو إِنَّ ِل ْل ُمت َّ ِقینَ لَ ُحسنَ َمئ َا ٍ

این آیات فصل دیگرى است از كالم كه در آن سرانجام كار متقین و طاغیان را بیان
نموده متقین را بشارت داده و كفار را انذار و تهدید مىكند!
هدف آیه  65تا  88سوره ص

دستور ابالغ انذارها و بیان عاقبت جهنمی پیروی از شیطان
ار»!...
« قُ ْل إِنَّ َما أَنَا ُمنذ ٌِر َو َما ِم ْن إِلَ ٍه إِال َّ
َّللاُ ا ْل َو ِح ُد ا ْلقَ َّه ُ

المیزان ج  17 :ص 336 :

87

کتاب هفتاد و ششم :هدف آیه ها و سوره های قرآن 2

تفسیر موضوعی المیزان

این آیات آخرین فصل از فصول سوره ص است كه مشتمل بر چند نكته است :اول
آن كه به پیامبر«ص» دستور مىدهد كه انذارهاى خود را و دعوت به سوى توحید را به
مردم ابالغ فرماید!
و دیگر این كه ابالغ كند كه اعراض از حق و پیروى شیطان كار آدمى را به عذاب
دوزخ منتهى مىسازد ،عذابى كه خداوند قضایش را در حق شیطان و پیروان او رانده
است! در همین جاست كه این سوره خاتمه مىیابد.

هدف و فلسفه نزول سوره زمر
( المیزان ج  17 :ص )351:

دعوت به دین خالص و بی اعتنائی به معتقدات دوران جهالت
یز ال َح ِك ِیم1(»!...تا/10زمر)
ب ِمنَ َّ ِ
سم َّ
« ِب ِ
نزی ُل ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َّللا ا ْلعَ ِز ِ
الر ِح ِیم! ت َ ِ

از خالل آیات این سوره برمىآید كه مشركین معاصر رسول خدا «ص» از آن
جناب درخواست كردهاند كه از دعوتش به سوى توحید و از تعرض به خدایان ایشان صرف
نظر كند و گر نه نفرین خدایان گریبانش را خواهد گرفت ،در پاسخ آنان این سوره كه به
وجهى قرین سوره ص است  ،نازل شده و به آن جناب تاكید كرده كه دین خود را خالص
براى خداى سبحان كند و اعتنایى به خدایان مشركین نكند و عالوه بر آن به مشركین اعالم
نماید كه مامور به توحید و اخالص دین است  ،توحید و اخالصى كه آیات و ادله وحى و
عقل همه بر آن تواتر دارند .خداى سبحان در خالل سوره چند نوبت كالم را متوجه این
مساله مىسازد.
آنگاه به استدالل بر یكتایى خدا در ربوبیت و الوهیت پرداخته  ،هم از طریق وحى
و هم از طریق برهان عقلى و هم از راه مقایسه بین مؤمنین و مشركین  ،آن را اثبات
مىكند .مقایسه مزبور مقایسهاى لطیف است! چند نوبت مؤمنین را به بهترین اوصاف
ستوده و به پاداشهایى كه به زودى در آخرت دارند بشارت مىدهد و هر جا سخن از
مشركین به میان آورده  -عالوه بر وبال اعمالشان ،كه در دنیا گریبانشان را مىگیرد ،وبالى
نظیر آن وبالها كه به سایر امتهاى گذشته به كیفر تكذیب آیات خدا رسید و آن عبارت بود
از خوارى در دنیا كه البته عذاب آخرت قابل مقایسه با آن نیست  -ایشان را به خسران و
عذاب آخرت بشارت مىدهد .
به همین منظور در این سوره  -و مخصوصا در آخرش  -روز قیامت را به
روشنترین اوصافش وصف كرده است.
هدف آیه  11تا  20سوره زمر

المیزان ج  17 :ص 374 :
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دعوت به اخالص و دین خالص برای خدا
َّللاَ ْ
مخ ِلصا ً لَّهُ ال ِ ّدینَ »!...
« قُ ْل إِنى أ ُ ِم ْرت أ َ ْن أ َ ْعبُ َد َّ

در این آیات به نوعى به آغاز كالم برگشت شده ،رسول خدا «ص» را دستور
مىدهد به مردم ابالغ كند كه اگر ایشان را به توحید و اخالص دین براى خدا مىخواند ،
بدان جهت است كه او مامور از طرف خداست  ،و نیز مامور شده است كه خود او هم مانند
سایرین به این دعوت پاسخ مثبت دهد  ،چیزى كه هست این فرق را با سایرین دارد كه او
باید اولین كس باشد به اسالم آوردن و تسلیم در برابر آنچه به سویش دعوت مىكند و
خالصه به چیزى دعوت كند كه خودش قبل از دعوت دیگران به آن ایمان داشته باشد حال
چه اینكه مردم دعوتش را بپذیرند و یا آن را رد كنند!
المیزان ج  17 :ص 384 :

هدف آیه  21تا  37سوره زمر

احتجاج به ربوبیت خدای تعالی و بیان مفهوم هدایت قرآن
ج ِب ِه َز ْرعا ً ْ
ض ث ُ َّم ْ
َّللاَ أ َ َ
مختَ ِلفا ً أَ ْل َونُهُ ث َّم
یخ ِر ُ
نز َل ِمنَ الس َم ِ
اء َما ًء فَسلَ َكهُ یَنَ ِبی َع فى األَ ْر ِ
« أ َ لَ ْم ت َ َر أَنَّ َّ
ب»!...
تراهُ ُمصفَ ًّرا ث ُ َّم یجْ عَلُهُ ُحطما ً ِإنَّ فى ذَ ِلك لَ ِذك َْرى ألُولى األَ ْلبَ ِ
یَ ِهی ُج فَ َ

در این آیات به همان احتجاجى كه در آغاز سوره بر ربوبیت خداى تعالى مىشد،
برگشت شده و نیز پیرامون هدایت راه یافتگان و ضاللت گمراهان و مقایسه بین این دو
گروه و سرانجام كار هر یك از آن دو ،سخن مىرود و نیز بیان مىشود كه هدایت قرآن به
چه معنا است!
المیزان ج  17 :ص 401 :

هدف آیه  38تا  52سوره زمر

احتجاج بر یگانگی خدا در ربوبیت و نفی شرکاء مشرکین
« َو لَئن سأ َ ْلت َ ُهم َّم ْن َخلَقَ الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْرض لَیَقُولُنَّ َّ
َّللاُ
ضر ِه أ َ ْو أ َ َرادَنى ِب َرحْ َم ٍة
ضر َه ْل هُنَّ ك ِ
َنى َّ
َّللاُ ِب ٍ
شفَت ِ ّ
أ َ َراد َ
علَ ْی ِه یَتَ َوك ُل ا ْل ُمتَ َوكلُونَ »!...
َ

َّللا ِإ ْن
قُ ْل أَ فَ َر َء ْیت ُم َّما تَ ْد ُ
ُون َّ ِ
عونَ ِمن د ِ
َه ْل هُنَّ ُم ْم ِ
سبى َّ
َّللاُ
سكَت َرحْ َم ِت ِه قُ ْل َح َ

در این آیات حمله دیگرى به مشركین شده و بر یگانگى خداى تعالى در ربوبیت و
عدم صالحیت شركاء براى ربوبیت احتجاج شده است! و نیز این معنا خاطرنشان گشته كه
شفاعتى كه مشركین براى شركاى خود قائلند و كسى به جز خدا مالك آن نیست .در این آیات
امور دیگرى مربوط به دعوت به توحید از قبیل موعظه و انذار و تبشیر نیز آمده است.
هدف آیه  53تا  61سوره زمر

المیزان ج  17 :ص 421 :

بشارت رافت و رحمت الهی و تحذیراز زیاده روی و طغیان نفس
َّللاَ یَ ْغ ِف ُر الذُّنُوب َج ِمیعا ً إِنَّهُ
َّللاِ إِنَّ َّ
سرفُوا عَلى أَنفُس ِِه ْم ال ت َ ْقنَطوا ِمن َّرحْ َم ِة َّ
« قُ ْل یَ ِعبَادِى الَّ ِذینَ أ َ َ
الر ِحی ُم»!...
ور َّ
ه َُو ا ْلغَفُ ُ

در این آیات رسول خدا «ص» را دستور مىدهد كه مشركین را به اسالم و به
پیروى از آنچه خدا نازل كرده دعوت كند و از عواقب اسرافشان بر نفس خود ،یعنى از
حسرت و ندامت روزى كه حسرت و ندامت سود نمىدهد برحذر دارد  ،آرى چگونه سود
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مىدهد با اینكه در دنیا از پذیرفتن حق  ،استكبار ورزیدند .
و نیز به یادشان بیاورد كه در آن روز متقین رستگارى و نجات و كفار خسران و
آتش دارند .در لسان این آیات لحن رأفت و رحمت به خوبى مشاهده مىشود!
هدف آیه  62تا  75سوره زمر

المیزان ج  17 :ص 434 :

بیان تدبیر معاد انسانها و نظام بازگشت به خدا
شىءٍ َو ِكی ٌل»!...
َّللاُ َخ ِل ُ
« َّ
شىءٍ َو ه َُو عَلى ك ّل ْ
ق ك ّل ْ

فصلى است از آیات سوره زمر كه سوره با آن ختم مىشود و در آن خالصهاى از
آنچه از ادله مزبور در سوره استنتاج مىشود بیان كرده و سپس رسول خدا«ص» را مامور
مى كند كه مشركین را مخاطب قرار دهد و بگوید :پیشنهادى كه علیه او كردند مبنى بر این
كه آن جناب هم خدایان ایشان را بپرستد  ،جز جهل به مقام خداى تعالى منشاى نداشته و
تذكرشان دهد كه هم به او و هم به سایر انبیاى قبل از او وحى شده كه اگر شرك بورزند ،
اعمالشان بىنتیجه مىشود!
سپس خداى تعالى نظام بازگشت به سوى خود را كه همان تدبیر معاد خلق است ،
ذكر نموده و با بیانى جامع و كافى كه بیش از آن تصور ندارد  ،توضیح داده و سوره را با
حمد خود ختم مىكند .

هدف و فلسفه نزول سوره مومن
( المیزان ج  17 :ص )457:

پاسخ به جدال های باطل مشرکان
یم1( »!...تا/6غافر)
ب ِمنَ َّ
سم َّ
یز ا ْلعَ ِل ِ
« بِ ِ
نزی ُل ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َّللاِ ا ْلعَ ِز ِ
الر ِح ِیم! حم! ت َ ِ

این سوره پیرامون بلندپروازیهاى كفار و جدالشان به باطل به منظور از بین بردن
حقى كه بر آنان نازل شده  ،سخن مىگوید و لذا مىبینیم كه آیات آن یكى پس از دیگرى
متعرض جدال آنان و پاسخ دادن به جدالشان مىشود و با این تكرار ،سورت استكبار و
جدال آنان را از راه به رخ كشیدن عذابى كه امم گذشته به جرم تكذیب گرفتار آن شدند
مىشكند و به همین منظور عذابهاى خوار كنندهاى را كه خدا به ایشان وعده داده ،با ذكر
نمونهاى از آنچه در آخرت بر سرشان مىآید خاطر نشان مىكند و سخنان باطلشان را با
حجتهایى كه گویاى وحدانیت خدا در ربوبیت و الوهیت است  ،به كلى مردود مىسازد و
رسول گرامى خود را امر به صبر نموده هم آن جناب و هم همه مؤمنین را وعده نصرت
مىدهد!
و نیز آن جناب را امر مىكند به اینكه به كفار اعالم كند كه تسلیم پروردگار خویش
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است و دست از پرستش او برنخواهد داشت  ،تا به كلى از آن جناب مایوس گردند .
هدف آیه  7تا  12سوره مومن (غافر)

المیزان ج  17 :ص 466 :

بیان استغفار مالئکه بر توابین ،و کیفر کفر به توحید الهی
به ْم َو یُؤْ ِمنُونَ بِ ِه َو یَست َ ْغ ِف ُرونَ ِللَّ ِذینَ َءا َمنُوا
« الَّ ِذینَ یحْ ِملُونَ ا ْلعَ ْرش َو َم ْن َح ْولَهُ یُس ِبّ ُحونَ ب َح ْم ِد َر ِ
عذَاب الجْ َُ ِح ِیم»!...
شىءٍ َّرحْ َمةً َو ِع ْلما ً فَا ْغ ِف ْر ِللَّذِینَ تَابُوا َو اتَّبَعُوا سبِیلَك َو قِ ِه ْم َ
َربَّنَا َو ِ
س ْعت ك َّل ْ

در این آیات به آغاز كالم برگشت كرده  ،به آنجا كه مىفرمود :نازل كردن كتاب و
به پا خاستن دعوت به منظور مغفرت و قبول توبه جمعى و عقاب جمعى دیگر است ،در این
آیات خاطر نشان مىسازد كه مردم در مقابل این دعوت دو جورند :یك طایفه آنهایند كه
مالئكه حامل عرش خدا و طواف كنندگان پیرامون آن برایشان استغفار مىكنند و آنان
عبارتند از :توبه كنندگان كه به سوى خدا بر مىگردند و راه او را پیروى مىكنند و نیز
صلحا از پدران و همسران و ذریه ایشانند و دسته دوم عبارتند از كسانى كه به جرم كفر
ورزیدن به توحید  ،اهل عذابند .
هدف آیه  13تا  20سوره مومن (غافر)

المیزان ج  17 :ص 479 :

احتجاج بر مسئله توحید و انذار تکذیب کنندگان آیات خدا
« ه َُو الَّذِى یُ ِری ُك ْم َءایَتِ ِه َو یُ ِ ّ
كر ِإال َمن یُ ِنیب»!...
نز ُل لَكُم ِ ّمنَ الس َم ِ
اء ِر ْزقا ً َو َما یَتَذَ ُ

در این آیات بر مساله توحید احتجاج شده و بعد از آنكه مردم را به دو دسته تقسیم
مىكند :یكى آنهایى كه به سوى خدا رجوع مىكنند و راه او را پیروى مىنمایند و یكى هم
آنهایى كه آیات او را تكذیب نموده و در مقابل آن به باطل جدال مىكنند  ،آنگاه این طایفه را
انذار مىفرماید .
هدف آیه 21تا 54سوره مومن (غافر)

المیزان ج  17 :ص 491 :

موعظه کفار برای عبرت گرفتن از سرنوشت اقوام نابود شده تاریخ
ع ِقبَةُ الَّ ِذینَ كانُوا ِمن قَ ْب ِل ِه ْم كانُوا ُه ْم أَش َّد ِمن ُه ْم قُ َّوةً
نظروا َكیْف كانَ َ
ِیروا فى األ َ ْر ِ
ض فَیَ ُ
« أ َ َو لَ ْم یَس ُ
اق»!...
َو َءاثَارا ً فى األ َ ْر ِ
وبه ْم َو َما كانَ لَ ُهم ِ ّمنَ َّ
ض فَأ َ َخذَ ُه ُم َّ
َّللاِ ِمن َو ٍ
َّللاُ ِبذُنُ ِ

در این آیات كفار را موعظه مىفرماید كه به آثار امتهاى گذشته و داستانهاى
ایشان مراجعه كنند و در آنها نظر نموده و عبرت بگیرند و بدانند كه قوت اقویاء و استكبار
مستكبران روزگار و مكر مكاران  ،خدا را عاجز نمىكند و به همین منظور از باب نمونه
پارهاى از قصص موسى و فرعون را ذكر مىكند و در آن قصه مؤمن آل فرعون را
مىآورد .
هدف آیه  55تا  60سوره مومن (غافر)

المیزان ج  17 :ص 515 :

دعوت رسول هللا«ص» به صبر در مقابل دسایس کفار و وعده نصرت
« فَ
ْكر»!...
َّللاِ َح ٌّ
اصبر إِنَّ َو ْع َد َّ
ْ
شى َو االب ِ
ق َو استَ ْغ ِف ْر ِلذَنبِك َو س ِبّحْ ب َح ْم ِد َر ِبّك بِا ْلعَ ّ

در این آیات به عنوان نتیجه گیری از جدال موسی«ع» با فرعون ،پیامبر گرامى
خود را دستور مىدهد كه صبر پیشه خود كند و هشدار مىدهد كه وعده خدا به نصرت او
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حق و نیرنگها و جدال به باطل مردم و استكبارشان از قبول دعوت او به زودى باطل
گشته ،تمامى تالشهایشان جز علیه خودشان ،نتیجه نمىدهد .بنا بر این ،كفار نمىتوانند خدا
را عاجز سازند و به زودى قیامت موعود بپا گشته  ،با ذلت و خوارى بدرون جهنم در
مىآیند .
هدف آیه  61تا  68سوره مومن (غافر)

المیزان ج  17 :ص 521 :

بیان یگانگی خدای تعالی در الوهیت و ربوبیت
كثر
َّللاَ لَذُو فَض ٍل عَلى النَّ ِ
ار ُمب ِْصرا ً إِنَّ َّ
« َّ
اس َو لَ ِكنَّ أَ َ
َّللاُ الَّذِى َجعَ َل لَ ُك ُم الَّ ْی َل ِلتَس ُكنُوا فِی ِه َو النَّ َه َ
اس ال یَشك ُُرونَ »!...
النَّ ِ

در این آیات براى بار دوم به آیات توحید كه در اول سوره بود و با آیه «:هو الذى
یریكم آیاته »!...آغاز مىشد و یگانگى خداى تعالى در ربوبیت و الوهیت را اثبات مىكرد ،
برگشت شده است .
هدف آیه  69تا  78سوره مومن (غافر)

المیزان ج  17 :ص 528 :

بیان سرانجام کار مجادله کنندگان در آیات خدا
صرفُونَ »!...
« أ َ لَ ْم ت َ َر إِلى الَّ ِذینَ ی َج ِدلُونَ فى َءایَ ِ
ت َّ
َّللاِ أَنى یُ َ

در این آیات براى بار پنجم به مساله آنهایى كه در آیات خدا مجادله مىكنند برگشت
شده و متعرض سرانجام كار آنان مىشود ،آنگاه به رسول خدا «ص» امر مىفرماید كه
صبر كند و وعدهاش مىدهد كه یارىاش خواهد كرد و دلگرمش مىكند به اینكه وعده خدا
حق است!
هدف آیه  79تا  85سوره مومن (غافر)

المیزان ج  17 :ص 536 :

بیان آیات و دالیل توحید و سنت ارسال رسل و نابودی امت ها
تركبُوا ِمن َها َو ِمن َها تَأْكلُونَ »!...
« َّ
َّللاُ الَّذِى َجعَ َل لَ ُك ُم األ َ ْنعَ َم ِل ْ

در این آیات براى چندمین بار به ذكر پارهاى از آیات و ادله توحید برگشت نموده
مردم را به عبرتگیرى از حال امتهاى گذشته  ،كه هالك شدهاند و از سنتى كه در بین آنها
جارى ساخته  ،ارجاع مىدهد .
و آن سنت این است كه نخست در بین هر امتى رسولى مبعوث مىكند و سپس بین
آن رسول و امتش قضاء مىراند و آن قضاء باالخره به خسران كفار از آنان منجر مىشود
و در اینجا سوره خاتمه مىیابد.
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هدف و فلسفه نزول سوره فصلت
( المیزان ج  17 :ص )542:

پاسخ اعراض مشرکین از قرآن
الر ِح ِیم1( »!...تا/ 12فصلت)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
نزی ٌل ِ ّمنَ َّ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! حم! تَ ِ

این سوره پیرامون اعراض كفار از كتابى كه بر آنان نازل شده  ،یعنى از قرآن
كریم  ،سخن مىگوید .غرض اصلى سوره این است و به همین جهت مالحظه مىكنید كه یك
قسمت از این سوره در باره همین مساله است و از همان ابتداى سوره این معنا را
خاطرنشان مىسازد و بعد از هر چند آیه یك بار همان را متعرض مىشود.
الزمه اعراض مشركین از كتاب خدا انكار اصول سهگانه دین است كه اساس
دعوت حقه اسالم را تشكیل مىدهد و آن عبارت است از وحدانیت خدا  ،نبوت خاتم االنبیاء
«ص» و معاد! و چون چنین الزمهاى در كار بود  ،لذا در باره این سه اصل مفصل سخن
مىگوید و در ضمن بشارت و انذار مىدهد.
هدف آیه  13تا  25سوره فصلت

المیزان ج  17 :ص 567 :

عبرت از ذلت و عذاب دنیوی و اخروی اقوام هالک شده
« فَ ِإ ْن أَع َْرضوا فَقُ ْل أَنذَ ْرت ُك ْم ص ِعقَةً ِ ّمثْ َل ص ِعقَ ِة عَا ٍد َو ثَ ُمودَ»!...

این آیات هم متضمن انذار به عذاب دنیوى است كه قوم عاد و ثمود به كیفر كفرشان
به پیغمبران و انكارشان به آیات خدا به آن مبتال شدند و هم عذاب اخروى كه به زودى
دشمنان خدا از اهل جحود كه كلمه عذاب در حقشان محقق شده به آن مبتال مىشوند و در آن
اشارهاى هم به این معنا هست كه چگونه خداوند در دنیا گمراهشان كرد و چگونه در آخرت
اعضاى بدنشان را به زبان مىآورد .
هدف آیه  26تا  39سوره فصلت

المیزان ج  17 :ص 587 :

افشای نقشه های کفار برای ابطال حجت قرآن
ان َو ا ْلغَ ْوا فِی ِه لَعَلَّك ْم تَ ْغ ِلبُونَ »!...
« َو قَا َل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ال تَس َمعُوا ل َهذَا ا ْلقُ ْر َء ِ

در این آیات به ایمان نیاوردن كفار به قرآن كریم كه در صدر سوره آمده بود ،
برگشت شده و متعرض نقشههایى شده كه آنان به منظور ابطال حجت قرآن مىكشیدند.
در این آیات بین كفار و مؤمنین با استقامت مقابله شده  ،كفار و پارهاى از عواقب
ضاللت آنان را  ،از یكسو و مؤمنین با استقامت و پارهاى از پاداشهاى آخرتى ایشان را  ،از
سوى دیگر آورده و نیز متعرض مطالب متفرقه دیگرى مىشود.
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هدف آیه  40تا  54سوره فصلت

المیزان ج  17 :ص 599 :

بیان تهمتها و بی انصافی های مشرکین علیه قرآن عزیز
« إِنَّ الَّ ِذینَ یُ ْل ِح ُدونَ فى َءایَتِنَا ال ْ
امنا ً یَ ْو َم
یخفَ ْونَ َ
یر أَم َّمن یَأْتى َء ِ
علَ ْینَا أ َ فَ َمن یُ ْلقَى فى النَّ ِار َخ ٌ
یر»!...
ا ْل ِقیَ َم ِة ا ْع َملُوا َما ِ
شئْت ُ ْم إِنَّهُ بِ َما تَ ْع َملُونَ بَ ِص ٌ

در این آیات بار دیگر به مساله قرآن و كفر مشركین بدان  -با اینكه آیاتش روشن و
مقامش بلند است  -برگشت شده و بىانصافىها و كوتاهىهایى كه در باره آن كردند و
تهمتهایى كه به آورندهاش زدند و لجبازیهایى كه در برابر حق نموده و كفرى كه نسبت به
آیات آن ورزیدند و آثار و توابعى كه این رفتارهایشان داشت ،برشمرده و سوره را پایان
مىدهد.

هدف و فلسفه نزول سوره شوری
( المیزان ج  18 :ص )3:

شرح مساله وحی و چگونگی تکلم خدا با رسوالن گرامی خود
َّللاُ ا ْلعَ ِز ُ
یز
الر ِح ِیم! حم! عسق! َكذَ ِلك یُ ِ
وحى إِلَیْك َو إِلى الَّ ِذینَ ِمن قَ ْب ِلك َّ
سم َّ
ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ال َح ِكی ُم1( »!...تا/6شوری)

این سوره پیرامون مساله وحى سخن مىگوید كه خود نوعى تكلم از ناحیه خداى
سبحان با انبیاء و رسل او است ،مساله وحى موضوعى است كه در این سوره محور كالم
قرار گرفته است.
و اما مطالب دیگر از قبیل آیات توحید و صفات مؤمنین و كفار و سرانجامى كه هر
یك از این دو فریق دارند و بازگشتشان به خداى سبحان در روز قیامت نیز در این سوره
آمده لیکن منظور اولى سوره نیست .
هدف آیه  7تا  12سوره شوری

المیزان ج  18 :ص 19 :

بیان هدف و نتایج وحی و اهمیت انذار به روز قیامت
« َو َكذَ ِلك أ َ ْو َح ْینَا إِلَیْك قُ ْر َءانا ً ع ََربِیًّا ِلّت ُنذ َِر أ ُ َّم ا ْلقُ َرى َو َم ْن َح ْول َهَُ ا َو ت ُنذ َِر یَ ْو َم ال َج ْمع ال َریْب فِی ِه
یر»!...
ق فى ال َجنَّ ِة َو فَ ِری ٌ
فَ ِری ٌ
ق فى الس ِع ِ

این آیات فصل دوم از آیات این سوره است كه در آن نیز مساله وحى را معرفى
مىكند ،چیزى كه هست در این آیات وحى را از نظر نتائجى كه مترتب بر آن است معرفى
مىكند .در این فصل مىفرماید :غرض از وحى انذار مردم است و مخصوصا انذارى كه
مربوط به روز قیامت است  ،روزى كه همه مردم در آن جمع مىشوند و گروهى به سوى

94

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد و ششم :هدف آیه ها و سوره های قرآن 2

بهشت و گروهى دیگر به سوى آتش مىروند ،چون اگر مردم به چنین روزى تهدید و انذار
نشوند  ،دعوت دینى به نتیجه نمىرسد و تبلیغ دینى سودى نمىبخشد.
آنگاه این نكته را بیان مىكند كه دو دسته شدن مردم چیزى است كه مشیت خداى
سبحان به آن تعلق گرفته و به همین منظور دین را براى مردم تشریع كرده و از راه وحى
مردم را از روز جمع انذار نموده  ،چون او ولى مردم است و آنها را بعد از مردن زنده
مىكند و بین آنان در آنچه اختالف مىكردند حكم مىفرماید.
آنگاه رشته كالم به مساله توحید ربوبیت كشیده مىشود و اینكه به جز خداى تعالى
ربى نیست ،چون صفاتى كه رب باید داشته باشد مختص به خداست!
هدف آیه  13تا  16سوره شوری

المیزان ج  18 :ص 35 :

بیان مفاد و محتوای وحی به عنوان دین الهی واحد و عالمگیر
ِین َما َوصى بِ ِه نُوحا ً َو الَّذِى أ َ ْو َح ْینَا إِلَیْك َو َما َوص ْینَا بِ ِه إِب َْر ِهی َم َو ُموسى َو
شر َ
« َ
ع لَكُم ِ ّمنَ ال ّد ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ینَ
ینَ
َّللاُ یجْ تبى إِل ْی ِه َمن
شر ِك َما ت ْدعُوه ْم إِل ْی ِه َّ
ِعیسى أن أقِی ُموا ال ِ ّد َو ال تتف َّرقوا فِی ِه ك َ
َبر عَلى ال ُم ِ
یَشا ُء َو ی ْهدِى إِلَ ْی ِه َمن یُنِیب»!...

