
  
 یموضوع محور ،یسازتیو کارکرد آن در شخص یاله نیزمان تحقق د

  اتیذار ۀسور
  

   2میرمرادي سمانه سیده ،1نوبري علیرضا
  )21/4/1401تاریخ پذیرش مقاله:  -17/9/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

 
  چکیده

 مهمي نقش آیات پیوستگي هم به در آن، کشف که است واحدي غرض داراي سوره هر
 یمحور غرض که است پرسش نیا یبرا یلیتحل یپاسخ دنبال به پژوهش نیا. دارد
 داستان و نمونه ذکر ه،یتوص بشارت، هشدار، مختلفِ هاياسلوب وجود با ات،یذار ۀسور
 به توجه با تفاسیر،. است شده استفاده محتوا لیتحل از پاسخ یبرا ست؟یچ آن، در

 اما اند،دانسته سوره این محوری غرض را، قیامت در ها انسان جزای نیالدومی یمعنا
  درون نئقرا به توجه با و هاسوره یساختار ریتفس ندیفرا از یریگبهره با پژوهش، این
 ایجاد قالب در و زمان از ایبرهه در الهی دین برپایی" ،موجود یمتنبرون و یمتن

 رسانده اثبات به آن محوری غرض عنوان به را "سازیشخصیت در حداکثری تحول
 ،32% جامعه در دین تحقق ۀوعد بودن حتمي موضوع کمی، تحلیل طبق. است
 و 53% آلایده ۀجامع به رسیدن برای گرفتهصورت هایچینیزمینه از هایي  نمونه
 خود به را سوره موضوعات 15% جامعه در دین برپایي ۀوعد منکران به هشدار

 جامعه در دین برپایی موضوع به سوره آماری، لحاظ به دهدمی نشان که داد، اختصاص
 قرائن به توجه با برداشت این. است آن در موضوع این محوریت گویای و داشته اشاره
  .است شده تأیید متنیبرون و متنیدرون

  

  .سوره غرض ات،یذار ۀسورمحتوا،  لیتحل واژگان کلیدی:
                                                                                                                                        

  مسئول)؛  ۀسندیاستادیار گروه مدرسي معارف قرآن و حدیث، دانشگاه تهران (نو 1.
Email: a.nobari@ut.ac.ir 

  ارشد گروه مدرسي معارف قرآن و حدیث، دانشگاه تهران؛  یکارشناس یدانشجو 2.
Email: samaneh.mirmoradi@ut.ac.ir 
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  مقدمه
 غرض کشف فرآیند .)423- 6/422 ،یآمل یجواد( استاصلي  غرض یک داراي سوره هر

 به توجه با ،)ها سیاق( مستقل آیات دسته یشناسای ،گانهپنج مراحل شامل سوره،
 به توجه با سیاق هر براي مناسب عنوان انتخاب عبارات؛ یمعنای و یلفظ یپیوستگ
 در مرتبط یگفتارها قراردادن و مستقل یگفتارها ۀرابط یبررس ؛آن یکانون مطلب
 هر یبرا شده کشف غرض یمنطق یبندجمع با سوره غرض کشف ؛تربزرگ یهادسته
 یارزیاب و ؛یمتنبرون و یمتندرون عناصر و هاآن مشترکات به توجه و فصل یا سیاق
 .)104- 103 ،گرخامه( باشد مي نظرها، دیگر برابر در آن از دفاع و شده کشف غرض
 هايبا وجود اسلوب ات،یذار ۀسور یمحور غرضاست که  نیپژوهش ا نیا یاصل سؤال

 ،مقاله سندگانینو ست؟یچ آن، در داستان و نمونه ذکر ه،یتوص بشارت، هشدار، مختلفِ
 و یمتندرون نئقرا به توجه بامحتوا و  لیتحل یفیک-یروش کم با سوره را، اتیآ ۀهم

 ۀکلم تیمحور با سوره این اصلي غرض .دهند مي قرار لیتحل مورد ،موجود یمتنبرون
 ؛18/364  ،یطباطبای( است شده دانسته امتیق روز در جزا ریتفاس گرید در نیالدومی