این آیات فصل سوم از آیاتى است كه وحى الهى را تعریف مىكند .فصل اول در
باره خود وحى بود و فصل دوم در باره اثرش و این فصل آن را از نظر مفاد و محتوى
تعریف مىكند.
محتواى وحى عبارت است از دین الهى واحدى كه باید تمامى ابناء بشر به آن یك
دین بگروند و آن را سنت و روش زندگى خود و راه به سوى سعادت خود بگیرند .
البته در این فصل به مناسبت  ،این را نیز بیان مىكند كه شریعت محمدى جامعترین
شرایعى است كه از ناحیه خدا نازل شده و نیز اختالفهایى كه در این دین واحد پیدا شده از
ناحیه وحى آسمانى نیست ،بلكه از ناحیه ستمكارى و یاغىگریهایى است كه عدهاى با علم و
اطالع در دین خدا به راه انداختند و نیز در آیات این فصل فوائد دیگرى است كه بطور
ضمنی به آنها اشاره شده است.
هدف آیه  17تا  26سوره شوری

المیزان ج  18 :ص 51 :

بیان کتاب آسمانی نازل شده بوسیله وحی
ق َو ا ْل ِم َ
َّللاُ الَّذِى أ َ َ
یب»!...
نز َل ا ْل ِكتَب ِبالحْ َُ ّ
« َّ
یزانَ َو َما یُد ِْریك لَعَ َّل الساعَةَ قَ ِر ٌ

این آیات فصل چهارمى است از آیات سوره ،كه وحى را تعریف مىكند به اینكه آن
دینى كه به وسیله وحى نازل شده به صورت كتابى است كه براى مردم نوشته شده و میزانى
است كه در قیامت با آن ،اعمالشان سنجیده مىشود و بر طبق آن جزاء داده مىشوند و جزاء
حسن خود نوعى رزق است ،آنگاه رشته سخن به ثواب و عقابى كه روز قیامت دارند كشیده
شده است  .در این فصل آیه مودت و آیاتى مناسب با آن نیز آمده است.
هدف آیه  27تا  50سوره شوری

المیزان ج  18 :ص 77 :

تعریف دین به عنوان رزق از جانب خدا
ض َو لَ ِكن یُ ِ ّ
یر
الر ْزقَ ِل ِعبَا ِد ِه لَبَغَ ْوا فى األ َ ْر ِ
« َو لَ ْو بَسط َّ
َّللاُ ِ ّ
نز ُل بِقَد ٍَر َّما یَشا ُء إِنَّهُ ِب ِعبَا ِد ِه َخبِ ُ
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یر»!...
بَ ِص ٌ

صدر این آیات متصل است به داستان رزق دادن خدا به بندگان .یكى از بزرگترین
رزقها  ،دینى است كه خداى سبحان در اختیار بندگانش گذاشته و با در نظر داشتن این نكته
گفتار این فصل داخل در گفتار فصل گذشته مىشود كه در باره وحى سخن مىگفت و به
طور كلى آیات این سوره براى بیان آن ریخته شده  ،بعد از هر چند آیه یكبار برگشته به
همان غرض اشاره مىكند .
آنگاه پارهاى از آیات و دالئل توحید را كه مربوط به رزق است  -مانند خلقت
آسمانها و زمین ،منتشر كردن جنبندگان در آسمان و زمین ،خلقت كشتىها كه در دریا در
حركتند ،دادن فرزندان ذكور و اناث ،یا یكى از آنها را به هر كه بخواهد و ندادن هیچ یك
از آنها را به هر كه بخواهد  -ذكر مىكند!
آنگاه مىفرماید بعضى از رزقها هست كه تنها در دنیا مىدهد و به همه مىدهد و
آن رزقى است كه با فناى دنیا فانى مىشود و بعضى دیگرش مخصوص مؤمنین است كه
در آخرت مى دهد و آن بهترین رزق و پایدارترین رزق است ،از همین جا به مناسبت  ،به
ذكر صفات مؤمنین منتقل شده  ،حسن عاقبت آنان را بیان مىكند و نیز به اوصاف قیامت و
عاقبت ستمكاران منتقل مىشود و شرح مىدهد كه در قیامت با چه هولها و وحشتها و
عذابها روبرو مىشوند .
از اینها گذشته در خالل آیات ،اجمالى از پارهاى احكام را بیان نموده ،انذار و
تخویفى هم مىكند و به حق دعوت نموده و به حقایق و معارف بسیارى اشاره مىنماید.
هدف آیه  51تا  53سوره شوری

المیزان ج  18 :ص 106 :

تعریف وحی از نظر ارتباط بین خدا و رسوالن
وح َى ِب ِإ ْذنِ ِه َما یَشا ُء
س َل َرسوالً فَیُ ِ
ب أ َ ْو یُ ْر ِ
َّللاُ ِإال َوحْ یا ً أ َ ْو ِمن َو َراى ِح َجا ٍ
شر أَن یُك ِلّ َمهُ َّ
« َو َما كانَ ِلبَ ٍ
َلى َحكی ٌم»!...
إِنَّهُ ع ٌّ

این آیات آخرین فصلى است كه خداى سبحان در این سوره در باره وحى و تعریف
آن بیان نموده و در این فصل وحى و سخن گفتن خدا با بندگانش را به سه قسمت تقسیم
مىكند :به وسیله وحى یا از پس پرده و حجاب و یا به وسیله ارسال رسول كه به اذن خود
هر چه بخواهد به آن رسول وحى مىكند .
آنگاه مىفرماید :پیامهاى خود را به این طریق بر رسول خدا «ص» وحى مىكند و
آنچه از ناحیه خداى تعالى به آن جناب وحى شده قبل از وحى در نفس آن جناب سابقه
نداشته ،یعنى آن جناب به هیچ یك از معارفى كه به وى وحى شده قبال آگاهى نداشت و این
وحى است كه نورى است الهى و خداى تعالى هر یك از بندگان خود را بخواهد به این
هدایت اختصاص مىدهد و او را مورد وحى خود قرار مىدهد و به دنبالش هر یك از
بندگان را بخواهد به وسیله پیامبرش و به اذن خود هدایت مىفرماید!
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هدف و فلسفه نزول سوره زخرف
( المیزان ج  18 :ص ) 120:

انذار معتقدین به فرزندخدائی و کیفر استهزا کنندگان رسوالن
ین! إِنَّا َجعَ ْلنَهُ قُ ْر َءنا ً ع ََربِیًّا لَّعَلَّك ْم تَ ْع ِقلُونَ ! َو إِنَّهُ فى أ ُ ّم
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم! حم! َو ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب ا ْل ُمبِ ِ
َ
َ
َ
لى َح ِكی ٌم1( »!...تا /14زخرف)
ا ْل ِكت َ ِ
ب ل َد ْینا لعَ ٌّ

این سوره بطورى كه آغاز و انجام آن و نیز مطالبى كه بین این آغاز و انجام فاصله
شده ،جز چند آیه ،شهادت مىدهد ،در مقام انذار و هشدار دادن بشر است .در این سوره این
معنا را خاطر نشان مىسازد كه سنت الهى بر این جریان یافته كه انبیاء و رسوالنى برگزیند
و كتاب و ذكرى بر آنان نازل كند و هیچگاه اسراف و افراط مردم در قول و فعلشان او را
از این كار باز نمىدارد  ،بلكه همواره رسوالن و انبیایى فرستاده و استهزاء كنندگان و
تكذیب كنندگان ایشان را هالك نموده و سپس به سوى آتشى جاودانه سوق داده است!
در این بیان نخست مساله ارسال رسل را به طور اجمال ذكر مىكند و سپس از بین
آنان ابراهیم و سپس موسى و آنگاه عیسى«ع» را نام مىبرد و مطالبى از اسراف كفار نقل
نموده ،از آن جمله یكى از مهمترین گفتار آنان را كه مىگفتند خداى سبحان فرزند گرفته و
مالئكه دختران او هستند ذكر مىكند!
و این بدان جهت است كه نسبت به خصوص این عقیده و رد آن عنایت داشته و به
همین جهت آن را مكرر نقل مىكند و جواب مىگوید و گویندگان آن را به عذاب تهدید
مىكند  ،البته در این سوره حقایق متفرق دیگرى نیز هست .
هدف آیه  15تا  25سوره زخرف

المیزان ج  18 :ص 131 :

رد عقاید و اقوال مالئکه پرستی کفار
ور ُّمبِینٌ »!...
« َو َجعَلُوا لَهُ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ُج ْزءا ً ِإنَّ االنسنَ لَ َكفُ ٌ

این دسته از آیات ،قسمتى از اقوال و عقاید كفار را كه اسراف و كفر به نعمت منشا
آن بود حكایت مىكند  ،مثل اینكه مىگفتند خدا فرزند دارد و مالئكه دختران خدایند و این را
دلیل بر مالئكهپرستى خود مىگرفتند و آیات مورد بحث بعد از حكایت این اقوال آن را رد
مىكند .
هدف آیه  26تا  45سوره زخرف

المیزان ج  18 :ص 139 :

بیان کیفر کفران نعمتهای خدا و کفر به رسوالن وآیات و کتاب الهی
« َو إِ ْذ قَا َل إِب َْر ِهی ُم أل َ ِبی ِه َو قَ ْو ِم ِه إِنَّنى بَ َرا ٌء ِ ّم َّما تَ ْعبُ ُدونَ »!...

از آنجا كه رشته كالم از رسالت رسول و كفر مشركین به رسالت و تشبث
ایشان(در شرك) به ذیل تقلید از پدران و بدون هیچ دلیل دیگر انجامید ،دنبالش داستان
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ابراهیم علیهالسالم را ذكر مىكند كه تقلید كردن از پدر و قومش را دور انداخته ،از آنچه
آنان به جاى خداى سبحان مىپرستیدند بیزارى جست و از پروردگارش طلب هدایتى كرد
كه از فطرتش سرچشمه مىگرفت.
بعد از نقل داستان ابراهیم این مسائل را خاطر نشان مىفرماید كه از چه نعمتهایى
برخوردارشان كرد و آنها چگونه آن نعمتها را كفران كردند و به كتاب خدا كافر شدند و
در آن خردهگیریها نمودند و به فرستاده خدا طعنهها زدند ،طعنههایى كه به خودشان بر
مىگردد و سپس آثار اعراض از یاد خدا را ذكر مىكند و عاقبت این كار را كه همان
شقاوت و خسران است تذكر مىدهد و آنگاه عطف مىكند بر آن این را كه پیامبر باید براى
همیشه از ایمان آوردن ایشان مایوس باشد و سپس تهدیدشان مىكند به عذاب!
و به پیامبر عزیزش تاكید مىكند كه به قرآن تمسك جوید ،چون قرآن ذكر او و ذكر
قوم او است و به زودى از آن بازخواست مىشوند و آنچه در قرآن است دین توحید است كه
همه انبیاء گذشته بر آن دین بودند!
هدف آیه  46تا  56سوره زخرف

المیزان ج  18 :ص 161 :

عبرت گرفتن کفار از سرنوشت فرعون و قوم او
« َو لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا ُموسى ِبئ َایَتِنَا إِلى فِ ْرع َْونَ َو َمالی ِه فَقَا َل إِنى َرسو ُل َرب ا ْلعَلَ ِمینَ »!...

در این آیات برایشان مثلى از داستانهاى موسى علیهالسالم و فرعون و قومش آورده
كه خدا او را با معجزات و آیات باهرهاش به سوى ایشان گسیل داشت و آنان بر آن آیات
خندیدند و مسخره كردند و فرعون براى قومش احتجاج كرد و به آنان خطاب نمود كه من
بهتر از موسى هستم ،براى اینكه ملك مصر از آن من است كه این نهرها از دامنه آن جارى
است ،با این حرفها عقل مردم را دزدید و آنان اطاعتش كردند و سرانجام كارشان و
استكبارشان بدینجا كشید كه خدا از ایشان انتقام گرفته غرقشان كرد .
هدف آیه  57تا  65سوره زخرف

المیزان ج  18 :ص 169 :

بیان مجادله کفار با رسول هللا «ص» درباره عیسی «ع»
ضرب ا ْبنُ َم ْریَ َم َمثَالً إِذَا قَ ْو ُمك ِم ْنهُ یَ ِصدُّونَ »!...
« َو لَ َّما ِ

بعد از آنكه در آیات قبل از اشاره به داستان موسى علیهالسالم فارغ شد ،اینك در
این آیات به داستان عیسى علیهالسالم اشاره مىكند و قبل از هر چیز مجادله مردم با رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم در باره عیسى علیهالسالم را ذكر نموده سپس از آن پاسخ مىدهد.
هدف آیه  66تا  78سوره زخرف

المیزان ج  18 :ص 179 :

انذار از قیامت
نظرونَ ِإال الساعَةَ أَن تَأ ْ ِتیَ ُهم بَ ْغتَةً َو ُه ْم ال یَشعُ ُرونَ »!...
« َه ْل یَ ُ

در این آیات دو باره به انذار قوم برگشته  ،از قیامت تخویفشان مىكند و نیز به مآل
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حال پرهیزكاران و مجرمین و ثواب و عقابشان در قیامت اشاره مىفرماید.
هدف آیه  79تا  89سوره زخرف

المیزان ج  18 :ص 187 :

بیان خنثی شدن توطئه علیه رسول هللا«ص» و نفی اعتقادات شرک آمیز
بر ُمونَ »!...
« أ َ ْم أَب َْر ُموا أ َ ْمرا ً فَ ِإنَّا ُم ِ

در این آیات به سخنان قبل برگشت شده و در آن كفار را در برابر اینكه علیه رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم نقشه مىكشند توبیخ نموده تهدیدشان مىكند به اینكه خداى تعالى
هم علیه ایشان كید خواهد كرد .
و نیز در این آیات اعتقاد مشركین را بر اینكه خدا فرزند دارد نفى نموده و بطور
كلى شریك داشتن خدا را رد و ربوبیت مطلقه خدا را به تنهایى اثبات مىكند و در آخر ،
سوره را با تهدید و وعید ختم مىكند!

هدف و فلسفه نزول سوره دخان
( المیزان ج  18 :ص ) 195:

بیان کیفر شک در قرآن ،رحمت بودن آن و نزولش در شب قدر
ین! ِإنَّا أَ َ
نز ْلنَهُ فى لَ ْیلَ ٍة ُّمبَ َر َك ٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنذ ِِرینَ ! فِی َها
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! حم! َو ا ْلكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب ا ْل ُم ِب ِ
ق ك ُّل أ َ ْم ٍر َح ِك ٍیم 1( »!...تا /8دخان)
یُ ْف َر ُ

غرض سوره در یك كلمه خالصه مىشود و آن این است كه مىخواهد كسانى را كه
به كتاب خدا شك دارند از عذاب دنیا و عذاب آخرت انذار كند و این غرض را در این سیاق
بیان مى كند كه :قرآن كتابى است روشن كه از ناحیه خدا نازل شده بر كسى كه او به سوى
مردم گسیل داشته  ،تا انذارشان كند و به این منظور نازل كرده تا رحمتى از او به بندگانش
باشد و در بهترین شب نازل كرده  ،شب قدر كه در آن شب هر امرى بطور خللناپذیرى
تقدیر مىشود.
چیزى كه هست مردم  -یعنى كفار  -در باره آن خود را به شك مىاندازند و با هوى
و هوس خود بازى مى كنند و به زودى عذابى دردناك در دنیا از هر سو ایشان را احاطه
مىكند ،آنگاه به سوى پروردگار خود برمىگردند و خداوند بعد از فصل قضاء و محاسبه
دقیق با عذابى جاودانه از ایشان انتقام مىگیرد .
آنگاه براى آنان مثالى در خصوص عذاب دنیوى مىآورد و آن داستان موسى
علیهالسالم است كه به سوى قوم فرعون و براى نجات بنى اسرائیل گسیل شد و فرعونیان
او را تكذیب كردند و خداوند به همین جرم در دریا غرقشان كرد .
سپس براى عذاب دومشان كه آن را انكار مىكردند  ،یعنى بازگشت به خدا در روز
فصل قضا( قیامت) چنین اقامه حجت مىكند كه  :قیامت آمدنى است  ،چه بخواهند و چه
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نخواهند!
و در آخر پارهاى از اخبار قیامت را و آنچه بر سر مجرمین مىآید و آنچه از انواع
عذاب به آنها مىرسد ،برشمرده ،قسمتى هم از ثوابهایى را كه به متقین مىرسد كه حاصل
جمعش عبارت است از حیاتى طیب و مقامى كریم  ،بیان مىكند!
هدف آیه  9تا  33سوره دخان

المیزان ج  18 :ص 205 :

انذار مشرکین از شک در قرآن و از سرنوشت مشابه هالکت و غرق فرعونیان
« بَ ْل ُه ْم فى شكٍ یَ ْلعَبُونَ »!...

بعد از آنكه در آیات قبل فرمود :قرآن كتابى است مبین كه در بهترین شب بر رسول
خدا«ص» نازل شد ،تا رحمت خدا و انذارى از سوى وى باشد  ،اینك در این آیات تردید
مشركین را در حقانیت قرآن یادآور شده تهدیدشان مىكند به عذاب دنیا و عذاب روز قیامت
و به همین منظور داستان فرستادن موسى به سوى فرعون را برایشان مثل مىآورد كه
فرعون و قومش او را تكذیب كردند و خداى تعالى غرقشان كرد .
و این قصه خالى از این اشاره نیست كه خداى تعالى به زودى با بیرون كردن
یاغیان قریش از مكه ،رسولش و مؤمنین را از شر آنها نجات مىدهد و سپس سران قریش
را كه به تعقیب رسول خدا«ص» و مؤمنین برمىخیزند هالك مىنماید .
هدف آیه  34تا  59سوره دخان

المیزان ج  18 :ص 218 :

عذاب اخروی منکرین معاد
ُالء لَیَقُولُونَ »!...
« ِإنَّ َهؤ ِ

بعد از آنكه كفار را به عذاب دنیوى و سپس به عذاب اخروى انذار و تهدید كرد و
در عذاب دنیوى به ماجراى قوم فرعون تمثل جست كه موسى از طرف پروردگارش به
رسالت به سویشان گسیل شد و مردم او را تكذیب كردند و در نتیجه غرق گشته و منقرض
شدند  ،اینك در این آیات به عذاب اخروى آنان پرداخته و انكار معاد را از ایشان حكایت
مى كند كه معتقد بودند به اینكه بعد از مرگ اولى دیگر حیاتى نیست و آنگاه بر اثبات معاد
احتجاج مىكند و برهان اقامه مىنماید و سپس به پارهاى از عذابهاى آخرت كه به زودى
مجرمین بدان مبتال مىشوند و نیز به پارهاى از نعمتهاى دائمى كه متقین به آن مىرسند
اشاره مى كند  ،و در اینجاست كه سوره با تذكر همان مطلبى كه با آن آغاز شده بود یعنى
نزول كتاب به منظور تذكر خلق و دستور به انتظار كشیدن رسول خدا«ص» خاتمه مىیابد
.
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هدف و فلسفه نزول سوره جاثیــه
( المیزان ج  18 :ص ) 233:

دعوت عموم بشر به دین توحید
یز الحْ َُ ِك ِیم»!...
ب ِمنَ َّ
سم َّ
« ِب ِ
نزی ُل ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َّللاِ ا ْلعَ ِز ِ
الر ِح ِیم! حم! ت َ ِ
(1تا/13جاثیه)

غرض این سوره دعوت عموم بشر است به دین توحید  ،و پرهیز از عذابى كه از
آن انذار مىكند .
سوره ،نخست با مساله توحید آغاز مىشود و سپس به تشریع شریعت براى رسول
خدا«ص» و اینكه بر آن جناب و بر عامه بشر الزم است از آن پیروى كنند اشاره نموده ،
مىفرماید :چون در پیش روى خود روزى را دارند كه در آن روز بر طبق اعمال صالحى
كه انجام دادهاند از ایمان و پیروى شریعت و بر طبق گناهانى كه كردهاند از اعراض از دین
و غیره محاسبه خواهند شد .
آنگاه پیشامدهایى را كه هر یك از این دو طایفه در قیامت دارند ذكر مىكند  .البته
در خالل این بیانات انذار شدید و تهدید سختى به مستكبرین دارد كه از آیات خدا اعراض
مىكنند و نیز به كسانى كه هواى نفس خود را معبود خود گرفتهاند و خدا آنان را گمراه كرد
در عین اینكه به گمراهى خود عالم بودند  ،هشدار مىدهد .
از لطائفى كه در این سوره آمده بیان معناى نوشتن نامه اعمال و استنساخ آن است!
هدف آیه  14تا  19سوره جاثیه

المیزان ج  18 :ص 247 :

بیان تشریع شریعت برای رسول هللا «ص» و پیروی از آن
سبُونَ »!...
َّللاِ ِلیَجْ ِزى قَ ْو َما ِب َما كانُوا یَ ْك ِ
« قُل ِلّلَّ ِذینَ َءا َمنُوا یَ ْغ ِف ُروا ِللَّ ِذینَ ال یَ ْر ُجونَ أَیَّا َم َّ

بعد از آنكه آیات و دالیل وحدانیت خداى تعالى را ذكر نمود و در ضمن آنها تا
اندازهاى به مساله معاد اشاره نمود و نیز مساله نبوت را در خالل ذكر تنزیل كتاب و تهدید
استهزاء كنندگان ذكر فرمود  ،اینك در این آیات تشریع شریعت براى رسول خدا «ص» را
ذكر مىكند و براى اینكه مطلب مربوط به ما قبل شود ،دو مقدمه مىآورد:
یكى اینكه مؤمنین باید متعرض حال كفار منكر معاد نشوند ،زیرا خداى تعالى
خودش ایشان را مجازات خواهد فرمود ،چون اعمال چه خوب و چه بدش مورد بازپرسى
قرار خواهد گرفت و علت تشریع شریعت هم همین است .
دوم اینكه انزال كتاب و حكم و نبوت امرى نوظهور نیست ،چون خداى تعالى به
بنى اسرائیل نیز كتاب و حكم و نبوت داد و معجزات روشنى برایشان اظهار كرد  ،كه با آن
معجزات دیگر جاى شكى در دین خدا باقى نماند  ،چیزى كه هست علماى بنى اسرائیل از
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راه ستم و یاغىگرى در آن دین اختالف راه انداختند كه به زودى خداى تعالى بین آنان
داورى خواهد كرد .
آنگاه بعد از ذكر این دو مقدمه مساله تشریع شریعت براى رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را بیان نموده و آن جناب را دستور مىدهد تا از شریعت خود پیروى
كند و از پیروى هوى و هوسهاى مردم جاهل دورى نماید .
هدف آیه  20تا  37سوره جاثیه

المیزان ج  18 :ص 255 :

بیان بصیرت بودن شریعت اسالم برای مردم
اس َو ُهدًى َو َرحْ َمةٌ ِلّقَ ْو ٍم یُو ِقنُونَ »!...
صئر ِللنَّ ِ
« َهذَا بَ ُ

بعد از آنكه به مساله تشریع شریعت براى رسول خدا «ص»اشاره كرد و فرمود كه
آن جناب را بر شریعتى از أمر یعنى شریعت اسالم قرار دادیم  ،اینك در این آیات به این
معنا اشاره مىكند كه شریعت اسالم بصیرتهایى براى مردم است  ،كه با آن تشخیص
مىدهند كه چه راهى از راههاى زندگى را طى كنند تا به حیات طیب در دنیا و سعادت
زندگى آخرت برسند و نیز شریعت اسالم هدایت و رحمتى است براى مردمى كه به آیات
خدا یقین دارند .
و نیز به این نكته اشاره مىكند كه آنچه مرتكبین گناهان را وادار مىكند كه از
پیروى شریعت سرباز زنند  ،انكار معاد است  ،آنها خیال مىكنند كه با افراد متشرعى كه
پابند به دین خدا هستند  ،در زندگى و مرگ یكسانند و براى پایبندى به شریعت هیچ اثرى
قائل نیستند  ،لذا فكر مىكنند چرا به خاطر پیروى از شریعت خود را به زحمت اندازیم و
بدون جهت مقید نموده  ،بار سنگین اعمال صالح را به دوش بكشیم؟ به همین جهت خداى
تعالى بر بطالن پندار آنان و اثبات معاد اقامه برهان مىكند و سپس به شرح جزئیات
پرداخته شمهاى از پاداشهاى صالحان و عقابهاى طالحان و منكرین و مجرمین را بیان
نموده و سوره را با حمد و تسبیح خدا ختم مىكند!

هدف و فلسفه نزول سوره احقاف
( المیزان ج  18 :ص ) 281:

انذار منکرین به توحید و نبوت و معاد
یز ال َح ِك ِیم»!...
ب ِمنَ َّ
سم َّ
« ِب ِ
نزی ُل ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َّللاِ ا ْلعَ ِز ِ
الر ِح ِیم! حم! ت َ ِ
(1تا /14احقاف)

غرض این سوره انذار مشركینى است كه دعوت به ایمان به خدا و رسول و معاد را رد
مى كردند و این انذار مشتمل است بر عذاب الیم براى كسانى كه آن را انكار نموده ،از آن
اعراض كنند و به همین جهت این سوره با اثبات معاد آغاز شده و در این آیات احتجاج بر
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یگانگى خدا و بر نبوت نیز شده و اشارهاى هم به هالكت قوم هود و قریههاى پیرامون مكه
رفته است و به این وسیله مردم را انذار مىكند .
و نیز از آمدن چند نفر از طائفه جن نزد رسول خدا «ص» خبر مىدهد كه بعد از
شنیدن آیاتى از قرآن به آن جناب ایمان آورده  ،به نزد قوم خود بازگشتند  ،تا ایشان را انذار
كنند .
هدف آیه  15تا  20سوره احقاف

المیزان ج  18 :ص 304 :

بیان تقسیم مردم به دو دسته  :تائبین و خاسرین ،و بیان عملکرد آنان
« َو َوص ْینَا االنسنَ ِب َو ِل َد ْی ِه ِإحْ سنا ً َح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ ك ُْرها ً َو َوضعَتْهُ ك ُْرها ً َو َح ْملُهُ َو ِفصلُهُ ثَلَثُونَ شهْرا ً
َلى َو عَلى
َحتى ِإذَا بَلَ َغ أَش َّد ُه َو بَلَ َغ أ َ ْربَ ِعینَ سنَةً قَا َل َرب أ َ ْو ِزعْنى أ َ ْن أَشك َُر نِ ْع َمتَك الَّتى أَ ْنعَ ْمت ع َّ
َو ِلدَى َو أ َ ْن أ َ ْع َم َل ص ِلحا ً ت َ ْرضا ُه َو أَص ِلحْ لى فى ذُ ِ ّریَّتى ِإنى تُبْت ِإلَیْك َو ِإنى ِمنَ ا ْل ُمس ِل ِمینَ »!...

در این فصل از آیات به طور مفصل شرح مىدهد و مىفرماید :مردم دو دستهاند:
یك دسته تائبین هستند كه همواره به سوى خدا رجوع دارند و در برابر او تسلیمند و ایشان
كسانىاند كه اعمال نیكترشان قبول مىشود و از گناهانشان در مىگذرند و جزو اصحاب
جنتند.
دسته دیگر خاسران و زیانكارانند كه همان سرنوشتى كه امتهاى گذشته از جن و
انس بدان گرفتار شدند در باره اینان نیز حتمى شده است .
آنگاه طائفه اول را به كسى مثل زده كه ایمان به خدا دارد و تسلیم او و نیكوكار به
والدین خویش است و همواره از خدا مىخواهد تا شكر بر نعمتهایش را به او الهام كند ،
نعمتهایى كه به خودش داده و نعمتهایى كه به پدر و مادرش ارزانى داشته و نیز مىخواهد
كه عمل صالح و اصالح ذریهاش را به وى الهام كند!
و طائفه دوم را به كسى مثل زده كه عاق پدر و مادرش باشد  ،وقتى او را به سوى
ایمان به خدا و روز جزاء مىخوانند مىگوید :این حرفها جزو خرافات كهنه و قدیمى است و
به این اكتفاء ننموده پدر و مادر را تهدید مىكند كه دیگر از این حرفها نزنند .
هدف آیه  21تا  28سوره احقاف

المیزان ج  18 :ص 319 :

بیان نابودی قوم عاد و بیان ایمان آوردن جنیان به قرآن
ین یَ َد ْی ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه أَال تَ ْعبُدُوا ِإال
اف َو قَ ْد َخلَ ِ
« َو ا ْذك ُْر أ َ َخا عَا ٍد ِإ ْذ أَنذَ َر قَ ْو َمهُ ِباألَحْ قَ ِ
ت النُّذُ ُر ِمن بَ ِ
عذَاب یَ ْو ٍم ع َِظ ٍیم»!...
علَیْك ْم َ
َّللاَ إِنى أ َ َخاف َ
َّ

در این آیات به دو داستان اشاره مىكند :یكى از قوم عاد و هالكت ایشان و در
ضمن اشاره به هالكت قراى پیرامون مكه و یكى هم از ایمان آوردن قومى از جن  ،كه
خداى تعالى به سوى رسول خدا«ص» متوجهشان كرد و با شنیدن قرآن ایمان آوردند و
براى انذار به سوى قوم خود برگشتند .
و منظور از نقل این دو داستان این است كه هر كس بخواهد از سرگذشت آنان
عبرت بگیرد و آیات فوق تنها مربوط به داستان اول است.
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هدف آیه  29تا  35سوره احقاف

المیزان ج  18 :ص 327 :

مقایسه ایمان آوردن جن به قرآن با انکار کردن آن بوسیله کافران
نصتُوا فَلَ َّما
صر ْفنَا ِإلَیْك نَفَرا ً ِ ّمنَ ْال ِج ّن یَست َِمعُونَ ْالقُ ْر َءانَ فَلَ َّما َح ُ
ضروهُ قَالُوا أ َ ِ
« َو ِإ ْذ َ
ضى َولَّ ْوا ِإلى قَ ْو ِم ِهم ُّمنذ ِِرینَ »!...
قُ َ
این آیات داستان دومى را بعد از داستان قوم عاد بیان مىكند تا امت اسالم از آن
عبرت گیرد ،اگر بگیرد و در این آیات به مشركین طعنه مىزند كه چگونه به آن جناب و به
كتابى كه بر او نازل شده كفر ورزیدند با اینكه كتاب مزبور به زبان خود آنان نازل شده و
خوب مىدانند آیتى معجزه است و با این حال آن را از نوع كتابهاى بشرى معرفى مىكنند و
به آن كتابها تشبیه مىنمایند و با اینكه جن وقتى بدان گوش فرا دادند ایمان آوردند و به سوى
قوم خود برگشتند تا آنان را هم انذار كنند .

هدف و فلسفه نزول سوره محمد«ص»
( المیزان ج  18 :ص ) 336:

مقایسه بین صفات و آثار صفات مومنین و کافرین ،و بیان احکام جهاد
َّللاِ أَض َّل أ َ ْع َملَ ُه ْم»!...
الر ِح ِیم! الَّ ِذینَ َكفَ ُروا َو صدُّوا عَن سبِی ِل َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
( 1تا /6محمد)

این سوره كفار را به اوصاف خبیثه و اعمال زشتى كه از خصائص ایشان است
توصیف مى كند و مؤمنین را با صفات طیب و اعمال نیكى كه دارند مىستاید  ،آنگاه آثار
صفات مؤمنین را كه نعمت و كرامت است و آثار صفات كفار را كه نقمت و خوارى است،
بر مىشمارد.
و خالصه در این سوره بین دو طائفه مقایسه شده ،هم بین صفات و اعمالى كه در
دنیا دارند و هم بین آثارى كه در آخرت مترتب بر اعمال آنان مىشود .
و در این میان بعضى از احكام جهاد و قتال را بیان مىكند.
هدف آیه  7تا  15سوره محمد

المیزان ج  18 :ص 345 :

وعده نصرت در جهاد
َنصروا َّ
نصر ُك ْم َو یُث َ ِبّت أ َ ْقدَا َمك ْم»!...
َّللاَ یَ ْ
« یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ِإن ت ُ
سیاق این آیات همان سیاقى است كه آیات قبل داشتند.
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هدف آیه  16تا  32سوره محمد

المیزان ج  18 :ص 353 :

بیان وصف منافقان و بیماردالن
« َو ِمن ُهم َّمن یَست َ ِم ُع إِلَیْك َحتى إِذَا َخ َر ُجوا ِم ْن ِعندِك قَالُوا ِللَّ ِذینَ أُوت ُوا ا ْل ِع ْل َم َما ذَا قَا َل َءانِفا ً أُولَئك
وبه ْم َو اتَّبَعُوا أ َ ْه َوا َء ُه ْم »!...
الَّ ِذینَ طبَ َع َّ
َّللاُ عَلى قُلُ ِ

سیاق این آیات طبق سیاق آیات قبلى جریان یافته و در آن متعرض حال كسانى شده
كه منافق و بیمار دلند و بعد از ایمان به كفر برمىگردند .
هدف آیه  33تا  38سوره محمد

المیزان ج  18 :ص 370 :

هشدار به مومنین از تمایل به مشرکین و حبط اعمال خود
الرسو َل َو ال تُب ِْطلُوا أ َ ْع َملَك ْم»!...
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ

خداى تعالى بعد از آنكه حال كفار را بیان كرد و بیان حال بیماردالن و تثاقل آنان
در امر قتال و حال مرتدین ایشان را بر آن بیان اضافه كرد ،اینك در این آیات روى سخن
را به مؤمنین برگردانده و بر حذرشان مىدارد از اینكه مثل آن كفار و آن منافقین و آن
مرتدین باشند و با مشركین سازش نموده به سوى آنان متمایل شوند ،در نتیجه تابع روشى
شوند كه خدا را به خشم مىآورد و یا همانند منافقان از خوشنودى خدا كراهت داشته باشند و
در نتیجه عملشان حبط گردد .
البته در این آیات ایشان را با ترغیب و ترهیب و تطمیع و تخویف  ،موعظه هم
مىكند و با این بیانات سوره خاتمه مىیابد.

هدف و فلسفه نزول سوره فتح
( المیزان ج  18 :ص ) 377:

وعده فتح مبین ،و بیان شرح سفر رسول هللا«ص» منجر به صلح حدیبیه
الر ِح ِیم! إِنَّا فَتَحْ نَا لَك فَتْحا ً ُّمبِیناً1 ( »!...تا/7فتح)
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

مضامین آیات این سوره با فصول مختلفى كه دارد انطباقش بر قصه صلح حدیبیه
كه در سال ششم از هجرت اتفاق افتاد روشن است و همچنین با سایر وقایعى كه پیرامون
این قصه اتفاق افتاد ،مانند داستان تخلف اعراب از شركت در این جنگ و نیز جلوگیرى
مشركین از ورود مسلمانان به مكه و نیز بیعتى كه بعضى از مسلمانان در زیر درختى انجام
دادند كه تاریخ و روایات ،تفصیل آنها را آورده اند.
پس غرض سوره بیان منتى است كه خداى تعالى به رسول خدا نهاده و در این سفر
فتحى آشكار نصیبش فرموده و نیز منتى كه بر مؤمنین همراه وى نهاده و مدح شایانى است
كه از آنان كرده و وعده جمیلى است كه به همه كسانى از ایشان داده كه ایمان آورده و عمل
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صالح كردهاند!
هدف آیه  8تا  10سوره فتح

المیزان ج  18 :ص 407 :

تعظیم و تکریم رسول هللا«ص» و معرفی او به عنوان شاهد و مبشر و نذیر
شهدا ً َو ُمبَشرا ً َو نَذِیراً»!...
« إِنَّا أ َ ْرس ْلنَك ِ

این چند آیه ،فصل دوم از آیات سوره است كه در آن خداى سبحان پیامبر خود را از
در تعظیم و تكریم چنین معرفى مىكند كه او را به عنوان شاهد و مبشر و نذیر فرستاده ،
اطاعت او اطاعت خدا و بیعت با او بیعت با خدا است!
هدف آیه  11تا  17سوره فتح

المیزان ج  18 :ص 413 :

بیان بهانه عربهای بدوی از عدم همراهی رسول هللا در جنگ حدیبیه
سنَتِ ِهم َّما لَیْس
ب شغَلَتْنَا أ َ ْم َولُنَا َو أ َ ْهلُونَا فَاستَ ْغ ِف ْر لَنَا یَقُولُونَ ِبأ َ ْل ِ
« سیَقُو ُل لَك ا ْل ُم َخلَّفُونَ ِمنَ األَع َْرا ِ
َّللاُ ِب َما
َّللاِ شیْئا ً إِ ْن أَ َرا َد ِب ُك ْم ضرا ًّ أَ ْو أ َ َرا َد ِب ُك ْم نَ ْفعَا بَ ْل كانَ َّ
فى قُلُو ِب ِه ْم قُ ْل فَ َمن یَ ْم ِلك لَكُم ِ ّمنَ َّ
یرا»!...
ت َ ْع َملُونَ َخ ِب َ

این آیات فصل سومى است از آیات سوره و در آن متعرض حال عربهایى است كه
از یارى رسول خدا «ص» تقاعد ورزیدند و در سفر حدیبیه شركت نكردند و به طورى كه
گفتهاند آنها اعراب و قبائل اطراف مدینه بودند ،یعنى جهینه ،مزینه ،غفار ،اشجع ،اسلم و
دئل كه از امر آن جناب تخلف كرده و گفتند :محمد و طرفدارانش به جنگ مردمى مىروند
كه دیروز در كنج خانه خود به دست ایشان كشته دادند و بطور قطع از این سفر
برنمىگردند و دیگر دیار و زن و فرزند خود را نخواهند دید.
خداى سبحان در این آیات به رسول گرامىاش خبر داد كه اینان به زودى تو را
مىبینند و از نیامدنشان اعتذار مىجویند كه سرگرم كارهاى شخصى و رسیدگى به اهل و به
مالها بودیم و از تو مىخواهند برایشان طلب مغفرت كنى ،ولى خدا آنان را در آنچه
مىگویند تكذیب مىكند و تذكر مىدهد كه سبب نیامدنشان ،چیزى است غیر از آنچه كه
اظهار مىكنند و آن سوء ظنشان است و خبر مىدهد كه به زودى درخواست مىكنند تا
دوباره به تو بپیوندند و تو نباید بپذیرى ،چیزى كه هست به زودى دعوتشان خواهى كرد به
جنگ قومى دیگر ،اگر اطاعت كردند كه اجرى جزیل دارند و گر نه عذابى دردناك در
انتظارشان هست!
هدف آیه  18تا  28سوره فتح

المیزان ج  18 :ص 422 :

بیان رضایت خدا از بیعت کنندگان بعد ازصلح حدیبیه و وعده پیروزی آتی
وبه ْم فَأ َ َ
یه ْم َو
نز َل الس ِكینَةَ َ
ضى َّ
عل َ ِ
َّللاُ ع َِن ا ْل ُمؤْ ِمنِینَ إِ ْذ یُبَایِعُونَك تحْ ت الش َج َر ِة فَعَ ِل َم َما فى قُلُ ِ
« لَّقَ ْد َر َ
َ
أَثَبَ ُه ْم فَتْحا ً ق ِریباً»!...

این آیات فصل چهارم از آیات سوره است كه در آن شرحى از مؤمنین كه با رسول
خدا «ص» به حدیبیه رفتند ذكر نموده و رضایت خود را از آنان كه با آن جناب در زیر
درخت بیعت كردند اعالم مىدارد آنگاه بر آنان منت مىگذارد كه سكینت را بر قلبشان نازل
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كرده و به فتحى قریب و غنیمتهایى بسیار نویدشان مىدهد و نیز خبرى كه در حقیقت
نویدى دیگر است مىدهد كه مشركین اگر با شما جنگ كنند فرار خواهند كرد ،به طورى كه
پشت سر خود را نگاه نكنند.
و مىفرماید آن رؤیایى كه در خواب به پیامبرش نشان داد رؤیاى صادقه بود و بر
حسب آن  ،به زودى داخل مسجد الحرام خواهند شد ،در حالى كه ایمن باشند و سر خود را
بتراشند ،بدون اینكه از كسى واهمهاى كنند ،چون خدا رسول خود را به هدایت و دین حق
فرستاده تا دین حق را بر همه ادیان غلبه دهد  ،هر چند كه مشركین كراهت داشته باشند!
المیزان ج  18 :ص 445 :

هدف آیه  29سوره فتح

توصیف رسول هللا و مومنین به« اشداء علی الکفار و رحماء بینهم!»
شدَّا ُء عَلى ا ْل ُكفَّ ِار ُر َح َما ُء بَیْن ُه ْم تَ َرا ُه ْم ُركَّعا ً س َّجدا ً یَ ْبتَغُونَ فَضالً
َّللاِ َو الَّ ِذینَ َمعَهُ أ َ ِ
« م َح َّم ٌد َّرسو ُل َّ
َ
َ
َ
َ
َ
االنجی ِل
سی َما ُه ْم فى ُو ُجو ِه ِهم ِ ّم ْن أث ِر الس ُجو ِد ذ ِلك َمثلُ ُه ْم فى الت َّ ْو َرا ِة َو َمثلُ ُه ْم فى
ضونا ً ِ
ِ ّمنَ َّ
َّللاِ َو ِر َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َاز َرهُ فاست َ ْغلَظ فاست َ َوى عَلى سوقِ ِه یُ ْع ِجب ُّ
ع أ ْخ َر َج شطئَهُ فئ َ
ار َو َ
الز َّرا َ
ع َد َّ
به ُم ال ُكفَّ َ
َّللاُ
ع ِلیَ ِغیظ ِ
ك ََز ْر ٍ
َ
ت ِمن ُهم َّم ْغ ِف َرةً َو أجْ را ً ع َِظی َما!»
الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو ع َِملُوا الص ِل َح ِ

این آیه خاتمه سوره است و پیامبر را توصیف مىكند و نیز آنهایى را كه با اویند به
اوصافى مى ستاید كه در تورات و انجیل ستوده و مؤمنین را كه عمل صالح انجام دادهاند
وعده جمیل مىدهد .این آیه متصل به آیه قبل است ،چون در آن آیه مىفرمود كه او رسول
خود را به هدایت و دین حق فرستاده است.

هدف و فلسفه نزول سوره حجرات
( المیزان ج  18 :ص ) 453:

بیان برخی احکام مهم دین و وظیفه فرد در مقابل خدا و رسول و اجتماع
َّللاَ ِإنَّ َّ
َّللاِ َو َرسو ِل ِه َو اتَّقُوا َّ
َى َّ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تُقَ ِ ّد ُموا بَینَ یَد ِ
َّللاَ
ع ِلی ٌم1( »!...تا/10حجرات)
سمی ٌع َ
ِ

این سوره مشتمل بر مسائلى از احكام دین است  ،احكامى كه با آن سعادت زندگى
فردى انسان تكمیل مىشود و نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر مىگردد .
بعضى از آن مسائل ادب جمیلى است كه باید بین بنده و خداى سبحان رعایت شود و
پارهاى آدابى است كه بندگان خدا باید در مورد رسول خدا «ص» رعایت كنند  ،كه در پنج
آیه اول سوره آمده است.
بعضى دیگر آن ،احكام مربوط به مسائلى است كه مردم در برخورد با یكدیگر در
مجتمع زندگى خود باید آن را رعایت كنند .
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قسمتى دیگر مربوط به برترىهایى است كه بعضى افراد بر بعض دیگر دارند و
تفاضل و برترى افراد از اهم امورى است كه جامعه مدنى انسان با آن منتظم مىشود و
انسان را به سوى زندگى توأم با سعادت و عیش پاك و گوارا هدایت مىكند و با آن بین دین
حق و باطل فرق مىگذارد و مىفهمد كدام دین حق است و كدام از سنن اجتماعى قومى
است!
و در آخر  ،سوره را با اشاره به حقیقت ایمان و اسالم ختم نموده  ،بر بشریت منت
مىگذارد كه نور ایمان را به او افاضه فرموده است .
المیزان ج  18 :ص 479 :

هدف آیه  11تا  18سوره حجرات

بیان برخی احکام اجتماعی و اخالقی اسالم
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال یَس َخ ْر قَ ْو ٌم ِ ّمن قَ ْو ٍم عَسى أَن یَكُونُوا َخیرا ً ِ ّمن ُه ْم َو ال نِسا ٌء ِ ّمن نِّساءٍ عَسى
ق بَ ْع َد االی َم ِن َو
ب بِئْس االس ُم ا ْلفُسو ُ
أَن یَكُنَّ َخیرا ً ِ ّمن ُهنَّ َو ال ت َ ْل ِم ُزوا أَنفُسك ْم َو ال تَنَابَ ُزوا بِاأل َ ْلقَ ِ
َمن لَّ ْم یَت ُب فَأُولَئك ُه ُم الظ ِل ُمونَ »!...

بیان احکام مربوط به روابط اجتماعی و اخالقی اسالم از قبیل نفی استهزا و دشنام
و غیره.

هدف و فلسفه نزول سوره ق
( المیزان ج  18 :ص ) 502:

بررسی مسئله معاد
ان ا ْل َم ِجیدِ! بَ ْل ع َِجبُوا أ َ ْن جا َء ُه ْم ُم ْنذ ٌِر ِم ْن ُه ْم فَقا َل
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! ق! َو ا ْلقُ ْر َء ِ
َجیب1( »!...تا/14ق)
ا ْلكافِ ُرونَ هذا ش َْي ٌء ع ٌ

این سوره مساله دعوت اسالم را بیان مىكند و به آنچه در این دعوت است اشاره
مى كند ،یعنى انذار به معاد و انكار مشركین به معاد و تعجبى كه از آن داشتند كه بعد از
مردن و بطالن شخصیت آدمى و خاك شدنش چگونه دوباره زنده مىشود و به همان
صورت و وضعى كه قبل از مرگ داشت برمىگردد؟ آنگاه تعجب آنان را رد مىكند به این
كه علم الهى محیط به ایشان است و كتاب حفیظ كه هیچ یك از احوال خلقش و هیچ حركت و
سكون آنها  -چه خردش و چه كالنش  -از قلم آن كتاب نیفتاده نزد او است .آنگاه این منكرین
را تهدید مىكند به اینكه اگر به راه نیایند بر سرشان همان خواهد آمد كه بر سر امتهاى
گذشته و هالك شده آمد .
و آنگاه براى بار دوم باز به علم و قدرت خداى تعالى پرداخته از راه تدبیرى كه در
خلقت آسمانها و آراستن آن با ستارگان بى حركت و با حركت و تدابیر دیگرى كه به كار
برده و نیز تدبیرى كه در خلقت زمین به كار برده و آن را گسترده و كوههاى ریشه دار در
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آن جایگزین ساخته گیاهان نر و ماده در آن رویانیده و نیز به اینكه آب را از آسمان فرستاده
و ارزاق بندگان را تامین نموده و زمین را با آن آب زنده كرده است  ،علم و قدرت او را
اثبات مىكند .
و نیز به همین منظور به بیان حال انسان مىپردازد كه از اولین روزى كه خلق شده
و تا زنده است در تحت مراقبت شدید و دقیق قرار دارد  ،حتى یك كلمه در فضاى دهانش
نمىآورد و از این باالتر یك خاطره را در دلش خطور نمىدهد و نفسش آن را وسوسه
نمىكند  ،مگر آنكه همهاش را ثبت مىكنند!
و آنگاه بعد از آنكه مرد با او چه معامله مىشود و بعد از زنده شدنش براى پس
دادن حساب ،همچنان در تحت مراقبت هست تا آنكه از حساب فارغ شود ،یا به آتش در آید
اگر از تكذیب كنندگان حق باشد و یا به بهشت و قرب پروردگار اگر از متقین باشد .
و كوتاه سخن آنكه :زمینه گفتار در این سوره مساله معاد است و یكى از آیات
برجسته آن آیه «:لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید!» و یكى
دیگر آیه «:یوم نقول لجهنم هل امتالت و تقول هل من مزید!» و یكى هم آیه «:لهم ما یشاؤن
فیها و لدینا مزید!» است.
و در این آیاتى كه نقل كردیم به طور اجمال به مساله معاد و اینكه مشركین آن را
امرى بعید مىپنداشتند اشاره شده و نخست جوابى اجمالى با تهدید مىدهد و سپس به طور
مفصل از آن جواب داده  ،باز براى بار دوم تهدید مىكند .
هدف آیه  15تا  38سوره ق

المیزان ج  18 :ص 513 :

بیان قدرت الهی برای خلق دوم و احاطه او بر تمام افکار و نیات انسان
ق َجدِیدٍ»!...
ق األ َ َّو ِل بَ ْل ُه ْم فى لَب ٍ
ْس ِ ّم ْن َخ ْل ٍ
« أ َ فَعَیِینَا بِا ْل َخ ْل ِ

آیه اولى از این آیات تتمه حجتى است كه در آخر آیات قبلى بر علم و قدرت خداى
تعالى اقامه كرده بود و آن حجت عبارت بود از خلقت آسمانها و زمین و آنچه در آن دو از
خالئق و تدابیر است ،آن تدبیرهایى كه كاملترین تدبیرها و تمامترین تدبیرها است!
همه این مذكورات مربوط مىشد به خلقت نخستین و نشاه نخستین ،آنگاه این حجت
را تكمیل كرد با اشاره به این جهت كه :آیا مگر ما از آن خلقت نخستین خسته شدیم؟ و از آن
نتیجه مى گیرد كه آن خدایى كه قادر بود عالم را بدون الگو و براى اولین بار خلق كند ،
قادر است كه در نشاهاى دیگر با خلقتى جدیدش بیافریند  ،و همان علمى كه در خلقت
نخستین داشت  ،در خلقت دوم نیز دارد  ،چون هر دو در خلقت مثل همه  ،وقتى برایش یكى
از این دو خلقت ممكن باشد  ،دومى هم ممكن است و براى خلقت دومش مانند اولش
نمونهاى نمى خواهد  ،جز اینكه بگوید باش و همین كافى است كه عالم بار دیگر موجود
شود! آنگاه از بیان گذشته اعراض مىكند و مىفرماید :با اینكه هر دو خلقت مثل هم است ،
باز هم در باره خلقت جدید در شكند؟!
سپس اشاره مىكند به خلقت نخستین انسان و اینكه خدا حتى خطورات قلبى او را
مى داند و رقبائى بر او گمارده تا با دقیقترین وجه مراقبتش كنند ،آنگاه سكرات مرگ او را
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مىگیرد و بعد از آن یا داخل بهشت مىشوند و یا داخل آتش .
بعد براى بار دوم به سرگذشت اقوام گذشته كه آیات خدا و معاد را تكذیب كردند و
دچار خشم الهى و عذاب انقراض گشتند  ،با اینكه از شما مردم نیرومندتر بودند  ،اشاره
نموده  ،مىفرماید :همان خدایى كه آنان را آنطور كیفر داد قادر است شما را نیز كیفر كند!
هدف آیه  39تا  45سوره ق

المیزان ج  18 :ص 539 :

توصیه رسول هللا«ص» به صبر در مقابل گفتارکفار و تذکر مومنان به قرآن
« فَ
ب»!...
اصبر عَلى َما یَقُولُونَ َو س ِبّحْ ب َح ْم ِد َر ِبّك قَ ْب َل طلُوع
ْ
ْ
الشم ِس َو قَ ْب َل ا ْلغُ ُرو ِ

این آیات خاتمه سوره است  ،كه در آن رسول خدا «ص»را دستور مىدهد كه در
برابر آنچه مىگویند و نسبتهایى كه مىدهند  -مثال مىگویند سحر و جنون و شعر است -
صبر كن! و نیز در مقابل لجبازیها و استهزایى كه نسبت به معاد و برگشتن به سوى خداى
تعالى دارند ،حوصله به خرج ده و پروردگار خود را با تسبیح عبادت كن و منتظر روز
قیامت باش كه با یك صیحه آغاز مىشود و كسانى را كه از خداى ندیده مىترسند با قرآن
تذكر بده !