 شناخت یبرا محور ،شودیم دانسته باره نیا در مفسران عملکرد از .)27/5  ،عاشور ابن
 ۀگاننجپ مراحل مودنیپ ضمن پژوهش نیا .است واژه نیا یمعنا لیتحل سوره این غرض
 که ،هیفرض نیا اثبات بر مفسران، گرید یسو از شده هئارا غرض دانستن ناصواب و فوق
 تیقطع به ناظر اًغالب و داشته اشاره جامعه در آن وکارکرد نید ییبرپا موضوع به سوره
 نیمتق مقام همان که- ریتطه به دافرا رساندن یبرا ایدن نیا در زمان از اي برهه وجود
 بنابر آنچه در ریتطه .است کرده تمرکز ،باشدیم نید به یحداکثر عمل اساس بر - است

 در یاله انیاد وضع از متعال خداوند هدف ،منعکس شده است مائده ۀسور شش ۀآی
  .)41 ،میردامادي نوبري،( است بشر خیتار طول

 یمورد ۀمطالع م،یکر قرآن یها سوره یا شبکه یها یوستگیپ بر یدرآمد« ۀمقال
شعبان  نوشته ،»ذاریات ۀسور شناسيسبک« ۀمقال ،داوري هللاروح لیفأت ،»اتیذار ۀسور

نوشته عبدالرحمان  ،»شناسيذاریات از منظر اسلوب ۀسور سیماي« ۀمقال و نصرتي
 اتیآ واژگان در یکاوژرف. اندپرداخته اتیذار ۀسور لیتحل به متفاوت ینگاه با ،حنیف
 و قرآن یهاسوره گرید اتیواژگان در آ یبررس ترادف، عدم اصل به توجه ،سوره
 و قوت موجب ،پایاست و کیستماتیس ،ینیع یروش که محتوا لیتحل روش از یریبهرگ
  .بود خواهد پژوهش نیا اعتبار



   251   اتیذار ۀسور یموضوع محور ،یسازتیو کارکرد آن در شخص یاله نیزمان تحقق د

  پژوهش روش
 و یمعان در جستجو که است محور امیپ یروش محتوا لیتحل روش ،پندورفیکر نظر از
 است لیتحل یها روش گرید با سهیمقا در آن ممتاز یژگیو ام،یپ پنهان یایزوا

 آیات مضموني محتواي تحلیل فن مقاله، این در شده بکارگیري تکنیک .)26،(کریپندورف
نهان  یمحتوا ،یکمّ صورت به امیپ آشکار یمحتوا لیتحل بر عالوه که استذاریات  ۀسور
 ،یو جزئ یابعاد آشکار و نهان، کل ۀقرار داده و با در نظر گرفتن هم لیمورد تحل زیرا ن آیات
سوره  اتیمتن آ میمنظور، با تنظ نیبرده است. به ا شیرا پ قیمتن، امر تحق یفیو ک یکمّ

و  یستون موضوع اصل کیهر آیه،  یمضمون، برا لیدر نرم افزار اکسل بر اساس واحد تحل
 یمتن، در ستون موضوع اصل یاصل یریگجهت. شد گرفته نظر در ،یفرع موضوعستون  کی

 قراین به توجه با که ،شد نگاشته یفرع موضوع ستون در بود متن نهاني پیامو آنچه 
 و مختلف ریساتف ۀمطالع اق،یس تحلیل لحن، ،یشناسواژه رینظ ،یمتنبرون و یمتن درون
 گونه هر درج جهت زین مالحظات ستون .است شده انجام مهم نیا آیات، ذیل روایات
  .شد گرفته نظر در باشد، دیمف توانستیم هیآ از استنتاج و فهم در که یا نکته