هدف و فلسفه نزول سوره ذاریات
( المیزان ج  18 :ص ) 544:

دعوت به توحید در ربوبیت و بیان هدف خلقت انسان
ت أَ ْمرا ً !
ت یُسرا ً ! فَا ْل ُمقَس َم ِ
ت ِو ْقرا ً ! فَالجا ِریَ ِ
ت ذَ ْروا ً ! فَالحا ِملَ ِ
الر ِح ِیم! َو الذَّ ِریَ ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َ
َ
ق! َو إِنَّ ال ِ ّدینَ ل َوقِ ٌع1( »!...تا/19ذاریات)
إِن َما ت ُو َ
ع ُدونَ لصا ِد ٌ

دعوت پیامبر اسالم همواره لبه تیزش به طرف وثنیت بود ،كه ایشان را به توحید
در ربوبیت مىخواند و مىخواست به آنها بفهماند كه خداى تعالى تنها رب آنان و رب تمامى
عالم است!
این دعوتش از دو طریق بود  ،یكى از راه بشارت و نوید و یكى از راه انذار و
تهدید كه مخصوصا بر این انذار بیشتر تكیه داشت و انذارش به دو چیز بود :یكى عذاب دنیا
كه اقوام و ملل گذشته را به جرم تكذیب منقرض ساخت و یكى هم عذاب آخرت كه عذابى
است جاودانه! و در پیشبرد دعوت ،همین انذار مؤثر و عمده بود ،چون اگر حساب و
جزاى روز قیامت نباشد ،ایمان به وحدانیت خدا و نبوت انبیاء لغو و بى اثر است! همچنان
كه مشركین به همین منظور خداى آسمان و زمین را با خدایان دروغین معاوضه كردند و
شدیدا با اصول سهگانه توحید و نبوت و معاد مخالفت و انكار مىورزیدند .
آرى مىخواستند با انكار معاد و اصرار در اینكه چنین چیزى نیست و مسخره
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كردن آن به هر راهى كه ممكن باشد خود را از قید و بند آزاد كنند  ،چون آنها هم این قدر
مى فهمیدند كه اگر بتوانند اصل سوم یعنى معاد را باطل كنند آن دو اصل دیگر خود به خود
باطل مىشود .
این سوره متعرض مساله معاد و انكار مشركین نسبت به آن است و با این مساله
ختم مىشود .
اما نه از این جهت كه خود معاد را اثبات كند  ،همچنان كه در مواردى از كالم
مجیدش ،معاد بدان جهت كه معاد است مورد نظر قرار گرفته  ،بلكه از این جهت متعرض
آن شده كه روز جزاء است و كسى كه وعده آن را داده خداى تعالى است و خداى تعالى هم
یگانه رب ایشان است و وعده او صدق است و در آن شكى نیست .
و به همین منظور وقتى رشته كالم به احتجاج بر مساله معاد مىكشد ،بر مساله
توحید احتجاج مىكند و آیات بیرونى  -از زمینى و آسمانى  -و آیات درونى را به رخ
مىكشد .
و عذابهایى كه با آن عذابها امتهاى گذشته را به دنبال دعوت به توحید عقوبت كرد
 وقتى دعوت انبیا را نپذیرفتند و نبوتشان را تكذیب كردند  -ذكر مىكند و این نیست مگربراى همین منظور كه با اثبات توحید  ،روز جزاء را كه خداى واحد وعده داده اثبات كند ،
خدایى كه هرگز خلف وعده نمىكند  ،از سوى دیگر روز جزاء را اثبات كند كه دعوت
نبویه از آن خبر داده( دعوتى كه هرگز دروغ و فریب در آن وجود ندارد!) تا در نتیجه
راهى براى انكار معاد برایشان باقى نماند و نتوانند از راه انكار معاد مساله توحید و نبوت
را هم لغو جلوه دهند ،كه بیانش گذشت.
این سوره هر چند همه آیاتش برجسته است  ،اما یكى از برجستهترین آیاتش آیه
شریفه «:و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون!» است.
و این نوزده آیهاى كه از اول سوره در اینجا آوردیم ،در حقیقت آغاز گفتار است و
در آن خاطرنشان مىسازد این وعدهاى كه داده شدهاند وعدهاى است حق و صدق و
انكارشان نسبت به آن و لجبازیشان در انكار آن به جز تخمین و احتمال دلیلى ندارد ،آنگاه به
توصیف روز جزاء مىپردازد كه متقین در آن روز چه وصفى دارند ،و منكرین چه حالى .
هدف آیه  20تا  51سوره ذاریات

المیزان ج  18 :ص 557 :

بیان وحدانیت خدای تعالی در ربوبیت و تدبیر امور
ض َءایَتٌ ِلّ ْل ُموقِنِینَ »!...
« َو فى األ َ ْر ِ

این آیات به تعدادى از نشانههاى داللت كننده بر وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و
نیز برگشت امر تدبیر در آسمان و زمین و مردم و ارزاق آنان به خداى سبحان ،اشاره
مىكند كه الزمه آن این است كه چنین خدایى مىتواند از طریق رسالت ،دینى را بفرستد و
نه تنها مىتواند بلكه واجب است كه بفرستد و الزمه این وجوب آن است كه بر خالیق هم
الزم است كه دعوت نبوى را در آنچه كه دین او متضمن آن است از وعده بعث و جزا
تصدیق كنند و قبول كنند كه آنچه آن حضرات وعده مىدهند صدق است و دین كه همان
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روز جزا است واقع شدنى است!
خصوصیت این سوره همین است كه در سلوك احتجاج بر اثبات معاد  ،به توحید
نیز مىپردازد.
هدف آیه  52تا  60سوره ذاریات

المیزان ج  18 :ص 577 :

تهدید منکرین معاد به روز موعود
ساح ٌر أ َ ْو مجْ نُونٌ »!...
« َكذَ ِلك َما أَتى الَّ ِذینَ ِمن قَ ْب ِل ِهم ِ ّمن َّرسو ٍل إِال قَالُوا ِ

این آیات خاتمه سوره است و در آن به همان مطالبى كه سوره با آن آغاز شده بود
برگشت شده ،كه همان انكار معاد مشركین و معارضه با مقام رسالت با سخنانى مختلف بود
و سپس ایشان را به روز موعود تهدید مىكرد.

هدف و فلسفه نزول سوره طور
( المیزان ج  19 :ص ) 3:

تهدید و انذار انکار کنندگان آیات الهی و بیان کیفر و پاداش روز قیامت
سطور 1 (»!...تا  /10طور)
ب َّم
الر ِح ِیم! َو
الطور ! َو ِكتَ ٍ
سم َّ
ٍ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ِ

غرض این سوره تهدید و انذار كسانى است كه هر آیتى را تكذیب نموده و همواره
با حق عناد مىورزند و مىخواهد اینگونه كفار را به عذابى كه براى روز قیامتشان آماده
كرده بیم دهد و به همین منظور با سوگندهایى غلیظ ،از وقوع چنین عذابى و تحقق آن در
قیامت خبر مىدهد و مى فرماید :عذاب آن روز  ،ایشان را رها نخواهد كرد تا بر آنان واقع
شود و هیچ گریزى از آن ندارند .
سپس پارهاى از صفات آن عذاب و آن ویل را كه عذابى است عمومى و جدا ناشدنى
بیان مىكند و در مقابل  ،قسمتى از نعمتهاى اهل نعیم آن روز را كه همان متقین هستند
شرح مىدهد ،همانهایى كه در دنیا در میان اهل خود به شفقت رفتار مىكردند و خدا را به
ایمان مىخواندند و به یكتایى مىستودند .
و آنگاه شروع مىكند به توبیخ مكذبین ،كه نسبتهاى ناروایى به رسول خدا«ص»
و به قرآن و دین حقى كه بر آن جناب نازل شده مىدادند .
در پایان  ،سوره را با تكرار همان تهدیدها ختم نموده  ،رسول گرامى خود را
دستور مىدهد به اینكه پروردگار خود را تسبیح گوید!
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هدف آیه  11تا  28سوره طور

المیزان ج  18 :ص 577 :

بیان نشانه عذاب شوندگان روز قیامت
« فَ َو ْی ٌل یَ ْو َمئ ٍذ ِلّ ْل ُم َك ِذّبِینَ »!...

این آیات نشانه كسانى را كه این عذاب بر سرشان مىآید بیان مىكند ،عذابى كه در
آن و در وقوعش هیچ شكى نمىتوان كرد و حال آن اشخاص را در آن روز بیان مىكند و
غرض اصلى این سوره همین است  -همچنان كه قبال هم خاطر نشان كردیم  -اما اینكه در
این میان نامى هم از متقین مىبرد و شرح حالى از آنان بیان مىكند از باب تطفل است و
مىخواهد انذار و تهدید كفار را تاكید كند .
هدف آیه  29تا  44سوره طور

المیزان ج  19 :ص 25 :

بیان صالحیت دعوت رسول هللا«ص» و دستور ادامه دعوتش
ون»!...
كر فَ َما أَنت ِبنِ ْع َم ِ
« فَذَ ْ
ت َر ِبّك ِبكا ِه ٍن َو ال مجْ نُ ٍ

بعد از آنكه از عذاب روز قیامت خبر داد كه به زودى تكذیب كنندگان آیات خداى را
خواهد گرفت ،در حالى كه مردم متقى در بهشتها با چشمى روشن و دلى خرسند قرار
دارند ،اینك در این آیات به رسول گرامیش دستور مىدهد دعوت خود را همچنان ادامه دهد
و تذكر خود را متوقف نسازد و اشاره مىكند به اینكه آن جناب صالحیت اقامه دعوت حقه
را دارد و این تكذیب كنندگان در تكذیب او و رد دعوتش هیچ عذرى ندارند و آنچه را كه
عذر براى آنان تصور مىشود همه را نفى كرده و آن عذرها ،شانزده عذر است كه بعضى
از آنها مربوط به رسول خدا«ص» است  ،كه اگر موجه باشد معنایش این است كه  :آن
جناب صالحیت براى پیروى ندارد  ،عذرهایى است كه از قبول سخن او جلوگیرى مىكند ،
مانند اینكه آن جناب كاهن ،یا جن زده یا شاعر و یا دروغپرداز بر خدا باشد و یا خواسته
باشد با دعوتش مردم را سرگرم كند و قسمتى دیگر از آنها مربوط به خود تكذیبكنندگان
است  ،مثل اینكه ایشان بدون خالق به وجود آمده باشند و یا خود  ،خالق خویشتن باشند و یا
عقلشان حكم كند به اینكه باید دعوت آن جناب را تكذیب كنند و از این قبیل عذرهایى دیگر و
آیات مورد بحث عالوه بر رد این اعذار  ،كفار را بر تكذیبشان شدیدا توبیخ مىكند.
هدف آیه  45تا  49سوره طور

المیزان ج  19 :ص 34 :

دستور صبر در حکم پروردگار و بی اعتنائی به مکذبین
« فَذَ ْر ُه ْم َحتى یُلَقُوا یَ ْو َم ُه ُم الَّذِى فِی ِه یُصعَقُونَ »!...

این آیات ،سوره را ختم مىكند و در آن رسول خدا«ص» را دستور مىدهد كه
مكذبین را به حال خودشان واگذارد و متعرض ایشان نشود و در برابر حكم پروردگار خود
صبر كند و او را با حمد تسبیح گوید!
و در عین حال در بین این مطالب مكذبین را تهدید مىكند به همان عذابى كه در
آغاز سوره با آن تهدید مىكرد و آن عبارت بود از عذابى واقع كه دافعى برایش نیست و در
این آیات ،یك تهدید دیگر هم بر آن تهدید اضافه كرده براى ستمكاران!
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هدف و فلسفه نزول سوره نجم
( المیزان ج  19 :ص ) 39:

یادآوری اصول سه گانه اسالم و بیان چگونگی وحی شب معراج
الر ِح ِیم! َو النَّجْ ِم ِإذَا َه َوى1 ( »!...تا/18نجم)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

غرض این سوره یادآورى اصول سهگانه اسالم ،یعنى وحدانیت خداى تعالى در
ربوبیت ،معاد و نبوت است ،ولى اول به مساله نبوت پرداخته ،وحیى را كه به رسول
خدا«ص» شده تصدیق و توصیف نموده ،آنگاه متعرض مساله توحید مىشود و بتها و
شركاى مشركین را به بلیغترین وجهى نفى مىكند ،آنگاه به مساله سوم پرداخته و وضع
منتهى شدن خلقت و تدبیر عالم به خداى تعالى و زنده كردن مردگان و خنداندن و گریاندن و
اغناء و اقناء و تعذیب و دعوت و انذار را توصیف نموده ،گفتار را با اشاره به مساله معاد
و امر به سجده و عبادت ختم مىكند.
آیاتى كه از این سوره آوردهایم فصل اول از فصول سهگانه آیات سوره است آیاتى
است كه وحیى را كه به رسول خدا«ص» مىشود تصدیق و توصیف مىكند ،لیكن در اینجا
روایات بسیار زیادى از ائمه اهل بیت علیهمالسالم صادر شده كه به صراحت فرمودهاند:
مراد از این آیات این نیست كه مطلق وحى را بیان و توصیف كند ،بلكه مراد بیان یك قسم
وحى است و آن وحى بطور مشافهه و رو در رو است ،كه در شب معراج خداى سبحان با
رسول گرامیش داشت .
پس این آیات مىخواهد داستان معراج را بیان كند و ظاهر آیات هم خالى از تایید
این روایات نیست و از كلمات بعضى از اصحاب از قبیل ابن عباس و انس و ابى سعید
خدرى و غیر ایشان  -به طورى كه از ایشان نقل شده  -نیز همین معنا استفاده مىشود و بنا
بر همین معنا گفتار مفسرین جریان یافته ،هر چند كه در تفسیر مفردات و جمالت این آیات
اختالفى شدید دارند .
هدف آیه  19تا  32سوره نجم

المیزان ج  19 :ص 58 :

بیان مسئله بت ها و نفی شفاعت بت ها به عنوان اساس بت پرستی
« أ َ فَ َر َء ْیت ُ ُم اللَّت َو ا ْلعُ َّزى»!...

این آیات قسمتى از آیات فصل دوم سوره است ،كه گفتیم در سه فصل خالصه
مىشود  ،خداى تعالى در این آیات به مساله بتها و بتپرستىها پرداخته به شدیدترین وجه
ریشه این ادعا را مىزند كه بتها به زودى ایشان را شفاعت مىكنند و در این آیات
اشارهاى هم به مساله معاد كه از مطالب فصل سوم سوره است دارد .
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هدف آیه  33تا  62سوره نجم

المیزان ج  19 :ص 70 :

بیان نتیجه انفاق در راه خدا ،انحصار خلقت و تدبیر در خدا
« أ َ فَ َر َءیْت الَّذِى ت َ َولى»!...

سیاق نه آیه از آیات اول این فصل روایاتى را كه در شان نزول وارد شده تصدیق
مىكند در آن روایات آمده كه مردى از مسلمانان اموال خود را در راه خدا انفاق كرد ،مردم
او را سرزنش كردند كه انفاق در راه خدا هم حدى دارد و او را از فناى مالش زنهار داده و
از گرفتار شدن به فقر ترساندند و به او كه زیر بار نمىرفت گفتند :اگر ترك انفاق گناه
داشت به گردن ما  ،آن مرد هم پذیرفت و دیگر انفاق نكرد و به مناسبت این واقعه آیات
نهگانه مذكور نازل شد.
در این آیات حق مطلب در مساله ربوبیت و الوهیت را روشن كرده مىفرماید:
خلقت و تدبیر تنها از آن خدا است و تمامى آن به خدا منتهى مىشود و خداى سبحان هر چه
خلق كرده و تدبیر نموده طورى خلق و تدبیر كرده كه نشاهاى دیگر را دنبال داشته باشد ،تا
در آن نشاه جزاى كافر و مؤمن و مجرم و متقى را بدهد و الزمه چنین خلقتى تشریع دین
است ،باید بندگان را به تكالیفى مكلف كند و كرده و شاهدش هم همین است كه امتهاى
گذشته را كه یكى پس از دیگرى آمدند و زیر بار دین و تكالیف او نرفتند هالك كرد  ،مانند
قوم نوح و عاد و ثمود و مؤتفكه!
آنگاه بعد از نقل این داستانها از صحف انبیاى گرامى خاطر نشان كرده كه این نذیر
 رسول خدا «ص» -هم از همان نذیران امتهاى گذشته است و اینكه قیامت نزدیك است وسپس در آخر سوره روى سخن را متوجه به ایشان نموده كه براى خدا سجده و عبادت كنید.
از جمله آیات برجستهاین سوره آیه شریفه «:و ان الى ربك المنتهى!» و آیه
شریفه «:و ان لیس لالنسان اال ما سعى!» است.

هدف و فلسفه نزول سوره قمر
( المیزان ج  19 :ص ) 87:

بیان معجزه شق القمر رسول هللا و انذار مکذبین و شرح عاقبت شوم آنها
ق ا ْلقَ َم ُر 1 ( »!...تا/8قمر)
تربَ ِ
ت الساعَةُ َو انش َّ
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! ا ْق َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره به جز دو آیه از آخرش كه متقین را وعده بهشت و حضور در نزد خداى
تعالى مى دهد بقیه آیاتش یكسره مربوط به انذار و تهدید است ،نخست در این سوره به
معجزه شق القمر اشاره مىكند ،كه رسول خدا «ص»آن را به خاطر مطالبه قومش آورد و
سپس مىفرماید كه :همان قوم او را ساحر خواندند و نبوتش را تكذیب نموده همچنان
هواهاى نفسانى را پیروى كردند  ،با اینكه خبرهاى تكان دهندهاى از اخبار روز قیامت و از
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داستانهاى امم منقرضه در گذشته بگوششان خورد .
آنگاه دوباره به نقل پارهاى از آن داستانها بر مىگردد  ،اما پیداست كه با خشم و
عتاب آنها را نقل مىكند و بد حالیشان در روز قیامت هنگام بیرون شدن از قبرها و
حضورشان را براى حساب خاطرنشان مىسازد.
سپس به داستانهایى از قوم نوح  ،عاد  ،ثمود  ،قوم لوط و دودمان فرعون و
عذابهاى دردناكى كه به خاطر تكذیبشان پیامبران را بر سر آنان آمد ،پرداخته ،مىفرماید:
قوم پیامبر اسالم نزد خدا عزیزتر از آنان نیستند و ایشان هم مانند آنها نمىتوانند خدا را
عاجز سازند و در آخر همانطور كه گفتیم سوره را با بشارت به متقین ختم مىكند .
از جمله آیات برجستهاش آیات راجع به قدر است كه در آخر سوره قرار دارد!
هدف آیه  9تا  42سوره قمر

المیزان ج  19 :ص 106 :

اندرز قوم رسول هللا با بیان عاقبت جوامع تاریخی نابود شده
ع ْب َدنَا َو قَالُوا مجْ نُونٌ َو ْ
ازد ُِج َر»!...
وح فَ َكذَّبُوا َ
« َكذَّبَت قَ ْبلَ ُه ْم قَ ْو ُم نُ ٍ

در این آیات به پارهاى از حوادث گذشته كه در آن اندرز هست اشاره شده و از میان
این دسته از اخبار سرگذشت قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون را اختصاص
به ذكر داد و مشركین عرب را با یاد آن اقوام تذكر داد و بار دیگر اجمالى از آنچه سابقا از
وضع آنان و سرانجام امرشان بیان كرده بود تذكر مىدهد ،تا بدانند در اثر تكذیبشان به آیات
خدا و فرستادگان او چه عذاب الیم و عقابهایى در پى دارند  ،تا آیه شریفه« و لقد جاءهم
من االنباء ما فیه مزدجر !» را بیان كرده باشد.
و به منظور اینكه تقریر داستانها و نتیجهگیرى از آنها را تاكید كرده باشد و
شنوندگان بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و این اندرزها بیشتر در دلها جاىگیر شود ،دنبال
هر یك از قصهها این جمله را تكرار كرد كه «:فكیف كان عذابى و نذر!» و همین تاكید را
با ذكر غرض از انذار و تخویف دو برابر نموده ،فرمود «:و لقد یسرنا القرآن للذكر فهل من
مدكر !»
هدف آیه  43تا  55سوره قمر

المیزان ج  19 :ص 136 :

عبرت از اقوام هالکه گذشته و کیفر آنها در دنیا و آخرت
یر ِ ّم ْن أُولَئك ْم أَ ْم لَكم بَ َرا َءةٌ فى ُّ
الزبُ ِر»!...
ارك ْم َخ ٌ
« أ َ ُكفَّ ُ

این آیات به منزله نتیجهگیرى از مطالب و اخبار عبرتانگیزى است كه جلوتر آن
را مكرر ذكر كرده بود و آن اخبار نخست راجع به قیامت بود و بار دوم راجع به داستان
امتهاى هالك بود ،پس در حقیقت این آیات در درجه اول انعطافى به اخبار امتهاى هالكه
دارد و در نتیجه خطابى است به قوم رسول خدا«ص» كه كفار شما بهتر از كفار امتهاى
طاغى و جبار گذشته نیستند و همانطور كه خداى تعالى آنها را به ذلت بارترین وجه هالك
كرد ،اینان را نیز هالك مى كند و كفار شما برائتى از آتش دوزخ ندارند و چنین مدركى
برایشان نوشته نشده  ،تا با كفار امتهاى گذشته فرق داشته باشند  ،عده و عده شان هم در
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جلوگیرى از عقاب خدا سودى به حالشان نخواهد داشت .
در درجه دوم به اخبار مربوط به قیامت كه در سابق گذشت انعطاف دارد،
مىفرماید :اگر همچنان مرتكب جرم شوند و دعوت تو را تكذیب كنند ،بالى قیامتشان
عظیمتر و تلختر خواهد بود و در آخر اشارهاى به منزلگاه متقین در آن روز نموده  ،سوره
را ختم مىكند.

هدف و فلسفه نزول سوره الرحمن
( المیزان ج  19 :ص ) 153:

بیان نعمت ها وآثار رحمانیت خدا
علَّ َمهُ ا ْلبَیَانَ !»
علَّ َم ا ْلقُ ْر َءانَ ! َخلَقَ االنسنَ ! َ
الرحْ َمنُ ! َ
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم َّ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
( 1تا /30الرحمن)

این سوره در این مقام است كه خاطر نشان سازد كه خداى تعالى عالم و اجزاى آن
از قبیل زمین و آسمان و خشكىها و دریاها و انس و جن را طورى آفریده و نیز اجزاى هر
یك را طورى نظم داده كه جن و انس بتوانند در زندگى خود از آن بهرهمند شوند و قهرا
عالم به دو قسمت و دو نشاه تقسیم مىشود ،یكى نشاه دنیا كه به زودى خودش با اهلش فانى
مىشود و یكى دیگر نشاه آخرت كه همیشه باقى است و در آن نشاه سعادت از شقاوت و
نعمت از نقمت متمایز مىگردد.
با این بیان روشن مىشود كه عالم هستى از دنیایش گرفته تا آخرتش نظامى واحد
دارد ،تمامى اجزا و ابعاض این عالم با اجزا و ابعاض آن عالم مرتبط است و اجزاى عالم
هستى اركانى قویم دارد ،اركانى كه یكدیگر را اصالح مىكنند ،این جزء ،مایه تمامیت آن
جزء دیگر و آن مایه تمامیت این است!
پس آنچه در عالم هست چه عینش و چه اثرش از نعمتها و آالى خداى تعالى است
و به همین جهت پشت سر هم از خالیق مىپرسد و با عتاب هم مىپرسد كه «:فباى االء
ربكما تكذبان  -كدامیك از آالى پروردگارتان را تكذیب مىكنید؟» و این خطاب عتابآمیز
در این سوره سى و یك مرتبه تكرار شده است .
و باز به همین مناسبت است كه این سوره با نام رحمان آغاز گردید  ،كه صفت
رحمت عمومى و همگانى خداست  ،رحمتى كه مؤمن و كافر و دنیا و آخرت را در بر دارد
و در آخر نیز ،سوره با آیه «:تبارك اسم ربك ذى الجالل و االكرام!» ختم مىشود..
در قرآن كریم این تنها سوره است كه بعد از بسم هللا با یكى از اسماى خداى عز و
جل آغاز شده است.
در مجمع البیان از امام موسى بن جعفر از آباى گرامىاش علیهمالسالم از رسول
خدا«ص» روایت آورده كه فرموده  :براى هر چیزى عروسى و جلوهگاه حسنى هست و
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عروس قرآن سوره الرحمن است!
المیزان ج  19 :ص 174 :

هدف آیه  31تا  78سوره الرحمن

بیان نعمت های بهشتی و بازگشت جن و انس به خدا
« سنَ ْف ُر ُ
الن»!...
غ لَ ُك ْم أَیُّهَ الثَّقَ ِ

این آیات فصل دوم از آیات سوره است ،كه نشئه دوم جن و انس را توصیف مىكند
 ،نشئهاى كه به سوى خدا بر مىگردند و به جزاى اعمال خود مىرسند و آالء و نعمتهایى
را كه خدا در آن نشئه به ایشان ارزانى مىدارد بر مىشمارد  ،همچنان كه در فصل گذشته
نشاه اول را توصیف مىكرد ،آالى خدا در آن نشاه را بر مىشمرد.

هدف و فلسفه نزول سوره واقعه
( المیزان ج  19 :ص ) 194:

بیان وقوع واقعه ومقدمات آن – تقسیم بندی انسانها در قیامت
ت ا ْل َواقِعَةُ1 ( »!..تا  /10واقعه)
الر ِح ِیم! ِإذَا َوقَعَ ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره ،قیامت كبرى را كه در آن مردم دوباره زنده مىشوند و به حسابشان
رسیدگى شده جزا داده مىشوند شرح مىدهد  ،نخست مقدارى از حوادث هول انگیز آن را
ذكر مىكند ،حوادث نزدیكتر به زندگى دنیایى انسان و نزدیكتر به زمینى كه در آن زندگى
مىكرده ،مىفرماید :اوضاع و احوال زمین دگرگون مىشود و زمین باال و پایین و زیر و
رو مىگردد ،زلزله بسیار سهمگین زمین كوهها را متالشى و چون غبار مىسازد ،آنگاه
مردم را به طور فهرستوار به سه دسته سابقین و اصحاب یمین و اصحاب شمال  ،تقسیم
نموده ،سرانجام كار هر یك را بیان مىكند.
آنگاه علیه اصحاب شمال كه منكر ربوبیت خداى تعالى و مساله معاد و تكذیب كننده
قرآنند كه بشر را به توحید و ایمان به معاد دعوت مىكند استدالل نموده ،در آخر گفتار را با
یادآورى حالت احتضار و فرا رسیدن مرگ و سه دسته شدن مردم خاتمه مىدهد .
هدف آیه  11تا  56سوره واقعه

المیزان ج  19 :ص 203 :

شرح بهشت مقربون و اصحاب یمین ،و دوزخ اصحاب شمال
ت النَّ ِع ِیم»!...
« أُولَئك ا ْل ُمقَ َّربُونَ ! فى َجنَّ ِ

این آیات حال و وضعى كه هر یك از سه طایفه (مقربون ،اصحاب یمین و اصحاب
شمال) در قیامت دارند شرح مىدهد.
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هدف آیه  57تا  96سوره واقعه

المیزان ج  19 :ص 224 :

بیان جزای شکستن عهد ازل و تکذیب روز جزا
« نحْ نُ َخلَ ْقنَ ُك ْم فَلَ ْو ال ت ُص ِ ّدقُونَ »!...

بعد از آنكه رشته كالم خداى سبحان منتهى شد به بیان عاقبت امر طوایف سهگانه ،
كه آخرین ایشان اصحاب شمال بود و فرمود :عاملى كه ایشان را به چنین سرنوشتى سوق
داد یكى شكستن عهدى بود كه در ازل سپرده بودند كه به مراسم عبودیت قیام كنند و دیگرى
تكذیب بعث و جزا بود و نیز بعد از آنكه رسول گرامى خود را دستور داد به اینكه گفتار
آنان را با تقریر بعث و جزا و بیان كیفرها و پاداشهاى قیامت رد كند  ،اینك در این آیات
ایشان را بر سر اینكه معاد و جزا را انكار كردند توبیخ مىكند  ،به اینكه آورنده خبر بعث و
جزا خدا است  ،كه آفریدگار ایشان و مدبر امر ایشان و كسى است كه مرگ و ایجاد بعد از
مرگ را برایشان مقدر كرده  ،او مىداند كه از آغاز خلقتشان تا منتها الیه امرشان چه
حوادثى بر آنان جریان مىیابد و نیز توبیخ مىكند به اینكه آن كتابى كه ایشان را از معاد
خبر مىدهد قرآن كریم است  ،كه از بازیچه دست شیطانها و اولیاى گمراه آنان مصون
است!
سپس دوباره بر سر سخن شده حال طوایف سهگانه را یك بار دیگر بیان مىكند و
خاطر نشان مىسازد كه اختالف احوالى كه این طوایف دارند ،از روز مرگشان شروع
مىشود .در اینجا سوره خاتمه مىیابد.

هدف و فلسفه نزول سوره حدید
( المیزان ج  19 :ص ) 249:

تشویق و تحریک مومنین به انفاق برای کمک به تجهیز جهادگران
ض َو ه َُو ا ْلعَ ِز ُ
یز ال َح ِكی ُم»!...
الر ِح ِیم! سبَّ َح ََّّللِ َما فى الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْر ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/6حدید)

غرض این سوره تحریك و تشویق مؤمنین به انفاق در راه خداست ،همچنان كه
تكرار امر صریح به این معنا در خالل آیاتش اشعار بدان دارد .در تشویق مردم به این عمل
همین بس كه انفاق مردم را قرض دادن آنان به خداى عز اسمه دانسته و معلوم است كه
خداى عز و جل عالىترین و مقدسترین و بهترین مطلوبست ،او هرگز خلف وعده نمىكند
و او وعدهشان داده كه اگر به وى قرض بدهند مضاعف و چند برابر بر مىگرداند و نیز
وعده داده كه در عوض انفاقشان اجرى كریم و بسیار زیاد بدهد .
و نیز اشاره كرده به اینكه این انفاق منشاش تقوا و ایمان به رسول است و اثر
آمرزش گناهان و داشتن دو برابر از رحمت و مالزمت با نور و بلكه ملحق شدن به
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صدیقین و شهداء در نزد خداى سبحان است .
در خالل آیات سوره معارفى هم راجع به مبدأ و معاد آمده و دعوت به تقوا و
اخالص ایمان و زهد دارد و نیز مشتمل بر مواعظى است.
چون تشویق و تحریك مردم به انفاق و اینكه انفاق قرض دادن به خدا است این توهم
را ایجاد مى كند كه مگر خدا به مال ما محتاج است  ،لذا از همان آغاز سخن یعنى اولین
كلمه سوره مساله نزاهت خدا از احتیاج را خاطر نشان نموده ،فرموده :آنچه در زمین و
آسمانها است خدا را تسبیح مىگویند و نیز عدهاى از اسماى حسناى خدا را كه رساننده این
نزاهت است ذكر كرد و همه سورههایى كه با تسبیح خدا آغاز شده  ،یعنى سوره حشر ،
صف  ،جمعه و تغابن كه بعضى با كلمه سبح و بعضى دیگر با كلمه یسبح آغاز شدهاند،
نظیر سوره مورد بحث است .
هدف آیه  7تا  15سوره حدید

المیزان ج  19 :ص 263 :

دستور اکید به تامین هزینه های جنگ و دفاع
اَّللِ َو َرسو ِل ِه َو أَن ِفقُوا ِم َّما َجعَلَكم ُّمست َ ْخلَ ِفینَ فِی ِه فَالَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِمنك ْم َو أَنفَقُوا ل ُه ْم أَجْ ٌر
« َء ِ
امنُوا بِ َّ
یر»!...
َك ِب ٌ

در این آیات دستور مؤكد مىدهد به اینكه مسلمین در راه خدا و مخصوصا در جهاد
انفاق كنند و از آیه شریفه «:ال یستوى منكم من انفق من قبل الفتح »!...به خوبى برمىآید كه
دستور مذكور در مورد جهاد مؤكدتر است و همین خود مؤید آن قولى است كه مىگوید :آیه
شریفه« امنوا باهلل و رسوله و انفقوا  »!...در جنگ تبوك نازل شد .
هدف آیه  16تا  24سوره حدید

المیزان ج  19 :ص 281 :

درجه متفاوت انفاقگران و تامین کنندگان هزینه جنگ
« أ َ لَ ْم یَأ ْ ِن ِللَّ ِذینَ َءا َمنُوا أَن ْ
ق َو ال یَكُونُوا كالَّ ِذینَ أُوت ُوا
َّللاِ َو َما نَ َز َل ِمنَ ال َح ّ
ِكر َّ
تخش َع قُلُوب ُه ْم ِلذ ِ
سقُونَ »!...
ا ْل ِكتَب ِمن قَ ْب ُل فَطا َل َ
یر ِ ّمن ُه ْم فَ ِ
یه ُم األ َ َم ُد فَقَست قُلُوب ُه ْم َو َكثِ ٌ
عل َ ِ

این قسمت از آیات سوره همان هدف و غرضى را دنبال مىكند كه قسمت قبلى
دنبال مى كرد و آن تشویق و ترغیب به ایمان به خدا و رسول او و انفاق در راه خدا بود ،
البته در ضمن  ،مؤمنین را عتاب مىكند كه چرا باید عالئم و نشانههایى از قساوت قلب از
ایشان بروز كند و به منظور تاكید در تحریك و تشویق به انفاق درجه انفاقگران نزد خدا را
بیان نموده و با این لحن دستور به انفاق مىدهد «:كه  :هان ! بشتابید به مغفرت و جنت»!...
و نیز دنیا و اهل دنیا را كه بخل مىورزند و مردم را هم به بخل مىخوانند مذمت مىكند .
و در خالل آیات ،ناگهان سیاق را كه مخصوص مسلمانان بود به سیاقى تغییر داده
كه شامل مسلمین و اهل كتاب هر دو بشود.
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هدف آیه  25تا  29سوره حدید

المیزان ج  19 :ص 299 :

بیان هدف رسوالن و کتاب و میزان :عادت دادن مردم به عدالت و دفاع از آن
سط َو أ َ َ
نز ْلنَا َمعَ ُه ُم ا ْل ِكتَب َو ا ْل ِم َ
ت َو أَ َ
نز ْلنَا الحْ َُ دِی َد
« لَقَ ْد أ َ ْرس ْلنَا ُرسلَنَا بِا ْلبَ ِیّنَ ِ
یزانَ ِلیَقُو َم النَّاس بِا ْل ِق ِ
ع ِز ٌ
یز»!...
ى َ
س شدِی ٌد َو َمنَ ِف ُع ِللنَّ ِ
ب إِنَّ َّ
اس َو ِلیَ ْعلَ َم َّ
نصرهُ َو ُرسلَهُ بِا ْلغَ ْی ِ
فِی ِه بَأ ْ ٌ
َّللاُ َمن یَ ُ
َّللاَ قَ ِو ٌّ

خداى تعالى پس از اشاره به قساوتى كه دلهاى مؤمنین را فرا گرفته و در نتیجه در
امتثال تكالیف دینى و مخصوصا انفاق در راه خدا كه مایه قوام امر جهاد است تثاقل
ورزیدند و آنگاه ایشان را به اهل كتاب تشبیه كرد كه در اثر طوالنى شدن مهلت خدا به آنان
دلهایشان دچار قساوت گردید ،اینك در این آیات غرض الهى از فرستادن رسوالن و نازل
كردن كتاب و میزان همراه ایشان را بیان كرده ،مىفرماید :غرض از این ارسال رسل و
انزال كتب این بود كه انبیا مردم را به عدالت عادت دهند ،تا در مجتمعى عادل زندگى كنند
و آهن را نازل كرد تا بندگان خود را در دفاع از مجتمع صالح خود و بسط كلمه حق در
زمین بیازماید ،عالوه بر منافع دیگرى كه آهن دارد و مردم از آن بهرهمند مىشوند .
آنگاه فرمود كه نوح و ابراهیم علیهالسالم را فرستاد و نبوت و كتاب را در ذریه آن
دو بزرگوار قرار داد و یكى پس از دیگرى رسوالنى گسیل داشت و این سنت همچنان در
تمامى امتها استمرار یافت و نتیجه كار همواره این بود كه عدهاى از مردم راه حق را
یافته ،اكثریتى از ایشان فاسق شدند و سپس سوره را با دعوت مردم به این معنا ختم مىكند
كه ایمان خود را تكمیل كنند ،تا از رحمت خدا دو چندان عایدشان گردد!

هدف و فلسفه نزول سوره مجادله
( المیزان ج  19 :ص ) 310:

بیان برخی احکام خانوادگی و اجتماعی اسالم
َّللاُ یَس َم ُع
الر ِح ِیم! قَ ْد ِ
َّللاِ َو َّ
َّللاُ قَ ْو َل الَّتى ت َج ِدلُك فى َز ْو ِج َها َو تَشت َ ِكى إِلى َّ
سم َع َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
یر 1( »!...تا/6مجادله)
َّللاَ ِ
او َر ُك َما إِنَّ َّ
ت َح ُ
سمی ُع بَ ِص ٌ

این سوره متعرض مطالب گوناگون از احكام و آداب و صفات است .
قسمتى از آن مربوط به حكم ظهار است ،قسمتى هم مربوط به نجوى و بیخ گوشى
سخن گفتن است ،قسمتى هم مربوط به آداب نشستن در مجلس و قسمتى راجع به اوصاف
كسانى است كه با خدا و رسولش مخالفت مىكنند و یا با دشمنان دین دوستى مىورزند و
كسانى را كه از دوستى با آنان احتراز مىكنند معرفى نموده ،به وعدهاى جمیل در دنیا و
آخرت دلخوش مىسازد!
هدف آیه  7تا  13سوره مجادله

المیزان ج  19 :ص 319 :

بیان برخی آداب مجالست و پرهیز از نجوی و سخنان بیخ گوشی در مجالس
ض َما یَكونُ ِمن نجْ َوى ثَلَث َ ٍة إِال ه َُو َرابِعُ ُه ْم َو ال
َّللاَ یَ ْعلَ ُم َما فى الس َم َو ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
« أ َ لَ ْم ت َ َر أَنَّ َّ
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ْثر ِإال ه َُو َمعَ ُه ْم أَ ْینَ َما كانُوا ث َّم یُنَ ِبّئ ُ ُهم ِب َما ع َِملُوا
َخ ْمس ٍة ِإال ه َُو سادِس ُه ْم َو ال أَدْنى ِمن ذَ ِلك َو ال أَك َ
ع ِلی ٌم»!...
شىءٍ َ
یَ ْو َم ا ْل ِقیَ َم ِة ِإنَّ َّ
َّللاَ ِبك ّل ْ

این آیات راجع به نجوى و پارهاى آداب مجالست است.
هدف آیه  14تا  22سوره مجادله

المیزان ج  19 :ص 333 :

تهدید منافقین و مذمت تمایل به دشمنان خدا
« أ َ لَ ْم ت َ َر ِإلى الَّ ِذینَ ت َ َولَّ ْوا قَ ْوما ً َ
ب َو ُه ْم
َّللاُ َ
غ ِضب َّ
یهم َّما هُم ِ ّمن ُك ْم َو ال ِمن ُه ْم َو یحْ ِلفُونَ عَلى ا ْل َك ِذ ِ
عل َ ِ
یَ ْعلَ ُمونَ »!...

این آیات سرگذشت دستهاى از منافقین را ذكر مىكند كه با یهودیان دوستى و مودت
و با خدا و رسولش دشمنى داشتند و ایشان را به خاطر همین انحراف مذمت نموده  ،به
عذاب و شقاوت تهدید مىكند  ،تهدیدى بسیار شدید و در آخر به عنوان حكمى قطعى و كلى
مىفرماید :ایمان به خدا و روز جزا نمىگذارد انسانى با دشمنان خدا و رسولش دوستى كند
 ،حال این دشمنان هر كه مىخواهند باشند و سپس مؤمنین را مدح مىكند به اینكه از
دشمنان دین بیزارند و ایشان را وعده ایمان مىدهد ،ایمانى مستقر در روح و جانشان،
ایمانى از ناحیه خدا و نیز وعده بهشت و رضوان مىدهد .

هدف و فلسفه نزول سوره حشر
( المیزان ج  19 :ص ) 346:

بیان چگونگی جنگ با یهود بنی نضیر  ،و بیان اصول مراقبت از نفس
ض َو ه َُو ا ْلعَ ِز ُ
یز ال َح ِكی ُم»!...
الر ِح ِیم! سبَّ َح ََّّللِ َما فى الس َم َو ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
( 1تا/10حشر)

این سوره به داستان یهودیان بنى النضیر اشاره دارد كه بخاطر نقض پیمانى كه با
مسلمین بسته بودند محكوم به جالى وطن شدند و نیز به این قسمت از داستان اشاره دارد كه
سبب نقض عهدشان این بود كه منافقان به ایشان وعده دادند كه اگر نقض عهد كنید ما شما
را یارى مىكنیم ،ولى همین كه ایشان نقض عهد كردند  ،منافقین به وعدهاى كه داده بودند
وفا ننمودند .
در ضمن این اشارات مطالبى دیگر نیز در این سوره آمده و از آن جمله مساله حكم
غنیمت بنى النضیر است.
از آیات برجسته این سوره هفت آیه آخر آن است كه خداى سبحان در آنها بندگان
خود را دستور مىدهد به اینكه از طریق مراقبت نفس و محاسبه آن آماده دیدارش شوند و
عظمت كالم و جاللت قدر خود را در قالب بیان عظمت ذات مقدسش و اسماى حسنى و
صفات علیایش  ،بیان مىفرماید .
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المیزان ج  19 :ص 364 :

بیان وعده دروغین منافقین به یهود
« أ َ لَ ْم ت َ َر إِلى الَّ ِذینَ نَافَقُوا یَقُولُونَ ْ
ب لَ ْ
ئن أ ُ ْخ ِرجْ ت ُ ْم لَنَ ْخ ُر َجنَّ َمعَ ُك ْم
الخ َوانِ ِه ُم الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِكت َ ِ
َّللاُ یَش َه ُد إِن ُه ْم لَ َك ِذبُونَ »!...
نصرنَّك ْم َو َّ
َو ال نُ ِطی ُع فِیك ْم أَ َحدا ً أَبَدا ً َو إِن قُوتِ ْلت ُ ْم لَنَ َ

این آیات به حال منافقین و وعدههایى كه به مردم بنى النضیر دادند كه اگر با
مسلمین بجنگید كمكتان مىكنیم و اگر بیرون بروید با شما مىآییم و نیز به خلف وعدهشان
اشاره مىكند.
هدف آیه  18تا  24سوره حشر

المیزان ج  19 :ص 372 :

بیان راه های مراقبت از نفس
یر ِب َما
َّللاَ ِإنَّ َّ
س َّما قَ َّد َمت ِلغَ ٍد َو اتَّقُوا َّ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا اتَّقُوا َّ
َّللاَ َو ْلت َ ْ
نظر نَ ْف ٌ
َّللاَ َخ ِب ُ
تَ ْع َملُونَ »!...

مضمونى كه این آیات شریفه دارد به منزله نتیجهاى است كه از آیات سوره گرفته
مىشود .
بر كسى كه ایمان به خدا و رسول و روز جزا دارد واجب است كه پروردگار خود
را به یاد آورد و او را فراموش ننماید و ببیند چه عملى مایه پیشرفت آخرت او است و به
درد آن روزش مىخورد كه به سوى پروردگارش برمىگردد .
و بداند كه عمل او هر چه باشد علیه او حفظ مىشود و خداى تعالى در آن روز به
حساب آن مىرسد و او را بر طبق آن محاسبه و جزا مىدهد  ،جزائى كه دیگر از او جدا
نخواهد شد .
و این همان هدفى است كه آیه «:یا ایها الذین امنوا اتقوا هللا و لتنظر نفس ما قدمت
لغد »!...دنبال نموده ،مؤمنین را وادار مىكند كه به یاد خداى سبحان باشند و او را فراموش
نكنند و مراقب اعمال خود باشند  ،كه چه مىكنند  ،صالح آنها كدام و طالحش كدام است ،
چون سعادت زندگى آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد .
و مراقب باشند كه جز اعمال صالح انجام ندهند و صالح را هم خالص براى رضاى
خدا به جاى آورند و این مراقبت را استمرار دهند و همواره از نفس خود حساب بكشند و
هر عمل نیكى كه در كردههاى خود یافتند خدا را شكرگزارند و هر عمل زشتى دیدند خود
را توبیخ نموده ،نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند و از خداى تعالى طلب مغفرت كنند .
ذكر خداى تعالى به ذكرى كه الیق ساحت عظمت و كبریائى او است یعنى ذكر خدا
به اسماى حسنى و صفات علیاى او كه قرآن بیان نموده تنها راهى است كه انسان را به
كمال عبودیت مىرساند ،كمالى كه انسان  ،ما فوق آن  ،دیگر كمالى ندارد! و این بدان جهت
است كه انسان عبد محض و مملوك طلق براى خداى سبحان است و غیر از مملوكیت
چیزى ندارد ،از هر جهت كه فرض كنى مملوك است و از هیچ جهتى استقالل ندارد .
همچنان كه خداى عز و جل مالك او است از هر جهت كه فرض شود و او از هر
جهت داراى استقالل است و معلوم است كه كمال هر چیزى خالص بودن آنست  ،هم در
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ذاتش و هم در آثارش ،پس كمال انسانى هم در همین است كه خود را بندهاى خالص و
مملوكى براى خدا بداند و براى خود هیچگونه استقاللى قائل نباشد و از صفات اخالقى به آن
صفتى متصف باشد ،كه سازگار با عبودیت است  ،نظیر خضوع و خشوع و ذلت و
استكانت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و غناى خداى عز و جل و اعمال و افعالش
را طبق اراده او صادر كند  ،نه هر چه خودش خواست و در هیچ یك از این مراحل دچار
غفلت نشود ،نه در ذاتش و نه در صفاتش و نه در افعالش .
و همواره به ذات و افعالش نظیر تبعیت محض و مملوكیت صرف داشته باشد و
داشتن چنین نظرى دست نمىدهد مگر با توجه باطنى به پروردگارى كه بر هر چیز شهید و
بر هر چیز محیط و بر هر نفس قائم است ،هر كس هر چه بكند او ناظر عمل او است و از
او غافل نیست و فراموشش نمىكند .
در این هنگام است كه قلبش اطمینان و سكونت پیدا مىكند  ،همچنان كه فرموده :
« اال بذكر هللا تطمئن القلوب!» و در این هنگام است كه خداى سبحان را به صفات كمالش
مىشناسد  ،آن صفاتى كه اسماى حسنایش حاكى از آن است و در قبال این شناسایى صفات
عبودیت و جهات نقصش برایش آشكار مىگردد  ،هر قدر خدا را به آن صفات بیشتر
بشناسد خاضعتر ،خاشعتر ،ذلیلتر ،فقیرتر و حاجتمندتر مىشود .
و معلوم است كه وقتى این صفات در آدمى پیدا شد  ،اعمال او صالح مىگردد و
ممكن نیست عمل طالحى از او سر بزند  ،براى اینكه چنین كسى دائما خود را حاضر درگاه
مىداند و همواره به یاد خداست  ،همچنان كه خداى تعالى فرموده «:و اذكر ربك فى نفسك
تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و االصال و ال تكن من الغافلین! ان الذین عند
ربك ال یستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون!»

هدف و فلسفه نزول سوره ممتحنه
( المیزان ج  19 :ص ) 386:

منع شدید دوستی مومنین با کفار  ،و بیان حکم بیعت زنان مهاجر
یهم
عد ّ ُِوى َو َ
الر ِح ِیم! یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال تَت َّ ِخذُوا َ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
عد َُّو ُك ْم أَ ْو ِلیَا َء ت ُ ْلقُونَ إِلَ ِ
َ
َ
ق ْ
اَّللِ َر ِبّ ُك ْم ِإن كُنت ُ ْم
بِا ْل َم َو َّد ِة َو ق ْد َكفَ ُروا بِ َما َجا َءكُم ِ ّمنَ ا ْل َح ّ
الرسو َل َو ِإیَّا ُك ْم أن ت ُؤْ ِمنُوا بِ َّ
یخ ِر ُجونَ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
یهم بِال َم َو َّد ِة َو أنَا أ ْعلَ ُم بِ َما أ ْخفَ ْیت ُ ْم َو َما أ ْعلَنت ُ ْم
َخ َرجْ ت ُ ْم ِج َهدا ً فى سبِیلى َو ا ْبتِغَا َء َم ْرضاتى تُس ُِّرونَ إِلَ ِ
سوا َء السبِی ِل1( »!...تا/9ممتحنه)
َو َمن یَ ْفعَ ْلهُ ِمن ُك ْم فَقَ ْد ض َّل َ

این سوره متعرض مساله دوستى مؤمنین با كفار است و از آن به سختى نهى
مى كند ،هم در ابتداى سوره متعرض آن است و هم در آخرش و در خالل آیاتش متعرض
احكامى در باره زنان مهاجر و بیعت زنان شده است.
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المیزان ج  19 :ص 407 :

هدف آیه  10تا  13سوره ممتحنه

بیان حکم بیعت زنان مهاجر مسلمان شده
ع ِل ْمت ُ ُموهُنَّ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا إِذَا َجا َءك ُم ا ْل ُمؤْ ِمنَت ُم َه ِج َر ٍ
نهنَّ فَ ِإ ْن َ
امت َ ِحنُوهُنَّ َّ
ت فَ ْ
َّللاُ أ َ ْعلَ ُم بِ ِإی َم ِ
ُمؤْ ِمنَ ٍ
ت فَال ت َ ْر ِجعُوهُنَّ إِلى ا ْل ُكفَّ ِار ال هُنَّ ِح ٌّل ل ُه ْم َو ال ُه ْم یُ ِحلُّونَ لَ ُهنَّ َو َءات ُوهُم َّما أَنفَقُوا َو ال
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
صم الك ََوافِ ِر َو سئَلُوا َما أنفَقت ُ ْم َو
ُجنَا َح َ
ورهُنَّ َو ال ت ُْم ِ
سكُوا بِ ِع ِ
عل ْی ُك ْم أن تَن ِك ُحوهُنَّ إِذا َءات َ ْیت ُ ُموهُنَّ أ ُج َ
َ
َ
َ
ع ِلی ٌم َح ِكی ٌم »!...
َّللاُ َ
َّللاِ یحْ ُك ُم بَ ْینَ ُك ْم َو َّ
ْلیَسئَلُوا َما أنفقُوا ذ ِل ُك ْم ُح ْك ُم َّ

سیاق و زمینه این آیه شریفه چنین مىرساند كه بعد از صلح حدیبیه نازل شده است.
در عهدنامههایى كه بین رسول خدا «ص» و مردم مكه برقرار گردیده نوشته شده است كه
اگر از اهل مكه مردى ملحق به مسلمانان شد  ،مسلمانان موظفند او را به اهل مكه
برگردانند  ،ولى اگر از مسلمانان مردى ملحق به اهل مكه شد اهل مكه موظف نیستند او را
به مسلمانان برگردانند .
و نیز از آیه شریفه چنین برمىآید كه یكى از زنان مشركین مسلمان شده و به سوى
مدینه مهاجرت كرده و همسر مشركش به دنبالش آمده و درخواست كرده كه رسول
هللا«ص» او را به وى برگرداند و رسول خدا«ص» در پاسخ فرموده  :آنچه در عهدنامه
آمده این است كه اگر مردى از طرفین به طرف دیگر ملحق شود باید چنین و چنان عمل
كرد و در عهدنامه در باره زنان چیزى نیامده و به همین مدرك رسول هللا«ص» آن زن را
به شوهرش نداد و حتى مهریهاى را كه شوهر به همسرش داده بود به آن مرد برگردانید .
اینها مطالبى است كه از آیه استفاده مىشود و آیه شریفه داللت بر احكامى مناسب
این مطالب نیز دارد ،البته احكام مربوط به زنان.

هدف و فلسفه نزول سوره صف
( المیزان ج  19 :ص ) 418:

تشویق به جهاد در راه خدا ،و وعده گسترش دین الهی
ض َو ه َُو ا ْلعَ ِز ُ
یز ال َح ِكی ُم»!...
الر ِح ِیم! سبَّ َح ََّّللِ َما فى الس َم َو ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
( 1تا /9صف)

این سوره  ،مؤمنین را ترغیب و تحریك مىكند بر اینكه در راه خدا جهاد نموده  ،با
دشمنان دین او كارزار نمایند و خبر مىدهد كه این دین نورى است درخشان از جانب خداى
سبحان كه كفار اهل كتاب مىخواهند آن را با دهان خود خاموش كنند  ،ولى خدا نور آن را
تمام مى كند  ،هر چند كه كافران كراهت داشته باشند و دین خود را بر تمامى ادیان غلبه
مىدهد هر چند كه مشركین نخواهند!
و این پیغمبرى كه به وى ایمان آوردهاند فرستادهاى است از طرف خداى سبحان ،
او را فرستاده تا هدایت باشد و دین حق را به شما برساند و این همان است كه عیسى بن

125

کتاب هفتاد و ششم :هدف آیه ها و سوره های قرآن 2

تفسیر موضوعی المیزان

مریم«ع» بنى اسرائیل را به آمدنش بشارت داد .
پس بر مؤمنین است كه كمر همت بر اطاعتش ببندند و آنچه امر مىكند امتثال كنند
و در راه خدا جهاد نموده ،خدا را در دینش یارى كنند ،تا خداى تعالى به سعادت آخرتشان
رسانیده  ،یاریشان كند و در دنیا فتح و پیروزى نصیبشان كند و بر دشمنانشان غالب و
مسلط نماید و نیز بر مؤمنین است كه هرگز آنچه را كه خود عمل نمىكنند به دیگران
نگویند و در آنچه وعده مىدهند تخلف ننمایند  ،كه این گونه اعمال ایشان را مستوجب
خشمى از خدا نموده  ،رسول را آزار مىدهد و این خطر را هم دارد كه خدا دلهایشان را
منحرف سازد  ،همان طور كه با قوم موسى «ع» چنین كرد  ،چون با اینكه مىدانستند آن
جناب رسول خدا به سوى ایشان است  ،مع ذلك آزارش دادند و خدا مردم ستمكار را هدایت
نمىكند .
هدف آیه  10تا  14سوره صف

المیزان ج  19 :ص 435 :

دعوت مومنین به جهاد در راه خدا و اعتماد به وعده جنت و نصرت او
ب أَ ِل ٍیم»!...
ُنجیكم ِ ّم ْن َ
عذَا ٍ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َه ْل أ َ ُدلُّك ْم عَلى ت َج َر ٍة ت ِ

این آیات مؤمنین را به ایمان به خدا و رسول او و به جهاد در راه خدا دعوت نموده
و آنان را به مغفرت و جنت در آخرت و نصرت و فتح در دنیا وعدهاى جمیل مىدهد و
ایشان را دعوت مى كند به اینكه نسبت به وعده نصرت خدا و تایید او اعتماد كنند .این دو
معنایى كه گفتیم غرض نهایى سوره است و مطالبى كه در آیات قبلى بود جنبه زمینهچینى
براى این دو معنا را داشت .

هدف و فلسفه نزول سوره جمعه
( المیزان ج  19 :ص ) 442:

امر به اهتمام به نماز جمعه
یز
الر ِح ِیم! یُس ِبّ ُح ََّّللِ َما فى الس َم َو ِ
ض ال َم ِل ِك ا ْلقُد ِ
ت َو َما فى األَ ْر ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ُّوس ا ْلعَ ِز ِ
ال َح ِك ِیم1 ( »!...تا / 8جمعه)

این سوره به بیانى كامال انگیزنده  ،مسلمین را وادار مىكند كه نسبت به نماز جمعه
اهتمام بورزند و آنچه در به پاداشتنش الزم است فراهم سازند  ،چون نماز جمعه از شعائر
بزرگ خدا است كه تعظیم و اهتمام به امر آن  ،هم دنیاى مردم را اصالح مىكند و هم
آخرتشان را و خداى تعالى بیان این مطلب را با تسبیح و ثناى بر خود آغاز كرد كه در میان
قومى امى رسولى از خود آنان مبعوث كرد تا آیات او را بر آنان بخواند و با اعمال صالح و
اخالق پاك تزكیه شان كند و كتاب و حكمتشان بیاموزد و به همین منظور كتاب خدا و
معارف دینش را به بهترین وجهى بر آنان و افرادى كه به آنان ملحق مىشوند و نسلهاى

126

کتاب هفتاد و ششم :هدف آیه ها و سوره های قرآن 2

تفسیر موضوعی المیزان

بعد از آنان تحمیل كرد و زنهارشان داد از اینكه مثل یهود نباشند كه خداى تعالى تورات را
بر آنان تحمیل كرد  ،ولى آنان آن را حمل نكردند و به معارف آن معتقد نشدند و به احكامش
عمل نكردند  ،در نتیجه مانند االغى شدند كه بارش كتاب باشد .
و در آخر به عنوان نتیجه دستور مىدهد كه وقتى بانك نماز جمعه بلند مىشود
بازار و دادوستد را رها نموده  ،به سوى ذكر خدا بشتابند و نیز افرادى را كه خالف این
دستور عمل مىكنند و رسول خدا «ص» را در حالى كه مشغول خطبه نماز است رها نموده
 ،به سوى دادوستد مىروند  ،سرزنش مىكند و این رفتار را نشانه آن مىداند كه این گونه
افراد معارف كتاب خدا و احكامش را نپذیرفتهاند .
هدف آیه  9تا  11سوره جمعه

المیزان ج  19 :ص 460 :

بیان حرمت داد و ستد در حین برگزاری نماز جمعه
یر
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ِإذَا نُودِى ِللصلَو ِة ِمن یَ ْو ِم ا ْل ُج ُمعَ ِة فَاسعَ ْوا ِإلى ِذك ِْر َّ
َّللاِ َو ذَ ُروا ا ْلبَ ْی َع ذَ ِل ُك ْم َخ ٌ
لَّ ُك ْم ِإن كُنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ »!...