 
 ذاریات ۀسور یمحتوا لیتحل جدول از یبرش. 1 جدول

  مقوله کد  مالحظات  فرعي موضوع  اصلي موضوع  هیآ جمله

 إِنَّما
ونَ وعَدُ  تُ
   لَصادِق

5  
 بودن  حتمي
 الهي ۀوعد

 ۀوعد بودن  حتمي
 نید تحقق که الهي
 انیب با همراه دنیا در

 یحداکثر کارکرد
  .است آن

 جواب که آیه این
 موضوع است، قسم

 نید یقطع تحقق
 را جامعه در یاله
 قسم چند از پس
  .آورد یم یاپیپ

A05  

 
  سوره محتواي دورنماي

 یمتق ۀرساندن جامعه به درج کهآن  ۀجینت و نیالدومی ؛سوره یراستاهم موضوع چهار
 کی در قرآن .هستند ،دین منکران انذار و دین تحقق چگونگي تاریخي یداتؤم ،است
. کندیم میتقس کفار و منافقان منان،ؤم یکل ۀرا به سه دست یمانیا ۀجامع کالن نگاه
 یکل یعنوان شده گرفته نظر در یمقسم البشرط صورت به که میتقس نیا در منانؤم

 یبررس. گرددیم رمعصومیغ منانِؤمعصومان و م یعنی یمانیمهم ا ۀشامل دو طبق ،است
کرده است،  یمعرف یمعصومان را با الفاظ متعدد ،قرآن که دهدیم نشان دسته نیا اتیآ
 باره نیا در. است منانؤآن اخص از صفت م قیاست که مصاد یصفت متق هاآناز  یکی
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 قیمصاد انیب یگریو د )29 :نفالالا؛ 2 :طالقال( یکل یکی ات،یآ دسته دو به توان یم
یم اثبات به را مدعا نیا که دارند وجود باره نیا در زین یاتیروا اشاره کرد. )57 :زمرال(

 تقوا و است، اسالم از باالتر درجه کی مانیا: «ندیفرما یم یتیروا در) ع( رضا امام. رسانند
  .)445 ،حراني( ...»است مانیا از باالتر درجه کی

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  سوره يمّک محتواي تحلیل
 کلي سیاق سه به را ذاریات ۀسور معموالً دارند، قرآن به یساختار کردیرو که یمفسران
 و است 51 تا 20 ۀیآ از دوم اقیس است، 19 تا 1 آیات شامل اول اقیس. اندکرده میتقس
  .)385- 373- 364/ 18  ،ی(طباطبای تا پایان سوره است 52 ۀآی از سوم سیاق

  
  

  

  

  

  

  

  یموضوع یها رده کالن یفراوان نمودار
   

حتمی بودن تحقق 
وعده  برپایی 

%32دین

نمونه هایی از زمینه 
چینی هاي تحق دین  

%53در جامعه 

هشدار به منکران  
%15برپایی دین 

محتوای سورۀ ذاریات

انذار منکران تحقق 
دین الهی

مؤیدات تاریخي  
چگونگي تحقق دین

رساندن جامعه به 
درجات متقي

رفتارهاي فردي

رفتارهاي اجتماعي

یوم الدین
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  موضوعي هاي رده جزئي فراواني .2 جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

 کد
  شناسه

  ی/ فرعیموضوع اصل ۀنمون  یفراوان  اتیآ

AA  1 دنیاالهي در  نیتحقق د ۀوعد بودن  حتمي  6  6 تا  

AB  7 نید ییبرپا منکران فیتوص  8  14 تا  

AC  15 نید تحقق یژگیو با جامعه میترس  5  19 تا  

BA  20 میعظ تحول نیا بودن یافتنی دست  4  23 تا  

BB  24 23  46 تا  
 به دنیرس یبرا گرفته صورت یها ینیچ نهیزم از هایي نمونه

  آلدهیا ۀجامع نیا

BC  47 دنیابرپایي دین در  ۀوعد تحقق در خداوند قدرت  5  51 تا  

CA  52 یاله نید تحقق منکران با مواجهه در امبریپ دلداري  7  58 تا  

CB  59 یاله دین تحقق منکران انذار  2  60و  

0

5

10

15

20

25

حتمی بودن 
وعده تحقق دین 
الهی در دنیا

توصیف منکران 
برپایی دین

ترسیم جامعه با 
ویژگی تحقق 

دین

دست یافتنی 
بودن این تحول 

عظیم

نمونه هایی از 
زمینه چینی هاي 
صورت گرفته 

براي رسیدن به 
جامعه ایده آل

قدرت خداوند در 
تحقق وعده 

برپایی دین در 
دنیا

دلداري پیامبر در 
مواجهه با 

منکران تحقق 
دین الهی 

انذار منکران 
تحقق دین الهی

نمودار میله اي فراوانی جزئی رده هاي موضوعی
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  موضوعي هاي رده جزئي فراواني
  