این آیات وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز تاكید نموده
 ،درضمن كسانى را كه در حال خطبه نماز آن را رها نموده  ،به دنبال لهو و تجارت
مىروند عتاب نموده  ،عملشان را عمل بسیار ناپسند مىداند .

هدف و فلسفه نزول سوره منافقین
( المیزان ج  19 :ص ) 468:

شناساندن منافقین و برحذر داشتن مومنین از نفاق
َّللاُ یَ ْعلَ ُم ِإنَّك لَ َرسولُهُ
َّللاِ َو َّ
الر ِح ِیم! إِذَا َجا َءك ا ْل ُمنَ ِفقُونَ قَالُوا نَش َه ُد إِنَّك لَ َرسو ُل َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ْ
َ
َ
ونَ
ینَ
نَّ
َّللاُ یَش َه ُد إِ ال ُمن ِف ِق ل َك ِذبُ 1 ( »!...تا/8منافقین)
َو َّ

این سوره وضع منافقین را توصیف مىكند و آنان را به شدت عداوت با مسلمین
متهم ساخته  ،رسول خدا «ص» را دستور مىدهد ،تا از خطر آنان برحذر باشد و مؤمنین
را نصیحت مىكند به اینكه از كارهایى كه سرانجامش نفاق است بپرهیزند ،تا به هالكت
نفاق دچار نگردند و كارشان به آتش دوزخ منجر نشود.
هدف آیه  9تا  11سوره منافقین

المیزان ج  19 :ص 489 :

بیان صفات ایجاد کننده نفاق در قلب انسان
َّللاِ َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَ ِلك فَأُولَئك ُه ُم
ِكر َّ
« یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ال ت ُ ْل ِهك ْم أ َ ْم َولُ ُك ْم َو ال أَ ْولَدُك ْم عَن ذ ِ
ا ْل َخس ُِرونَ »!...
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در این چند آیه مؤمنین را تذكر مىدهد به اینكه از بعضى صفات كه باعث پیدایش
نفاق در قلب مىشود بپرهیزند  ،یكى از آنها سرگرمى به مال و اوالد و غافل شدن از یاد
خداست و یكى دیگر بخل است .

هدف و فلسفه نزول سوره تغابن
( المیزان ج  19 :ص ) 493:

تشویق به تامین منابع مالی جنگ و برطرف ساختن مصایب آن
ض لَهُ ا ْل ُم ْلك َو لَهُ ا ْل َح ْم ُد َو ه َُو
الر ِح ِیم! یُس ِبّ ُح ََّّللِ َما فى الس َم َو ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ِیر1( »!...تا/10تغابن)
شىءٍ قَد ٌ
عَلى ك ّل ْ

این سوره از نظر سیاق و نظم شبیه به سوره حدید است و گویى خالصهاى از آن
است و غرض سوره این است كه مؤمنین را تشویق و تحریك كند به اینكه در راه خدا انفاق
كنند و غرض دیگرش این است كه ناراحتىها و تاسفهایى كه در اثر هجوم مصائب در
دلهاشان نشسته برطرف سازد و نوید دهد كه اگر در راه ایمان به خدا و جهاد در راه او و
انفاق در آن راه مشقاتى را متحمل مىشوند  ،همه به اذن خدا است!
آیاتى كه در صدر سوره واقع شده جنبه مقدمه و زمینهچینى براى بیان این غرض
را دارد ،در آن آیات بیان مىكند كه اسماى حسنى و صفات علیاى خدا اقتضا مىكند كه
براى بشر بعث و بازگشتى فراهم سازد  ،تا همه به سویش برگردند و در آن بازگشت اهل
ایمان و عمل صالح به سوى بهشت جاودان هدایت شوند و اهل كفر و تكذیب به سوى آتش
ابدى رانده شوند  ،پس این مطالب مقدمه چینى است براى آیات بعد كه مىفرماید :باید خدا و
رسول را اطاعت كنید و بر مصائب و نیز در برابر انفاق در راه خدا خویشتندار باشید ،
بدون اینكه از منع موانع متاثر و از مالمت شماتتگران بیمى به خود راه دهید!
هدف آیه  11تا  18سوره تغابن

المیزان ج  19 :ص 508 :

تشویق به انفاق و صبر در مصایب جنگ
ع ِلی ٌم»!...
شىءٍ َ
اَّللِ ی ْه ِد قَ ْلبَهُ َو َّ
َّللاِ َو َمن یُؤْ ِمن بِ َّ
« َما أَصاب ِمن ُّم ِصیبَ ٍة ِإال بِ ِإ ْذ ِن َّ
َّللاُ بِك ّل ْ

در این آیات به بیان غرض سوره شروع نموده است  ،چون آیاتى كه گذشت گفتیم
همه جنبه مقدمه و زمینهچینى را دارد و غرض سوره وادارى مردم به انفاق در راه خدا و
صبر در برابر مصائبى است كه در خالل مجاهدات در راه او مىبینند .
در میان همه این اغراض اول مساله مصیبتها و صبر در برابر آنها را ذكر
فرموده تا ذهن شنونده براى تاثر از سفارشات بعدى به انفاق آمادهتر و صافتر گردد و
دیگر عذرى باقى نماند!
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هدف و فلسفه نزول سوره طالق
( المیزان ج  19 :ص ) 522:

بیان احکام طالق
َّتهنَّ َو أَحْ صوا ا ْل ِع َّدةَ َو اتَّقُوا
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
بى إِذَا طلَّ ْقت ُ ُم ال ِنّسا َء فَط ِلّقُوهُنَّ ِل ِعد ِ
الر ِح ِیم! یَأَی َها النَّ ُّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َّللاِ َو َمن
َّللاَ َربَّك ْم ال تخ ِر ُجوهُنَّ ِمن بُیُو ِت ِهنَّ َو ال یخ ُرجْ نَ إِال أن یَأتِینَ بِف ِحش ٍة ُّمبَ ِیّن ٍة َو ِتلك ُحدُو ُد َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّللاَ یحْ دِث بَ ْع َد ذ ِلك أ ْمراً1 ( »!...تا/7طالق)
َّللاِ فق ْد ظل َم نفسهُ ال تَد ِْرى لعَ َّل َّ
یَتَعَ َّد ُحدُو َد َّ

این سوره مشتمل بر بیان كلیاتى از احكام طالق است و به دنبال آن مقدارى اندرز و
تهدید و بشارت.
هدف آیه  8تا  12سوره طالق

المیزان ج  19 :ص 541 :

موعظه و تهدید و بشارت و تاکید برای اجرای احکام مربوط به زنان
عذَابا ً نُّكْرا ً »!...
عذَّ ْبنَ َها َ
عتَت ع َْن أ َ ْم ِر َرب َها َو ُرس ِل ِه فَ َحاس ْبنَ َها ِحسابا ً شدِیدا ً َو َ
« َو َكأ َ ِیّن ِ ّمن قَ ْریَ ٍة َ

این آیات موعظه و تهدید و بشارت است و با این اندرزها توصیه به تمسك به احكام
خدا را تاكید مى كند و یكى از آن احكام همان احكام طالق و عده است و در قرآن كریم هیچ
توصیه اى در باره هیچ حكمى به قدر احكام راجعه به زنان تاكید نشده و این نیست مگر به
خاطر اینكه دنبال این احكام و این توصیهها خبرى هست .

هدف و فلسفه نزول سوره تحریم
( المیزان ج  19 :ص ) 550:

دستور اجتناب ازحرام کردن حالل خدا
َّللاُ لَك ت َ ْبت َ ِغى َم ْرضات أ َ ْز َو ِجك َو َّ
بى ِل َم ت َح ِ ّر ُم َما أ َ َح َّل َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َّللاُ
الر ِح ِیم! یَأَی َها النَّ ُّ
َ
ور َّر ِحی ٌم1 ( »!..تا/9تحریم)
غف ُ ٌ

این سوره با داستانى كه بین رسول خدا «ص»و بعضى از همسرانش اتفاق افتاد،
آغاز شده و آن این بود كه به خاطر حادثهاى پارهاى از حاللها را بر خود حرام كرد و بدین
سبب در این آیات آن جناب را مورد عتاب قرار مىدهد كه چرا به خاطر رضایت بعضى از
همسرانت ،حالل خدا را بر خود حرام كردى و در حقیقت و به طورى كه از سیاق بر مىآید
عتاب متوجه همان همسر است و مىخواهد رسول گرامى خود را علیه آن همسر یارى كند
.
بعد از نقل این داستان مؤمنین را خطاب مىكند به اینكه جان خود را از عذاب آتشى
كه آتشگیرانهاش انسان و سنگ است نگه بدارند و بدانند كه به جز اعمال خود آنان به
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ایشان جزایى نمىدهند ،جزایشان خود اعمالشان است و معلوم است كه هیچ كس نمىتواند
از عمل خود بگریزد پس هیچ كس از این جزا خالصى ندارد ،مگر پیغمبر و آنهایى كه به
وى ایمان آوردند ،آنگاه بار دیگر رسول خدا«ص» را به جهاد با كفار و منافقین خطاب
مىكند  .در آخر ،سوره را به آوردن مثلى ختم مىكند ،مثلى از زنان كفار مثلى از زنان
مؤمنین.
هدف آیه  10تا  12سوره تحریم

المیزان ج  19 :ص 574 :

بیان مثل دو همسر خائن و دو زن مومنه تاریخ
ین
ام َرأَت لُوطٍ كانَتَا تحْ ت َ
ضرب َّ
ام َراَت نُوحٍ َو ْ
َّللاُ َمثَالً ِلّلَّ ِذینَ َكفَ ُروا ْ
« َ
ع ْب َدی ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا ص ِل َح ِ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ً
ار َم َع الد َِّخ ِلینَ »!...
فَ َخانَتَا ُه َما فل ْم یُغنِیَا عَن ُه َما ِمنَ َّ
َّللاِ شیْئا َو قِی َل ا ْدخال الن َ

این آیات كریمه متضمن دو تا مثل است یكى مثلى كه خدا به وسیله آن حال كفار را
مجسم مى كند و یكى هم مثلى كه بیانگر حال مؤمنین است ،مثل اول وضع كفار را در
شقاوت و هالكت روشن نموده  ،بیان مىكند كه اگر چنین شدند به خاطر خیانتى بود كه به
خدا و رسولش كردند و سرانجام خیانت به خدا و رسول همین است ،از هر كس كه
مىخواهد سر بزند  ،هر چند از كسى سر بزند كه وابسته و متصل به انبیا باشد و مثل دومى
بیانگر این حقیقت است كه سعادت و رستگارى مؤمنین هم تنها به خاطر ایمان خالصشان به
خدا و رسول و قنوتشان و حسن اطاعتشان بوده و اتصال و خویشاوندى كه با كفار داشتند
ضررى به حالشان نداشت  ،پس معلوم مىشود مالك كرامت نزد خدا تنها و تنها تقوى است
و بس .
براى مجسم كردن این معنا نخست حال این طایفه اول را به حال دو تا زن تاریخ
مثل مىزند كه هر دو همسر دو پیامبر بزرگوار بودند ،دو پیامبرى كه خداى تعالى عبد
صالحشان نامیده  -و چه كرامتى بزرگتر از این  -و با این حال این دو زن به آن دو
بزرگوار خیانت كردند و در نتیجه فرمان الهى رسید كه با سایر دوزخیان داخل دوزخ
گردند  ،پس این دو زن همسر و هم بستر دو پیامبر بزرگوار بودند  ،اما همسرى آنان
سودى به حالشان نبخشید و بدون كسب كمترین امتیازى در زمره هالكان به هالكت رسیدند .
طایفه دوم را به دو زن دیگر تاریخ مثل مىزند ،یكى همسر فرعون است ،كه درجه
كفر شوهرش بدانجا رسید كه در بین مردم معاصر خود( با كمال بىشرمى و جنون) فریاد
زد :رب اعالى شما منم! اما این همسر به خدا ایمان آورد و ایمانى خالص آورد و خداى
تعالى او را نجات داد و داخل بهشتش كرد و قدرت همسرى چون فرعون و كفر او نتوانست
به ایمان وى خدشهاى وارد سازد  ،دومى مریم دختر عمران است  ،مریم صدیقه و قانته كه
خدایش به كرامت خود گرامیش داشت و از روح خود در او بدمید .
در این تمثیل تعریض و چوبكارى سختى به دو همسر رسول خدا «ص» شده  ،كه
آن دو نیز به آن جناب خیانت كردند و سر او را فاش ساخته  ،علیه او دست به دست هم
دادند و اذیتش كردند و مخصوصا وقتى مىبینیم سخن از كفر و خیانت و فرمان( داخل
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دوزخ شوید!) دارد ،مىفهمیم كه این تعریض تا چه حد شدید است!

هدف و فلسفه نزول سوره ملک
( المیزان ج  19 :ص ) 582:

دعوت به یگانگی در ربوبیت و اعتقاد به معاد
ِیر»!...
سم َّ
« بِ ِ
شىءٍ قَد ٌ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! تَبَ َرك الَّذِى بِیَ ِد ِه ا ْل ُم ْلك َو ه َُو عَلى ك ّل ْ

( 1تا /14ملک)

غرض این سوره بیان عمومیت ربوبیت خداى تعالى براى تمامى عالم است ،در
مقابل مسلك وثنىها كه معتقدند براى هر یك از نواحى عالم ربى جداگانه است كه یا از خیل
فرشتگان است و یا از مخلوقات دیگر و خداى عز و جل رب همه عالم نیست  ،بلكه تنها
رب آن ارباب است و بس .
به همین جهت در این سوره بسیارى از نعمتهاى الهى از خلقت و تدبیر را نام
مىبرد  ،چون در حقیقت ذكر این نعمتها استداللى است بر ربوبیت عامه الهى!
به همین مناسبت است كه سخن را با كلمه تبارك آغاز كرده  ،چون این كلمه به
معناى كثرت صدور بركات از ناحیه خداى عز و جل است و نیز مكرر جناب ربوبى را به
صفت رحمان كه مبالغه در رحمت است مىستاید  ،چون رحمت  ،همان عطیه در قبال
استدعاى حاجتمند است و در این سوره سخنى هم از انذار و تهدید آمده و در آخر به مساله
حشر و قیامت منتهى مىگردد .
مضامین آیات آن به دو مساله خالصه مىشود :یكى دعوت به اینكه یگانگى او در
ربوبیت را بپذیرند و دوم اینكه به معاد معتقد شوند!
هدف آیه  15تا  22سوره ملک

المیزان ج  19 :ص 597 :

بیان نشانه های تدبیر الهی و اثبات ربوبیت او
شور»!...
« ه َُو الَّذِى َجعَ َل لَ ُك ُم األ َ ْرض ذَلُوالً فَ ْ
امشوا فى َمنَا ِكب َها َو كلُوا ِمن ِ ّر ْزقِ ِه َو إِلَ ْی ِه النُّ ُ

در این آیات پشت سر هم ،نشانههاى تدبیر الهى را ذكر مىكند  ،تدبیرى كه ربوبیت
آن جناب را اثبات مىنماید و این نشانهها را با انذار و تخویف ذكر نموده  ،مىفرماید « :هو
الذى جعل لكم األرض ذلوال!» دنبالش مىفرماید « :أ و لم یروا الى الطیر »!...كه بعد از انذار در آیه«:
الذى خلق الموت و الحیوة »!..و آیه «:الذى خلق سبع سموات  »! ...و آیه «:و لقد زینا  » !...قرار
گرفته است.
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هدف آیه  23تا  30سوره ملک

المیزان ج  19 :ص 606 :

بیان نشانه های بیشتری از ربوبیت خدای تعالی و تهدید مشرکین
ْصر َو األَ ْفئِ َدةَ قَ ِلیالً َّما تَشك ُُرونَ »!...
« قُ ْل ه َُو الَّذِى أَنشأَك ْم َو َجعَ َل لَك ُم
ْ
السم َع َو األَب َ

این آیات نشانههاى دیگرى از ربوبیت خداى تعالى را به مشركین تذكر مىدهد تا به
وسیله آن به وحدانیت خدا در خلقت و تدبیر رهنمونشان شود و در آن مطالب را توأم با
تخویف و تهدید بیان مىكند  ،همچنان كه گفتیم همه سوره اینطور است  ،چیزى كه هست
باید این را در نظر بگیریم كه خداى تعالى بعد از آنكه در جمله «:بل لجوا فى عتو و نفور!»
به لجاجت و عناد آنان در باره حق اشاره كرد  ،سیاق را از خطاب به آنان برگردانید و
روى سخن از ایشان برتافته خطاب را متوجه رسول خدا«ص» كرد و فرمود :حاال تو با
آنان سخن بگو! بگوششان بخوان! آیات و نشانههاى ربوبیت من در خلقت و تدبیر را كه
همه بر یگانگى من در ربوبیت داللت دارند به یادشان بیاور! و از عذاب من انذارشان
كن «:قل هو الذى  !...قل هو الذى ذرأكم  !...قل انما العلم  !...قل أ رأیتم ان اهلكنى هللا !...
قل هو الرحمن  !...قل ا رأیتم ان أصبح ماؤكم غورا  »!...كه در همه این آیات مىفرماید:
تو بگو چنین و چنان!

هدف و فلسفه نزول سوره قلم
( المیزان ج  19 :ص ) 613:

تعریف از ُخلق عظیم رسول هللا و نهی شدید از اطاعت و مداهنه با مشرکین
ون! َو إِنَّ لَك
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! ن! َو ا ْلقَلَ ِم! َو َما یَ ُ
سطرونَ ! َما أَنت ِبنِ ْع َم ِة َر ِبّك ِب َمجْ نُ ٍ
ألَجْ را ً َ
ق ع َِظ ٍیم1( »!...تا/33قلم)
غ َ
یر َم ْمنُ ٍ
ون! َو إِنَّك لَعَلى ُخلُ ٍ

این سوره رسول خدا«ص» را به دنبال تهمتهاى ناروایى كه مشركین به وى زده
و او را دیوانه خوانده بودند  ،تسلیت و دلدارى مىدهد و به وعدههاى جمیل و پاسدارى از
خلق عظیمش دلخوش مىسازد و آن جناب را به شدیدترین وجهى از اطاعت مشركین و
مداهنه با آنان نهى نموده  ،امر اكید مىكند كه در برابر حكم پروردگارش صبر كند!
هدف آیه  34تا  52سوره قلم

المیزان ج  19 :ص 635 :

بیان نعیم بهشتی پرهیزکاران و عذاب آخرتی تکذیب گران
ت النَّ ِع ِیم»!...
به ْم َجنَّ ِ
« إِنَّ ِل ْل ُمت َّ ِقینَ ِعن َد َر ِ

این آیات دنباله تهدیدهایى است كه در باره تكذیبگران رسول خدا«ص» كرده بود
و عذاب آخرتى آنان را به این بیان مسجل مىسازد كه مردم با تقوى در بهشتهاى نعیم
هستند و اینكه تكذیبگران و متقین یكسان نیستند ،پس نمىتوانند امید كرامتى از خدا داشته
باشند و چون مجرمند آنچه هم از نعمتهاى دنیا در اختیار دارند استدراج و امالء است نه
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نعمت و كرامت و نیز در این آیات رسول خدا «ص» را امر مىكند به اینكه در برابر حكم
پروردگارش صبر كند و این امر را تاكید مىنماید!

هدف و فلسفه نزول سوره الحاقه
( المیزان ج  19 :ص ) 652:

بیان اوصاف قیامت و کیفر تیره بختان و پاداش سعادتمندان
الر ِح ِیم الحاقَّةُ! َما الحاقَّةُ ! َو َما أَد َْراك َما الحاقَّةُ»!...
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(3تا /12الحاقه)

این سوره مساله حاقه یعنى قیامت را به یاد مىآورد ،در اینجا قیامت را حاقه نامیده،
در جاى دیگر قارعه و واقعه خوانده است و در این آیات سخن را در سه فراز سوق داده،
در فصلى به طور اجمال سرانجام امتهایى را ذكر مىكند كه منكر قیامت بودند و خداى
تعالى آنان را به اخذى رابیه( عقوبتى شدید) بگرفت .
و در فصلى اوصاف حاقه را بیان مىكند و اینكه در آن روز مردم دو گروهند ،
یكى اصحاب یمین و یكى اصحاب شمال  ،یكى اهل سعادت و دیگرى اهل شقاوت!
و در فصل سوم در راستى و درستى خبرها و سخنان قرآن تاكید نموده  ،آنها را
حق الیقین معرفى مىكند!
هدف آیه  13تا  37سوره الحاقه

المیزان ج  19 :ص 661 :

معرفی روز قیامت با برخی از مشخصاتش
الصور نَ ْف َخةٌ َو ِح َدةٌ»!...
« فَ ِإذَا نُ ِف َخ فى
ِ

این آیات فصل دومى است كه حاقه را با پارهاى از نشانیها و مقدماتش و شمهاى از
وقایعى كه در آن روز رخ مىدهد معرفى مىكند .
هدف آیه  38تا  52سوره الحاقه

المیزان ج  19 :ص 672 :

بیان لزوم تصدیق قرآن برای تصدیق حقانیت خبرهای قیامت درآن
س ُم ِب َما تُب ِْص ُرونَ » !...
« فَال أ ُ ْق ِ

این دسته از آیات  ،فصل سوم از آیات سوره است كه مطالب سابق مربوط به حاقه
را به لسان تصدیق قرآن تاكید مىكند ،تا با تصدیق قرآن حقانیت خبرهایى كه از مساله
قیامت داد ثابت شود .
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هدف و فلسفه نزول سوره معارج
( المیزان ج  20 :ص ) 3:

بیان عذابهای واقع در قیامت برای کفار
ب َواقِ ٍع1( »!...تا/18معارج)
الر ِح ِیم! سأ َ َل سائ ُل ِبعَذَا ٍ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

آنچه سیاق این سوره دست مىدهد این است كه مىخواهد روز قیامت را توصیف
كند به آن عذابهایى كه در آن براى كفار آماده شده ،از همان آغاز  ،سخن از عذاب دارد.
سؤال سائلى را حكایت مىكند كه از عذاب الهى كفار پرسیده و اشاره مىكند به
اینكه این عذاب آمدنى است و هیچ مانعى نمىتواند از آمدنش جلوگیر شود و نیز عذابى است
نزدیك  ،نه دور كه كفار مىپندارند  ،آنگاه به صفات آن روز و عذابى كه براى آنان تهیه
شده پرداخته  ،مؤمنین را كه به انجام وظائف اعتقادى و عملى خود مىپردازند استثنا
مىكند.
هدف آیه  19تا  35سوره معارج

المیزان ج  20 :ص 16 :

راهبری استفاده صحیح از غریزه حرص آدمی
« إِنَّ االنسنَ ُخلِقَ َهلُوعا ً »!...

این آیات به اولین سبب و انگیزهاى كه انسان را به رذیله اعراض از یاد خدا و به
جمع اموال و گنجینه كردن آن و در آخر دچار آتش خالد شدن وامىدارد اشاره مىكند ،
آتشى كه فرمود «:لظى ،نزاعة للشوى!» و آن سبب عبارت است از حالتى در انسان به نام
هلع  -شدت حرص -كه حكمت الهى اقتضا كرد آدمى را به این صفت بیافریند ،تا به وسیله
این صفت به آنچه مایه خیر و سعادتش مىباشد هدایت شود  ،چیزى كه هست این خود
انسان است كه این مایه سعادت خود را مایه بدبختى خود مىسازد و به جاى اینكه در راه
سعادت خود صرف كند  ،در راه بدبختى خود صرف مىكند و همین مایه سعادت خویش را
مایه هالكت دائمى خود مىكند ،مگر كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح مىكنند ،كه در
جنات از عزت و احترام برخوردارند .
هدف آیه  36تا  44سوره معارج

المیزان ج  20 :ص 27 :

دستور پایان دادن به خصام و بگومگوی رسول هللا با کافران
« فَ َما ِل الَّ ِذینَ َكفَ ُروا قِبَلَك ُمه ِْط ِعینَ »!...

بعد از آنكه در فصل اول از آیات این سوره در ذیل داستان درخواست عذاب بیان
كرد كه عذابى واقع شدنى دارند ،كه هیچ دافعى از آن نیست و آن عذاب آتشى است «
متلظى» و « نزاعة للشوى» كه هر اعراضگر و هر كسى را كه مال جمع مىكند و گنجینه
مىسازد به سوى خود مىكشد.
و نیز بعد از آنكه در فصل دوم از آن آیات مالك گرفتارى آنان به این بدبختى را
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ذكر كرد و فرمود كه :مالك آن این است كه انسان مجهز به غریزه هلع و غریزه حب خیر
براى خویش است و این غریزهها او را به پیروى هواى نفس مىكشاند و وادار مىكند در
برابر هر حقى كه با آن مواجه مىشود استكبار كند و از این راه به آتش جاودانهاش مبتال
مى كند ،آتشى كه به جز صالحان و معتقدین به روز جزا و ترسندگان از عذاب پروردگار ،
كسى از آن نجات نمىیابد .
اینك در این فصل از آیات  -كه فصل سوم است  -روى سخن را به همان كفار
نموده مثل كسى كه از رفتار آنان به تعجب آمده  ،سخن مىگوید  ،چون ایشان دورادور
رسول خدا «ص» را گرفته چپ و راست او را احاطه كردهاند و از او جدا نمىشوند  ،اما با
دلهایى متفرق و با چشم ظاهرى به آن جناب اقبال نمودهاند  ،ولى دلهایشان از آن جناب
اعراض دارد ،لذا رسول گرامى خود را مخاطب قرار داده مىفرماید :چرا اینان اینطورند؟
آیا یك یك اینان انتظار دارند در عین اینكه كافرند داخل در جنت نعیم شوند؟ با اینكه خداى
سبحان مقدر فرموده با جنت خود به جز افراد مؤمن را كه خود استثنا كرده كسى را گرامى
ندارد ،آیا اینها با این توقعشان مىخواهند از خدا سبقت بگیرند و او را عاجز سازند؟ و حكم
او را نقض و تقدیر او را باطل سازند؟ حاشا كه بتوانند ،زیرا خدایى كه آنان را از نطفهاى
خوار و بىمقدار آفریده قادر است از همین نطفه كه آنان را آفریده كسانى بهتر از ایشان
بیافریند ،كسانى كه او را بپرستند و داخل جنتش شوند .
و در آخر این فصل رسول گرامى خود را دستور مىدهد به اینكه خصام و
بگومگوى با آنان را تعطیل كند و آنان را به حال خودشان وا گذارد ،تا همچنان به لجبازى
و سرگرمى خود مشغول باشند ،تا آن روزى را كه وعده رسیدنش داده شده دیدار كنند!

هدف و فلسفه نزول سوره نوح
( المیزان ج  20 :ص ) 37:

شرح رسالت و مبارزات حضرت نوح
اب
الر ِح ِیم ! ِإنَّا أ َ ْرس ْلنَا نُوحا ً ِإلى قَ ْو ِم ِه أ َ ْن أَنذ ِْر قَ ْو َمك ِمن قَ ْب ِل أَن یَأ ْ ِت َی ُه ْم َ
سم َّ ِ
ع ذَ ٌ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
أَ ِلی ٌم1(»!...تا/24نوح)

این سوره اشاره می کند به رسالت نوح به سوى قومش و به اجمالى از دعوتش و
اینكه قوم او اجابتش نكردند و در آخر به پروردگار خود شكوه نمود و نفرینشان كرد و براى
خود و پدر و مادر خود و هر مرد و زنى كه با ایمان داخل خانهاش شود استغفار كرد و به
اینكه در آخر عذاب بر آن قوم نازل شده  ،همگى غرق شدند!
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المیزان ج  20 :ص 54 :

هدف آیه  25تا  28سوره نوح

شرح نفرین نوح «ع» علیه قومش و داستان هالکت آنها
َّللاِ أَنصاراً»!...
ُون َّ
یجدُوا ل ُهم ِ ّمن د ِ
َته ْم أ ُ ْغ ِرقُوا فَأُد ِْخلُوا نَارا ً فَلَ ْم ِ
« ِ ّم َّما َخ ِطیئ ِ

این آیات داستان هالكت قوم نوح و تتمه نفرین آن جناب علیه ایشان را حكایت
مىكند.

هدف و فلسفه نزول سوره جن
( المیزان ج  20 :ص ) 57:

شرح ماجرای ایمان آوردن جن به رسول هللا «ص»
سم ْعنَا قُ ْر َءانا ً ع َجبا ً
الجنّ فَقَالُوا إِنَّا ِ
الر ِح ِیم! قُ ْل أ ُ ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
لى أَنَّهُ است َ َم َع نَفَ ٌر ِ ّمنَ ِ
وح َى إِ َّ
1 ( »!...تا/17جن)

این سوره به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره مىكند كه صوت قرآن را شنیدند و
ایمان آورده  ،به اصول معارف دین اقرار كردند .از این اشاره تسجیل نبوت رسول
خدا«ص» نتیجهگیرى مىشود و نیز این سوره به وحدانیت خداى تعالى در ربوبیت و مساله
معاد هم اشاره مىكند .
المیزان ج  20 :ص 75 :

هدف آیه  18تا  28سوره جن

نتیجه گیری از سوره جن
َّللاِ أَ َحدا ً »!...
سج َد ََّّللِ فَال ت َ ْدعُوا َم َع َّ
« َو أَنَّ ا ْل َم ِ

در این آیات مساله نبوت تسجیل شده و مساله وحدانیت خداى تعالى و مساله معاد را
به عنوان نتیجه از داستان جن ذكر مىكند.

هدف و فلسفه نزول سوره مزمل
( المیزان ج  20 :ص ) 92:

آماده سازی رسول هللا برای دریافت وحی با خواندن نماز شب
علَ ْی ِه
الر ِح ِیم! یَأَی َها ا ْل ُم َّز ِ ّم ُل ! قُ ِم الَّ ْی َل إِال قَ ِلیالً ! ِنّصفَهُ أ َ ِو انقُص ِم ْنهُ قَ ِلیالً! أَ ْو ِز ْد َ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َو َر ِت ّ ِل ا ْلقُ ْر َءانَ تَ ْرتِیالً1 ( »!...تا /19مزمل)

این سوره رسول خدا«ص» را امر مىكند به اینكه نماز شب بخواند ،تا به این
وسیله آماده و مستعد گرفتن مسؤولیتى گردد كه به زودى به او محول مىشود و آن قرآنى
است كه به وى وحى خواهد شد و دستورش مىدهد در برابر حرفهاى بیهودهاى كه دشمنان
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مىزنند و شاعر و كاهن یا دیوانهاش مىخوانند صبر كند و به نحوى پسندیده از آنان
كناره گیرى نماید و در این آیات تهدید و انذارى هم به كفار شده و حكم صبر را به همه
مؤمنین تعمیم داده ،در آخر تخفیفى را كه براى رسول خدا «ص» و مؤمنین قائل شده ذكر
مىكند .
این سوره از نخستین سورههایى است كه در اول بعثت نازل شده است.
المیزان ج  20 :ص 114:

هدف آیه  20سوره مزمل

تخفیف نماز شب برای مومنین و تبدیل آن به قرائت قرآن
َّللاُ یُقَ ّد ُِر
ثى الَّ ْی ِل َو نِصفَهُ َو ثُلُثَهُ َو طائفَةٌ ِ ّمنَ الَّ ِذینَ َمعَك َو َّ
« إِنَّ َربَّك یَ ْعلَ ُم أَنَّك تَقُو ُم أَدْنى ِمن ثُلُ ِ
ع ِل َم أَن سیَكُونُ ِمنكم
ان َ
ع ِل َم أَن لَّن تحْ صوهُ فَتَاب َ
ار َ
علَیْك ْم فَا ْق َر ُءوا َما تَیَ َ
الَّ ْی َل َو الن َه َ
سر ِمنَ ا ْلقُ ْر َء ِ
َّللاِ
ضربُونَ فى األ َ ْر ِ
َّللاِ َو َءا َخ ُرونَ یُقَتِلُونَ فى سبِی ِل َّ
ض یَ ْبتَغُونَ ِمن فَض ِل َّ
َّم ْرضى َو َءا َخ ُرونَ یَ ِ
سر ِم ْنهُ َو أَقِی ُموا الصلَوةَ َو َءات ُوا َّ
َّللاَ قَ ْرضا ً َحسنا ً َو َما تُقَ ِ ّد ُموا
الزكَوةَ َو أ َ ْق ِرضوا َّ
فَا ْق َر ُءوا َما تَیَ َ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ُم!»
َّللاَ إِنَّ َّ
َّللاِ ه َُو َخیرا ً َو أَعْظ َم أَجْ را ً َو استَ ْغ ِف ُروا َّ
تجدُوهُ ِعن َد َّ
ألَنفُسِكم ِ ّم ْن َخ ٍ
غف ُ ٌ
یر ِ

سخن در این آیه شریفه براى تخفیف دادن به دستورى است كه در اول سوره به
شخص رسول خدا«ص» داد و در آیه «:ان هذه تذكرة  »!...در وسط سوره آن دستور را به
عموم مؤمنین تعمیم داد و آن عبارت بود از پرداختن به نماز شب و تهجد! در این آیه
مىخواهد بفرماید:
خدا از مؤمنین اكتفا كرد به هر مقدارى كه بتوانند از قرآن تالوت كنند ،پس آیه
شریفه مى خواهد دستور اول سوره را تخفیف دهد ،نه اینكه آن را نسخ نموده از قیام در دو
ثلث شب و یا نصف آن و یا ثلث آن منع كند .

هدف و فلسفه نزول سوره مدثر
( المیزان ج  20 :ص ) 122:

بیان اولین دستور انذار به رسول هللا«ص» و معرفی قرآن کریم
الر ِح ِیم! یَأَی َها ا ْل ُم َّد ِث ّ ُر! قُ ْم فَأَنذ ِْر 1(»!...تا/7مدثر)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره مشتمل بر مطالب زیر است:
اول اینكه رسول خدا «ص» را دستور مىدهد به اینكه مردم را انذار كند و این
دستور را با لحنى و در سیاقى بیان كرده كه از آن پیداست جزو دستورهاى اوائل بعثت
است .
دوم اینكه اشاره مىكند به عظمت شان قرآن و جاللت قدرش.
سوم اینكه كسانى را كه منكر قرآن شوند و نسبت سحر به آن دهند تهدید و كسانى
را كه از دعوت قرآن سربتابند مذمت كرده است.
آنچه یقینى و مسلم است این است كه این سوره در اوائل بعثت نازل شده و جزو
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اولین سورههاى قرآنى است و آیات هفتگانهاى كه در این فصل آوردیم متضمن امر به انذار
و سایر لوازم انذار است ،كه خداى تعالى به آن سفارش فرموده است.
هدف آیه  8تا  31سوره مدثر

المیزان ج  20 :ص 131 :

تهدید طعنه زنندگان به قرآن کریم
ور»!...
« فَ ِإذَا نُ ِق َر فى النَّاقُ ِ

در این آیات شریفه به طعنه زنندگان به قرآن كه آن را سحر مىخواندند و بعضى از
حقائق آن را استهزاء مىكردند  ،تهدید شدیدى شده است .
هدف آیه  32تا  48سوره مدثر

المیزان ج  20 :ص 147 :

تنزیه قرآن کریم از تهمت ها
« َكال َو ا ْلقَ َم ِر »!...

در این آیات قرآن كریم از تهمتهایى كه بدان زده شده تنزیه گردیده و این معنا
مسجل گشته كه قرآن یكى از آیات كبراى حق است و در آن انذار تمامى بشر است و در
پیرویش آزادى نفوس از گروگان اعمال است ،اعمالى كه او را به سوى سقر مىكشاند!
هدف آیه  49تا  65سوره مدثر

المیزان ج  20 :ص 155 :

دعوت کفار به سوی قرآن و بیان عوامل دوری آنان از حق
« فَ َما ل ُه ْم ع َِن الت َّ ْذ ِك َر ِة ُم ْع ِر ِضینَ »!...

در این آیات نتیجهگیرى از وعد و وعیدهاى گذشته را به صورت تعجب از اعراض
كفار از تذكرات قرآن و تنفرشان از حق صریح بیان كرده  ،گویا فرموده  :وقتى جریان
بدین قرار است عقال واجب مىشود كه دعوت حق را اجابت نموده  ،به وسیله تذكرات قرآن
متذكر شود  ،پس بسیار عجیب است كه چطور باز هم از این تذكر روى بر مىتابند  ،نه ،
نه  ،علت اصلى این است كه اینان به رسالت ایمان ندارند و تكتكشان توقع دارند كه كتابى
از خدا بر یك یك آنان نازل گردد  ،نه  ،بلكه علت این است كه از آخرت ترس ندارند و در
نتیجه از وعید و تهدیدهاى قرآن متنبه نمىشوند .
آنگاه روى سخن را به خود آنان كرده ،مجددا آن تذكره را بر آنان عرضه مىكند و
در قبول و رد آن مخیرشان نموده  ،تا اگر خواستند قبول كنند و اگر خواستند رد كنند  ،لیكن
باید بدانند كه در این خواستن مستقل نیستند و نمىتوانند با خواست خود خداى سبحان را
عاجز سازند و به همین جهت نمىتوانند متذكر شوند  ،مگر وقتى كه خدا بخواهد و حكم قدر
به طور قطع در میان آنان نیز جارى است .
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هدف و فلسفه نزول سوره قیامت
( المیزان ج  20 :ص ) 162:

بیان خبر وقوع و نشانه های قیامت کبری
س ُم ِبیَ ْو ِم ا ْل ِقیَ َم ِة! 1( »...تا/15قیامت)
الر ِح ِیم! ال أ ُ ْق ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

بیان این سوره پیرامون مساله قیامت كبرى دور مىزند  ،نخست از وقوع روز
قیامت خبر مى دهد و در مرحله دوم آن روز را یكبار با ذكر چند نشانه و بار دیگر با
اجمالى از سرگذشت انسان در آن روز توصیف مىكند  ،و خبر مىدهد كه اولین قدم در
سیر به سوى قیامت مرگ است و در مرحله سوم سوره را با استدالل بر قدرت خداى تعالى
بر اعاده عالم ختم نموده ،اثبات مىكند همانطور كه خداى تعالى بر خلقت نخستین عالم قادر
بود همچنین بر خلقت بار دوم آن ،كه همان قیامت است قادر است!
المیزان ج  20 :ص 172 :

هدف آیه  16تا  40سوره قیامت

بیان وضع مردم در قیامت
« ال ت َح ِ ّرك بِ ِه ِلسانَك ِلت َ ْع َج َل بِ ِه»!...

این آیات تتمه صفات روز قیامت است  ،البته از این نظر كه مردم در آن روز چه
حالى دارند و اینكه مردم در آن روز دو طایفهاند ،طایفهاى كه چهرهاى شكفته و دلى شاد
دارند و طایفهاى دیگر كه چهرهاى درهم كشیده و دلى نومید از نجات دارند و اشاره مىكند
به اینكه آغاز این تقسیم از زمان احتضار شروع مىشود! و سپس اشاره مىكند به اینكه
انسان را آزاد و رها نمىگذارند ،همان خدایى كه او را در آغاز آفرید قادر است بار دیگر او
را زنده كند و در اینجا سوره ختم مىشود .

هدف و فلسفه نزول سوره دهر
( المیزان ج  20 :ص ) 190:

بیان خلقت انسان و توصیف نعمتهای ابرار و عذابهای کفار درآخرت
االنسن ِحینٌ ِ ّمنَ ال َّد ْه ِر لَ ْم یَكُن شیْئا ً َّم ْذكُوراً 1 ( »!...تا
الر ِح ِیم! َه ْل أَتى عَلى
سم َّ ِ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
ِ
 /22دهر)

این سوره در آغاز ،خلقت انسان را بعد از آنكه نامى از او در میان نبود خاطرنشان
مىسازد و سپس مىفرماید كه خداى تعالى او را به راهى كه تنها راه اوست هدایت كرد ،
حال یا این انسان شكر هدایتش را مىگزارد و یا كفران مىكند .آنگاه مىفرماید براى كافران
انواعى از عذاب و براى ابرار الوانى از نعمت آماده كرده  ،و اوصاف آن نعمتها را در
طى هجده آیه شرح مىدهد و همین دلیل است بر اینكه مقصود اصلى هم بیان همین جهت
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بوده است.
پس از بیان اوصاف آن نعمت  ،روى سخن را به رسول گرامى خود نموده
مى فرماید  :قرآن نازل شده از ناحیه اوست  ،و مایه تذكر بشر است  ،پس باید كه در برابر
حكم پروردگار خود صابر باشد و هوا و هوسهاى كفار را پیروى نكند و باید كه پروردگار
خود را صبح و شام به یاد بیاورد و براى او شبها به سجده بیفتد و شبى طوالنى تسبیح گوید.
المیزان ج  20 :ص 224 :

هدف آیه  23تا  31سوره دهر

دستور عدم اطاعت رسول هللا«ص» از کفار و مشرکین و منافقین
نزیالً»!...
« إِنَّا نحْ نُ نَ َّز ْلنَا َ
علَیْك ا ْلقُ ْر َءانَ ت َ ِ

بعد از آنكه خداى سبحان جزاى أبرار را بیان كرد و فرمود كه در برابر صبرى كه
در راه خدا كردند چه پاداشها از نعیم مقیم ابدى و ملك عظیم برایشان تهیه دیده  ،اینك در
این فصل از سوره خطاب را متوجه رسول گرامى خود نموده و او را امر مىكند به اینكه
باز هم در برابر حكم پروردگارش صبر كند و این گنهكاران كافر و عالقهمندان به زندگى
زودگذر دنیا را كه از آخرت روى گردانده به دنیا چسبیدهاند اطاعت نكند ،نه مشركین را و
نه سایر كفار را و نه منافقین و هواپرستان را و اینكه همواره به یاد نام پروردگارش باشد و
براى او سجده كند و مستمرا او را تسبیح گوید ،آنگاه همین فرمان را براى همه امت
عمومیت داده  ،مىفرماید «:ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیال !»

هدف و فلسفه نزول سوره مرسالت
( المیزان ج  20 :ص ) 232:

بیانی از یوم الفصل و تهدید شدید منکران آن
ت ع ُْرفا ً 1 ( »!...تا /15مرسالت)
الر ِح ِیم! َو ا ْل ُم ْرسلَ ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره یوم الفصل كه همان روز قیامت است را خاطر نشان ساخته  ،خبر از
وقوع آن را تاكید مىكند و این تاكید خود را با تهدید شدیدى به منكرین آن و انذار و تبشیر
به دیگران توأم نموده ،جانب تهدید را بیش از سایر مطالب تاكید مىكند ،براى اینكه مىبینیم
ده مرتبه مىفرماید «:ویل یومئذ للمكذبین  -واى در آن روز بر تكذیبگران!»
هدف آیه  16تا  50سوره مرسالت

المیزان ج  20 :ص 243 :

بیان حجتهائی برای یگانگی خدا در ربوبیت از طریق اثبات یوم الفصل
« أ َ لَ ْم ن ْه ِل ِك األَ َّو ِلینَ »!...

این آیات حجتهایى است كه بر یگانگى خداى تعالى در ربوبیت داللت مىكند،
أدله اى است كه به حكم آن باید یوم الفصلى باشد و در آن مكذبین به جزاى خود برسند و نیز
به كیفرهایى كه براى آنان تهیه شده و به نعمت و كرامتى كه براى مردم با تقوى آماده شده
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اشاره مىكند و سو ره را با توبیخ و مذمت منكرین كه از عبادت خدا و ایمان به گفتار او
استكبار مىورزند ،ختم نموده است.

هدف و فلسفه نزول سوره نباء
( المیزان ج  20 :ص ) 255:

بیان خبر عظیم قیامت و یوم الفصل
ع َّم یَتَسا َءلُونَ ! ع َِن النَّبَ ِإ ا ْلعَ ِظ ِیم1( »!...تا/16نباء)
الر ِح ِیم! َ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره متضمن خبر از آمدن یوم الفصل و صفات آن و استدالل بر حقیقت آن و
تردیدناپذیرى آن است و از اینجا آغاز مىشود كه مردم از یكدیگر از خبر قیامت مىپرسند،
آنگاه در سیاق جواب و با لحنى تهدیدآمیز مىفرماید :به زودى از آن آگاه خواهند شد و
سپس براى ثبوت آن به این دلیل استدالل مىكند كه نظام مشهود در عالم با تدبیر حكیمانهاى
كه در آن است ،بهترین و روشنترین داللت را دارد بر اینكه بعد از این نشئه دنیاى متغیر و
فنا پذیر  ،نشئه ثابت و باقى هست و به دنبال این خانهاى كه در آن عمل هست و جزا نیست
 ،خانهاى هست كه در آن جزا هست و عمل نیست  ،پس در این میان روزى هست كه نظام
جارى در این عالم از آن خبر مىدهد .
سپس آن روز را با ذكر حوادثش توصیف مىكند كه مردم همگى در آن احضار
مىشوند و همه یكجا جمع مىگردند  ،طاغیان به سوى عذابى دردناك و متقین به سوى
نعیمى مقیم منتقل مىشوند و در آخر ،كالم را با یك جمله تهدیدآمیز ختم مىكند!
المیزان ج  20 :ص 266 :

هدف آیه  17تا  40سوره نباء

بیان احواالتی از یوم الفصل
« ِإ َّن یَ ْو َم ْالفَص ِل كانَ ِمیقَتا ً »!...
این آیات یوم الفصل را كه در جمله «:كال سیعلمون!» به طور اجمال بدان اشاره
كرده بود توصیف نموده ،شرح مىدهد كه در آن روز به طاغیان و متقیان چه مىگذرد و در
آخر  ،سوره را با تهدیدى كه به منزله نتیجه است ختم مىكند .

هدف و فلسفه نزول سوره نازعات
( المیزان ج  20 :ص ) 288:

بیان خبرهای مؤکدی از وقوع قیامت
ت َ
غ ْرقاً1( »!...تا/41نازعات)
الر ِح ِیم! َو النَّ ِز َ
ع ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره خبرهاى مؤكدى از وقوع قیامت آمده و از طریق تدبیر ربوبى كه
نتیجهاش تقسیم شدن مردم به دو طایفه بهشتى و دوزخى است ،بر وقوع آن استدالل كرده و
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در آخر با اشاره به اینكه از رسول خدا«ص» مىپرسیدند كه قیامت چه وقت است؟ و با
پاسخ به این سؤال سوره را ختم مىكند.
المیزان ج  20 :ص 316 :

هدف آیه  42تا  46سوره نازعات

انحصار علم به وقوع قیامت در خدای تعالی
ع ِة أَیَّانَ ُم ْرسا َها »!...
« یَسئَلُونَك ع َِن السا َ

در این چهار آیه متعرض سؤال مشركین از زمان قیام قیامت شده  ،آن را رد مىكند
 ،به اینكه علم به آن نزد احدى نیست و كسى به جز خداى تعالى از آن خبر ندارد و خداى
تعالى علم به آن را به خود اختصاص داده است.

هدف و فلسفه نزول سوره عبس
( المیزان ج  20 :ص ) 323:

تاکید بر توجه به فقرای اهل آخرت و بی اعتنائی به طاغوتها
عبَس َو ت َ َولى1 ( »!...تا/16عبس)
الر ِح ِیم! َ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

غرض سوره ،عتاب هر كسى است كه ثروتمندان را بر ضعفاء و مساكین از
مؤمنین مقدم مىدارد ،اهل دنیا را احترام مىكند و اهل آخرت را خوار مىشمارد ،بعد از
این عتاب رشته كالم به اشاره به خوارى و بىمقدارى انسان در خلقتش و اینكه در تدبیر
امورش سراپا حاجت است و با این حال به نعمت پروردگار و تدبیر عظیم او كفران مىكند
كشیده شده و در آخر سخن را با ذكر قیامت و جزاء و تهدید مردم خاتمه مىدهد.
هدف آیه  17تا  42سوره عبس

المیزان ج  20 :ص 334 :

بیان اصرار انسان در کفر به ربوبیت الهی
« قُتِ َل االنسنُ َما أَ ْكفَ َرهُ »!...

در این فصل نخست انسان را نفرین مىكند و از اینكه در كفر به ربوبیت رب خود
اصرار و مبالغه مىورزد تعجب مىكند و آنگاه به حدوث و بقاى او اشاره نموده مىفهماند
كه انسان نه مالك چیزى از آفرینش خویش است و نه مالك چیزى از تدبیر امورش ،بلكه
خداى سبحان است كه او را از نطفهاى بىمقدار آفریده و سپس اندازهگیرىاش كرد و آنگاه
راه را برایش آسان ساخت و در آخر هم او است كه وى را مىمیراند و به قبر داخلش
مىكند و هر وقت كه بخواهد دوباره زندهاش مىسازد .
پس خداى سبحان یگانه رب و خالق و مدبر امر او است ،آن هم نه تنها در حدوثش
بلكه در بقایش و تا آخرین لحظه هستىاش مدبر او است ،ولى این انسان كفرانگر  ،فرمان
او را نمىبرد و به هدایت او مهتدى نمىشود .
و اگر انسان تنها و تنها به طعامى كه مىخورد نگاه كند  ،كه یكى از مظاهر تدبیر
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خدا و مشتى از دریاى رحمت او است ،آن وقت به تدبیر وسیع پروردگارش و لطیف صنع
او پى مىبرد  ،آنچنانكه عقلش مبهوت شود و هوشش از سر بدر رود  ،در حالى كه
نعمتهاى خدا تنها طعام نیست و در این میان نعمتهاى دیگرى است كه از حیطه شمار
بیرون است!

هدف و فلسفه نزول سوره تکویر
( المیزان ج  20 :ص ) 347:

بیان مقدمات و نشانه های قیامت
الشمس ك ّ ُِو َرت1(»!...تا/14تکویر)
الر ِح ِیم! إِذَا
سم َّ
ْ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره روز قیامت را با ذكر پارهاى از مقدمات و نشانیهاى آن و پارهاى از آنچه
در آن روز واقع مىشود متذكر و یادآور مىشود و آن روز را چنین توصیف مىكند كه :
روزى است كه در آن عمل انسان هر چه باشد كشف مىگردد و سپس قرآن را توصیف
مى كند به اینكه از القاآتى است كه رسولى آسمانى كه فرشته وحى است آن را به رسول
خدا«ص» القاء كرده و از القاآت شیطانى نیست و رسول خدا هم دیوانه نیست كه شیطانها
او را دست انداخته باشند .
هدف آیه  15تا  29سوره تکویر

المیزان ج  20 :ص 354 :

تنزیه رسول هللا«ص» از تهمت های کفار و صیانت از وحی قرآن
س ُم ِب ْ
الخ ُُنَّ ِس »!...
« فَال أ ُ ْق ِ

این آیات در مقام منزه داشتن رسول خدا«ص» از جنون است  -كه مشركین آن
جناب را بدان متهم كرده بودند  -و نیز منزه داشتن قرآنى كه آورده از مداخله شیطان است،
مىفرماید :قرآن او كالم خداى تعالى است كه ملك وحى آن را به وى القاء مىكند ،ملكى كه
هرگز در رسالت خود خیانت نمىكند و نیز قرآن او هشدارى است كه به اذن خدا هر كسى
را كه بخواهد راه راست را بیابد هدایت مىكند .

هدف و فلسفه نزول سوره انفطار
( المیزان ج  20 :ص ) 364 :

بیان عالمت ها و وقایع روز قیامت و اصول کیفر و پاداش اعمال
طرت1 ( »!...تا/19انفطار)
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم! إِذَا الس َما ُء انفَ َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره روز قیامت را با بعضى از عالمتهاى متصل به آن تحدید مىكند و خود
آن روز را هم به بعضى از وقایعى كه در آن روز واقع مىشود معرفى مىكند و آن این
است كه در آن روز تمامى اعمالى كه انسان خودش كرده و همه آثارى كه بر اعمالش
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مترتب شده و بوسیله مالئكه حفظه كه موكل بر او بودهاند محفوظ مانده  ،در آن روز جزاء
داده مىشود .
اگر اعمال نیك بوده با نعیم آخرت و اگر زشت بوده و ناشى از تكذیب قیامت بوده ،
با دوزخ پاداش داده مى شود  ،دوزخى كه خود او افروخته و جاودانه در آن خواهد زیست.
آنگاه دوباره توصیف روز قیامت را از سر مىگیرد  ،كه آن روزى است كه هیچ كسى
براى خودش مالك چیزى نیست و امر در آن روز تنها براى خداست.
این سوره از آیات برجسته قرآن است!

هدف و فلسفه نزول سوره مطففین
( المیزان ج  20 :ص ) 377:

تهدید کم فروشان به کیفر روز قیامت
الر ِح ِیم! َو ْی ٌل ِلّ ْل ُمط ِفّ ِفینَ 1 ( »!...تا/21مطففین)
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره با تهدید مرتکبین كمفروشى در كیل و وزن آغاز شده و كمفروشان را
تهدید مىكند به اینكه در یوم عظیم كه روز قیامت است براى جزا مبعوث مىشوند .این
مطلب را با تفصیل جریانى كه در آن روز بر سر فجار و ابرار مىآید خاتمه مىدهد.
المیزان ج  20 :ص 391 :

هدف آیه  22تا  36سوره مطففین

بیان عظمت مقام ابرار در بهشت و نزد خدای تعالی
ار لَ ِفى نَ ِع ٍیم »!...
« إِنَّ األَب َْر َ

در این آیات تا حدودى جاللت قدر ابرار و عظمت مقام آنان نزد خداى تعالى و
خرمى زندگى در بهشتشان را بیان نموده ،مىفرماید :این ابرار كه امروز مورد استهزاء و
طعنه كفارند  ،به زودى به كفار خواهند خندید و عذابى را كه به ایشان مىرسد تماشا
خواهند كرد .

هدف و فلسفه نزول سوره انشقاق
( المیزان ج  20 :ص ) 398:

بیان سیر هر انسان به سوی پروردگار خود و دیدار نتیجه عملش
الر ِح ِیم! إِذَا الس َما ُء انشقَّت1 ( »!...تا/25انشقاق)
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره به قیام قیامت اشاره نموده  ،بیان مىكند كه براى انسان سیرى است به
سوى پروردگارش  ،او در این مسیر هست تا پروردگارش را دیدار كند و خداى تعالى به
مقتضاى نامه عملش به حسابش برسد .در این آیات این مطالب را تاكید مىكند و آیات
مربوط به تهدیدش از آیات بشارتش بیشتر است!
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هدف و فلسفه نزول سوره بروج
( المیزان ج  20 :ص ) 411:

تشویق مومنین به صبر و استقامت در راه خدا
بروج1( »!...تا/22بروج)
اء ذَا ِ
الر ِح ِیم! َو الس َم ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ت ا ْل ُ

این سوره مشتمل بر انذار و بشارت است و در آن به سختى كسانى را انذار كرده
كه مردان و زنان مسلمان را به جرم اینكه به خدا ایمان آوردهاند شكنجه مىكنند  ،نظیر
مشركین مكه كه با گروندگان به رسول خدا«ص» چنین مىكردند  ،آنان را شكنجه مىكردند
تا از دین اسالم به شرك سابق خود برگردند  ،بعضى از این مسلمانان صبر مىكردند و
برنمى گشتند و لو شكنجه به هر جا كه خواست برسد و بعضى برگشته مرتد مىشدند و اینها
افرادى بودند كه ایمانى ضعیف داشتند.
خداى سبحان در این آیات قبل از این مطالب اشارهاى به اصحاب اخدود مىكند و
این خود تشویق مؤمنین به صبر در راه خداى تعالى است ،دنبال این داستان اشارهاى هم به
سرگذشت لشكریان فرعون و ثمود دارد و این مایه دلخوشى رسول خدا«ص» و وعده
نصرت به آن جناب و تهدید مشركین است!

هدف و فلسفه نزول سوره طارق
( المیزان ج  20 :ص ) 427:

انذار مردم از معاد و اشاره به حقیقت آن روز
ق ! النَّجْ ُم الثَّا ِقب»!...
ق! َو َما أَد َْراك َما
اء َو
الطار ُ
الر ِح ِیم! َو الس َم ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ِ
ِ
الطار ِ
( 1تا/17طارق)

در این سوره مردم را به معاد انذار كرده و استدالل كرده به اطالق قدرت و سخن
را با تاكید ایفاء نموده و ضمنا به حقیقت آن روز اشاره مىكند و سوره را با تهدید كفار ختم
مىنماید.

هدف و فلسفه نزول سوره اعلی
( المیزان ج  20 :ص ) 437:

امر به توحید و تنزیه الیق ساحت خدای تعالی
سوى! َو الَّذِى قَد ََّر فَ َهدَى!...
سم َّ
الر ِح ِیم! س ِبّح اس َم َر ِبّك األَعْلى! الَّذِى َخلَقَ فَ َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
( 1تا/19اعلی)

در این آیات به توحید خداى تعالى امر شده  ،توحیدى كه الیق به ساحت مقدس او
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باشد و نیز به تنزیه ذات متعالیهاش از اینكه نام مقدسش با نامى دیگر ذكر شود و یا چیزى
كه باید به او مستند شود بغیر او نسبت دهند  ،مثال كسى دیگر را در خلقت و تدبیر و رزق
شریك او بدانند و به رسول خدا«ص» وعده تایید مىدهد ،تایید به وسیله علم و حفظ و نیز
وعده مىدهد كه او را از آسانترین طریق و مناسبترین راه موفق به تبلیغ و دعوت
بفرماید.

هدف و فلسفه نزول سوره غاشیه
( المیزان ج  20 :ص ) 454:

تعیین جایگاه استقرار سعادتمندان و تیره بختان در قیامت
شیَ ِة1 ( »!...تا/26غاشیه)
الر ِح ِیم ! َه ْل أَتَاك َحدِیث ا ْلغَ ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

سوره غاشیه سوره انذار و بشارت است و غاشیه همان روز قیامت است كه بر
مردم از هر سو احاطه پیدا مىكند و در این سوره قیامت را با شرح حال مردم توصیف
مىكند از این جهت كه به دو دسته تقسیم مىشوند سعیدها و شقىها و هر طائفهاى در جایى
كه برایشان آماده شده مستقر مىگردند یكى در بهشت و دیگرى در دوزخ و رشته كالم
بدینجا كشیده مىشود كه رسول خدا«ص» را دستور مىدهد كه مردم را تذكر دهد به اینكه
مقام ربوبى چه فنونى از تدبیر در این عالم بكار برده ،فنونى كه هر یك داللت دارد بر
ربوبیت او براى همه عالم و براى خصوص ایشان و اینكه بازگشتشان به سوى او و
حسابرسى اعمالشان با او است!

هدف و فلسفه نزول سوره فجر
( المیزان ج  20 :ص ) 464:

بیان امتحان الهی از طریق اعطا و منع مال دنیا
َشر! َو الش ْفع َو ا ْل َوتْ ِر1( »!..تا/30فجر)
سم َّ
الر ِح ِیم! َو ا ْلفَجْ ِر! َو لَیَا ٍل ع ٍ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره تعلق به دنیا بدان جهت كه طغیان و كفران به دنبال دارد  ،مذمت شده
و اهل دنیا را به شدیدترین عذاب دنیا و آخرت تهدید نموده ،روشن مىسازد كه انسان به
خاطر كوتاه فكریش خیال مى كند اگر خدا به او نعمتى داده به خاطر آن است كه نزد خدا
كرامت و احترامى دارد و آنكه مبتال به فقر و فقدان است ،به خاطر این است كه در درگاه
خدا خوار و بىمقدار است ،ولى به خاطر پندار غلطش هر فساد و طغیانى را مرتكب
مىشود و آن پندار غلط را روپوش و رفوى خطاهاى خود مىكند و دومى هم به خاطر آن
پندار غلطش كفر مىگوید( و به هر ذلتى تن مىدهد )،و حال آنكه امر بر او مشتبه شده ،
بلكه اگر قدرت و ثروت دارد و اگر مبتال به فقر و تنگى معاش است ،همه به منظور امتحان
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الهى است  ،تا روشن كند چه چیز از دنیایش براى آخرتش از پیش مىفرستد .
پس قضیه به آن صورت كه انسان توهم مىكند و به زبان هم جارى مىسازد نیست،
بلكه به صورتى است كه به زودى در قیامت كه حساب و جزا به پا مىشود  ،روشن
مىسازد كه آنچه به او رسید چه فقر و ناتوانى و چه ثروت و قدرت همه امتحان بود  ،كه او
مىتوانست از دنیایش براى آخرتش گرفته  ،از پیش بفرستد ،ولى نفرستاد و عذاب آخرت را
بر ثوابش ترجیح داد ،پس از میان همه مردم دنیا كسى به سعادت زندگى آخرت نمىرسد،
مگر نفس مطمئنه و كسى كه دلش به پروردگارش گرم است و تسلیم امر او است و در
نتیجه بادهاى سهمگین گرفتاریها  ،او را از جاى نمىكند و در او تغییر حالت پدید نمىآورد
و اگر ثروتمند شد طغیان نمىكند و اگر فقیر شد كفران نمىورزد!

هدف و فلسفه نزول سوره بلد
( المیزان ج  20 :ص ) 482:

بیان حقیقت خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت
س ُم ب َهذَا ا ْلبَلَدِ ( »!...اتا/20بلد)
الر ِح ِیم! ال أ ُ ْق ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره بیانگر این حقیقت است كه خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت است ،
هیچ شانى از شؤون حیات را نخواهى دید كه توام با تلخىها و رنجها و خستگىها نباشد ،
از آن روزى كه در شكم ما در روح به كالبدش دمیده شد  ،تا روزى كه از این دنیا رخت بر
مىبندد هیچ راحتى و آسایشى كه خالى از تعب و مشقت باشد نمىبیند و هیچ سعادتى را
خالص از شقاوت نمىیابد  ،تنها خانه آخرت است كه راحتىاش آمیخته با تعب نیست!
بنا بر این  ،چه بهتر به جاى هر تلخى و ناكامى و رنج  ،سنگینى تكالیف الهى را
تحمل كند ،در برابر آنها صبر نماید صبر بر اطاعت و بر ترك معصیت و در گسترش دادن
رحمت بر همه مبتالیان كوشا باشد  ،كسانى را از قبیل ایتام و فقرا و بیماران و امثال آنها كه
دچار مصائب شدهاند مورد شفقت خود قرار دهد  ،تا جزو اصحاب میمنه شود و گرنه
آخرتش هم مثل دنیایش خواهد شد و در آخرت از اصحاب مشئمه خواهد بود كه نار مؤصده
مسلط بر آنان است!

هدف و فلسفه نزول سوره شمس
( المیزان ج  20 :ص ) 495:

بیان راه تزکیه باطن آدمی با پرورش صالح و آرایش تقوی
الشم ِس َو ض َحا َها1 ( »!...تا /15شمس)
الر ِح ِیم! َو
سم َّ
ْ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

حاصل مضمون این سوره این است كه :انسان  -كه با الهام خدایى تقوا را از فجور
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و كار نیك را از كار زشت تمیز مىدهد  -اگر بخواهد رستگار شود باید باطن خود را
تزكیه كند و آن را با پرورشى صالح بپروراند و رشد دهد  ،با تقوا بیاراید و از زشتىها پاك
كند و گر نه از سعادت و رستگارى محروم مىماند ،هر قدر بیشتر آلودهاش كند و كمتر
بیاراید محرومیتش بیشتر مىشود و آنگاه به عنوان شاهد داستان ثمود را ذكر مىكند كه به
جرم اینكه پیامبرشان حضرت صالح را تكذیب كرده  ،ناقهاى را كه مامور به حمایت از آن
بودند بكشتند  ،به عذاب استیصال و انقراض مبتال شدند و با نقل این داستان به اهل مكه
تعریض و توبیخ مىكند!

هدف و فلسفه نزول سوره لیل
( المیزان ج  20 :ص ) 506:

تهدید و انذار از طریق بیان متفاوت بودن سعی انسانها
الر ِح ِیم! َو الَّ ْی ِل ِإذَا یَ ْغشى1 ( »!...تا/21لیل)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

غرض این سوره تهدید و انذار است و این هدف را از این راه دنبال مىكند كه به
انسانها بفهماند مساعى و تالشهایشان یك جور نیست  ،بعضى از مردمند كه انفاق مىكنند و
از خدا پروا دارند و وعده حسناى خدا را تصدیق مىكنند و خداى تعالى هم در مقابل ،حیاتى
جاودانه و سراسر سعادت در اختیارشان مىگذارد و بعضى دیگرند كه بخل مىورزند و به
خیال خود مىخواهند بى نیاز شوند و وعده حسناى خدایى را تكذیب مىكنند و خداى تعالى
هم آنان را به سوى عاقبت شر راه مىبرد.
در این سوره اهتمام و عنایت خاصى به مساله انفاق مالى شده است!

هدف و فلسفه نزول سوره ضحی
( المیزان ج  20 :ص ) 521:

شاد کردن دل رسول هللا« ص»
الر ِح ِیم! َو الض َحى! َو الَّ ْی ِل إِذَا س َجى! َما َو َّدعَك َربُّك َو َما قَلى»!...
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
(1تا/11ضحی)

بعضى گفتهاند :چند روزى به رسول خدا «ص» وحى نشد  ،به طورى كه مردم
گفتند خدا با او وداع كرده  ،در پاسخشان این سوره نازل شد و خداى تعالى به این وسیله آن
حضرت را شاد كرد!
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هدف و فلسفه نزول سوره انشراح
( المیزان ج  20 :ص ) 528:

یادآوری نعمتهای خدا به رسولش و امر به تشدید خدمت در راه او
شرحْ لَك صد َْرك1 ( »!...تا/8انشراح)
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! أ َ لَ ْم نَ َ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره رسول خدا«ص» را امر مىكند به اینكه كمر خدمت در راه خدا ببندد
و به سوى او رغبت كند و به این منظور نخست منتهایى كه بر او نهاده تذكر مىدهد.

هدف و فلسفه نزول سوره تین
( المیزان ج  20 :ص ) 538:

شرح مساله بعث و جزا با بیان خلقت انسان و بقای او بر فطرت یا سقوط
ین َو َّ
ین»!...
طور ِ
سم َّ
« ِبّ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ُون! َو ِ
سینِینَ ! َو َهذَا ا ْلبَلَ ِد األ َ ِم ِ
الز ْیت ِ
الر ِح ِیم! َو ال ِت ّ ِ
( 1تا/8تین)

این سوره مساله بعث و جزا را یاد آور شده  ،مطلب را از راه خلقت انسان در
بهترین تقویم و سپس اختالف افراد انسان در بقا بر فطرت اولى و خارج شدن از آن و در
نتیجه تنزلش تا اسفل سافلین را بیان نموده ،در آخر خاطر نشان مىكند كه به حكم حكمت
الهى واجب است كه بین دو طایفه در دادن جزا فرق گذاشت و پاداش هر دو نباید یكسان
باشد.

هدف و فلسفه نزول سوره علق
( المیزان ج  20 :ص ) 545:

دستور به رسول هللا برای تلقی قرآن نازل با وحی الهی
اسم َر ِبّك الَّذِى َخلَقَ 1(»!...تا/19علق)
سم َّ
الر ِح ِیم! ا ْق َرأْ ِب ِ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را امر مىكند به اینكه قرآن را كه به
وحى خدا نازل مىشود تلقى كند .
این سوره اولین سورهاى است كه از قرآن نازل شده و سیاق آیاتش آنچنان به هم
ارتباط دارد كه بتوان گفت یكباره نازل شده است.
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هدف و فلسفه نزول سوره قدر
( المیزان ج  20 :ص ) 559:

بیان نزول قرآن در شب قدر و عظمت شب قدر
الر ِح ِیم! إِنَّا أَ َ
نز ْلنَهُ فى لَ ْیلَ ِة ا ْلقَد ِْر1 ( »!...تا/5قدر)
سم َّ
« ِبّ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مىكند و آن شب را تعظیم نموده از هزار
ماه باالتر مىداند ،چون در آن شب مالئكه و روح نازل مىشوند!

هدف و فلسفه نزول سوره بیّنه
( المیزان ج  20 :ص ) 569:

تسجیل عمومیت رسالت رسول هللا برای عموم بشر
شر ِكینَ ُمنفَ ِ ّكینَ َحتى تَأْتِی ُه ُم
سم َّ
« بِ ِ
الر ِح ِیم! لَ ْم یَك ُِن الَّ ِذینَ َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكت َ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
ب َو ا ْل ُم ِ
ا ْلبَ ِیّنَةُ1( »!...تا/8بیّنه)

این سوره رسالت محمد بن عبد هللا خاتم النبیین« صلوات هللا علیه» را براى عوام
از اهل كتاب و مشركین مسجل مىكند و به عبارتى سادهتر براى عموم اهل ملت و غیر اهل
ملت و باز سادهتر بگویم :براى عموم بشر تسجیل مىكند و مىفهماند كه آن جناب از ناحیه
خدا به سوى عموم بشر گسیل شده و این عمومیت رسالت آن جناب مقتضاى سنت الهى،
یعنى سنت هدایت است! و بر عمومیت دعوت آن جناب استدالل كرده  ،به اینكه دعوت آن
حضرت متضمن صالح مجتمع انسانى است  ،عقاید و اعمال افراد و جوامع را صالح
مىسازد!

هدف و فلسفه نزول سوره زلزال
( المیزان ج  20 :ص ) 580:

اشاره به آثار وقوع قیامت و زلزله زمین و تبعات آن
ت األ َ ْرض ِز ْل َزالها1( »!...تا/8زلزال)
الر ِح ِیم! إِذَا ُز ْل ِزلَ ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره سخن از قیامت و زنده شدن مردم براى حساب و اشاره به بعضى از
عالمتهایش رفته ،كه یكى زلزله زمین و یكى دیگر سخن گفتن آن از حوادثى است كه در آن
رخ داده است.
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هدف و فلسفه نزول سوره عادیات
( المیزان ج  20 :ص ) 587:

بیان ناسپاسی انسان و کفران نعمتهای پروردگاش
ت ضبْحاً1( »!...تا/11عادیات)
الر ِح ِیم! َو ا ْلعَ ِدیَ ِ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره در باره ناسپاسى انسان و كفران نعمتهاى پروردگارش و حب شدیدش
نسبت به خیر سخن مىگوید و نتیجه مىگیرد با اینكه دوستدار خیر خلق شد و با اینكه خیر
را تشخیص مىدهد ،اگر انجام ندهد حجتى بر خدا ندارد  ،بلكه خدا بر او حجت دارد و به
زودى به حسابش مىرسد!

هدف و فلسفه نزول سوره قارعه
( المیزان ج  20 :ص ) 594:

تهدید به عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن
قارعَةُ»!...
« بِ ْ
س ِم َّ
من َّ
َّللاِ َّ
قارعَةُ ! َو ما أَدْراكَ َما ا ْل ِ
قارعَةُ ! َما ا ْل ِ
الر ِح ِیم ! ا ْل ِ
الرحْ ِ
(1تا/11قارعه)

این سوره تهدید به عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن است ،ولى جانب تهدیدش بر
بشارتش مىچربد.

هدف و فلسفه نزول سوره تکاثر
( المیزان ج  20 :ص ) 599:

توبیخ شدید مردم از سبقت در جمع مال وغفلت از خدای
الر ِح ِیم! أَ ْل َها ُك ُم التَّكاث ُ ُر1( » !...تا/8تکاثر)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره مردم را به شدت توبیخ مىكند بر اینكه با تكاثر ورزیدن و مسابقه گذاشتن
در جمع مال و اوالد و یاوران با یكدیگر از خداى تعالى و از سعادت واقعى خود بىخبر
مىمانند ،از تبعات و آثار سوء خسرانآور این سرگرمى غفلت مىورزند و ایشان را تهدید
مىكند به اینكه به زودى نتیجه سرگرمىهاى بیهوده خود را مىدانند و مىبینند و به زودى
از این نعمت ها كه در اختیارشان گذاشته شده بود تا شكرش را بجاى آورند بازخواست
مىشوند كه چرا در شكرگزارى خدا خود را به نادانى زدید و به كارهاى بیهوده سرگرم
كردید و چرا نعمت خدا را با كفران مقابله نمودید؟
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هدف و فلسفه نزول سوره عصر
( المیزان ج  20 :ص ) 608:

بیان عصاره تمامی معارف الهی قرآن در چند جمله کوتاه
ت َو
سر! ِإال الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َو ع َِملُوا الص ِل َح ِ
سم َّ
صر! ِإنَّ االنسنَ لَ ِفى ُخ ٍ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! َو ا ْلعَ ِ
الصبر!» ( 1تا/3عصر)
اصوا ِب
اصوا ِبا ْل َح ّ
ق َو ت َ َو ْ
ت َ َو ْ
ِ

این سوره تمامى معارف قرآنى و مقاصد مختلف آن را در كوتاهترین بیان خالصه
كرده است!

هدف و فلسفه نزول سوره همزه
( المیزان ج  20 :ص ) 614:

تهدید شدید جمع آورندگان مال به قصد کبرفروشی و عیبجوئی از مردم
الر ِح ِیم! َو ْی ٌل ِلّك ّل ُه َم َز ٍة لُّ َم َز ٍة 1( »!...تا/9همزه)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره تهدید شدیدى است به كسانى كه عاشق جمع مالند و مىخواهند با مال
بیشتر خود بر سر و گردن مردم سوار شوند و بر آنان كبریایى بفروشند و به همین جهت از
مردم عیبهایى مىگیرند كه عیب نیست!

هدف و فلسفه نزول سوره فیل
( المیزان ج  20 :ص ) 620:

بیان معجزه الهی در صیانت از مکه
ب ا ْل ِفی ِل1(»!...تا/5فیل)
سم َّ
« ِب ِ
الر ِح ِیم! أ َ لَ ْم ت َ َر َكیْف فَعَ َل َربُّك ِبأَص َح ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره به داستان اصحاب فیل اشاره مىكند كه از دیار خود به قصد تخریب
كعبه معظمه حركت كردند و خداى تعالى با فرستادن مرغ ابابیل و آن مرغان با باراندن
كلوخهاى سنگى بر سر آنان هالكشان كردند و به صورت گوشت جویدهشان درآوردند.
این قصه از آیات و معجزات بزرگ الهى است ،كه كسى نمىتواند انكارش كند،
براى اینكه تاریخنویسان آن را مسلم دانسته و شعراى دوران جاهلیت در اشعار خود از آن
یاد كردهاند.
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هدف و فلسفه نزول سوره قریش
( المیزان ج  20 :ص ) 625:

بیان تامین امنیت مکه و دعوت به عبادت رب بیت
ْش1 ( »!...تا /4قریش)
ف قُ َری ٍ
الر ِح ِیم! الیلَ ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره بر قریش منت مىگذارد كه خداى تعالى با این دفاعى كه از مكه كرد شما
را در انظار ،مورد احترام قرار داد تا بتوانید با امنیت كامل بدون اینكه راهزنان متعرض
شما شوند كوچ تابستانى و زمستانى خود را به منظور تجارت انجام دهید ،آنگاه دعوتشان
مىكند به توحید و عبادت رب بیت!
مضمون این سوره نوعى ارتباط با سوره فیل دارد و لذا بعضى از اهل سنت گفتهاند
سوره فیل و ایالف یك سورهاند و لیكن حق مطلب آن است كه دلیلى كه بر آن استناد
كردهاند ،وحدت را نمى رساند  .از همه اینها گذشته روایاتى كه داللت بر جدایى این دو
سوره دارد و اینكه بین آن دو بسم هللا قرار دارد متواتر است!

هدف و فلسفه نزول سوره ماعون
( المیزان ج  20 :ص ) 632:

تهدید مسلمان نماهای متخلق به اخالق منافقان
ِین1(»!...تا/7ماعون)
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم ! أ َ َر َءیْت الَّذِى یُ َكذِّب بِال ّد ِ

این سوره تهدید كسانى است كه خود را مسلمان معرفى كردهاند ولى متخلق به
اخالق منافقینند ،از قبیل سهو از نماز و ریا كردن در اعمال و منع ماعون(زکات و کمک
مالی )،كه هیچ یك از اینها با ایمان به روز جزا سازگارى ندارد .

هدف و فلسفه نزول سوره کوثر
( المیزان ج  20 :ص ) 637:

دلداری و تسلی رسول هللا با اعطای کوثر
الر ِح ِیم! ِإنَّا أَعْط ْینَك ا ْلك َْوث َ َر1( »!...تا/3کوثر)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره منتى بر رسول خدا «ص» نهاده به اینكه به آن جناب كوثر داده و این
بدان منظور است كه آن جناب را دلخوش سازد و بفهماند كه آن كس كه به وى زخم زبان
مىزند كه اوالد ذكور ندارد و اجاق كور است ،خودش اجاق كور است.
این سوره كوتاهترین سوره قرآن است.
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هدف و فلسفه نزول سوره کافرون
( المیزان ج  20 :ص ) 644:

دستور اعالم برائت رسول هللا از دین کفار
الر ِح ِیم! قُ ْل یَأَی َها ا ْلك ِف ُرونَ 1( »!...تا/6کافرون)
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره رسول خدا «ص» را دستور مىدهد به اینكه برائت خود از كیش
وثنیت آنان را علنا اظهار داشته  ،خبر دهد كه آنها نیز پذیراى دین وى نیستند ،پس نه دین
او مورد استفاده ایشان قرار مىگیرد و نه دین آنان آن جناب را مجذوب خود مىكند ،بنابر
این نه كفار مىپرستند آنچه را كه آن جناب مىپرستد و نه تا ابد آن جناب مىپرستد آنچه را
كه ایشان مى پرستند  ،پس كفار باید براى ابد از سازشكارى و مداهنه آن جناب مایوس
باشند!

هدف و فلسفه نزول سوره نصر
( المیزان ج  20 :ص ) 650:

وعده پیروزی اسالم و مسلمان شدن جمعی کفار
َّللاِ َو ا ْلفَتْحُ1( »!...تا/3نصر)
صر َّ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! إِذَا َجا َء نَ ُ

در این سوره خداى تعالى رسول گرامیش را وعده فتح و یارى مىدهد و خبر
مىدهد كه به زودى آن جناب مشاهده مىكند كه مردم گروه گروه داخل اسالم مىشوند و
دستورش مىدهد كه به شكرانه این یارى و فتح خدایى ،خدا را تسبیح كند و حمد گوید و
استغفار نماید .

هدف و فلسفه نزول سوره تبت
( المیزان ج  20 :ص ) 663:

تهدید شدید ابولهب به هالکت خودش و عملش
ب َو تَب1(»!...تا/5تبت)
الر ِح ِیم! تَبَّت یَدَا أَبى لَ َه ٍ
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

این سوره تهدید شدیدى است به ابو لهب ،تهدیدى است به هالكت خودش و عملش،
تهدیدى است به آتش جهنم براى خودش و همسرش!
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هدف و فلسفه نزول سوره اخالص
( المیزان ج  20 :ص ) 669:

بیان توحید خاص قرآنی و اساس معارف اصولی و فروعی و اخالقی اسالم
الر ِح ِیم!
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َّللاُ الص َمدُ! لَ ْم یَ ِل ْد َو لَ ْم یُولَدْ! َو لَ ْم یَكُن لَّهُ كفُوا ً أ َ َحدُ!»
َّللاُ أ َ َحدٌ! َّ
قُ ْل ه َُو َّ
(1تا/4اخالص)

وى هللا در تمامى حوائج
این سوره خداى تعالى را به احدیت ذات و بازگشت ما َ
س َ
وجودیش به سوى او و نیز به اینكه احدى نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شریك او
نیست مىستاید و این توحید قرآنى ،توحیدى است كه مختص به خود قرآن كریم است و
تمامى معارف( اصولى و فروعى و اخالقى) اسالم بر این اساس پىریزى شده است .

هدف و فلسفه نزول سوره فلق
( المیزان ج  20 :ص ) 679:

امر به رسول هللا برای پناه بردن از شرور به خدا
ق1(»!...تا/5فلق)
سم َّ
« بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم! قُ ْل أَعُوذُ بِ َرب ا ْلفَلَ ِ

در این سوره خدای تعالی به رسول گرامى خود دستور مىدهد كه از هر شر و از
خصوص بعضى شرور به او پناه ببرد!

هدف و فلسفه نزول سوره ناس
( المیزان ج  20 :ص ) 686:

امر به رسول هللا برای پناه بردن به خدا از شر وسواس خناس
اس1( »!...تا/6ناس)
الر ِح ِیم! قُ ْل أَعُوذُ ِب َرب النَّ ِ
سم َّ
« ِب ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ

در این سوره رسول گرامى خود را دستور مىدهد به اینكه از شر وسواس خناس،
به خدا پناه ببرد!
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