  سوره کیفي محتواي تحلیل
 دانش در. شود مي پرداخته ها سیاق تفکیک به آیات تحلیل به قسمت این در

 مطلب و هستند مرتبط یلفظ صورت به یکدیگر با که یآیات به سور، یساختارشناس
  .)25 ،زادهیاله( دشو مي گفته سیاق کنند، مي بیان را یواحد

  
  )19 تا 1 آیات( اول سیاق آیات )الف
 و متنيدرون نئقرا قالب در هاو نقد و بررسي آن تفسیري هايدیدگاه قسمت این در

  .شوند مي مطرح متنيبرون
  
   هاو نقد آن یریتفس یها دگاهید .1
  آنقسم و جواب  ۀرابط و ذکر شده یهاقسم یمحتوا .1. 1

 را مقسّمات و جاریات را کشتي ،زامفسران ذاریات را باد، حامالت را ابرهاي باران بیشتر
 ؛18/365  ،طباطبایي ؛15/458  ،یهمدان یحسین( گیرند مي نظر در امور مدبر فرشتگان

 و سوره ابتداي هاي ارتباط قسم وضیحو در ت .)4/127،سلیمان بن مقاتل ؛2/327  ،قمي
 و کشتي و ابر و باد( بدیعند اموري ،شده یاد ها قسم در آنچه که دارند عقیده ،آن جواب
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 ،یآلوس( است قادر نیز موعود بعث بر باشد، قادر هاآن بر که کس هر که) فرشتگان
 و سیر با جواب یجر یذاریات و حامالت و جاریات، در معنا به گانه سه یها قسم .)14/5
رجوع و  یمعنا ۀبرگیرند در، چون جواب قسم نیز هستندمشترك  یجر یدر معنا قسم

وصفموصوف برخي نیز معتقدند که  ،)18/366 ،(طباطبایي باشد یخدا م یسیر به سو
 .)8- 27/6 عاشور، ابن ؛28/161 رازي،فخر( است باد یعني جنس، یک از ،هاي مذکور
 که دلیل این به، اند نیز توجه داشته  و جواب قسم  قسم ارتباطدیدگاه به  اینطرفداران 

 دقیقاً این و کردنزنده آخر در و ایجاد بعد است، نفخ باد، براي شده یاد هايحالت آغاز
بعد به  ،آغاز آن نفخ صور هاي قسم آمده هماهنگ است کهبعث که در جواب ۀبا مسئل

(ابن  است  هاآن شدنها و زندههم پیوستن اجساد و در آخر بازگشت ارواح به بدن
  .)34،زاده اسماعیلي ؛27/8عاشور، 

  
  نید يمعنا .2. 1
 ؛27/9  ،(ابن عاشور است آمده حساب و جزا معناي به 6 ۀآی در »دین« ها دیدگاه اکثر در

نیز دین را در این  الفرقان و تسنیمتفسیر  صاحب .)7/141  ،مغنیه ؛18/365  ،طباطبایي
اما به این نکته اذعان دارند که عنوان دین، در موارد  ،اند آیه به معناي جزا در نظر گرفته

و ملت که جامع عقیده، اخالق و عمل است استعمال شده  یشریعت اله یمتعدد به معنا
 در پاداش آن، ظهور کهچنان ،است شریعت از پیروي دین .)1/409 ،یآمل ی(جواد است

 و تکلیف روز اول: دارد روز دو شریعت از پیروي و طاعت پس. است پسین روز و آخرت
 قیامت در که ملکوتش و حقیقت ظهور روز دوم و دنیاست در که آن انجام به دستور
  .)1/102 ،یتهران ی(صادق است

  
  نیالدومی معناي. 3. 1

 روز ،)26/176  ، مراغي ؛7/23  ،یسبزوار( جزا روز معناي به را الدینیوم مفسران اکثر
 حساب و بعث و )13/506  ، خطیب ؛15/461  ،یهمدان یحسین ؛9/111  ، یثعلب( قیامت

اي  وجه تسمیه ،اند کرده تالش زیناز مفسران  یبعض اند. در نظر گرفته ،)7/143  ،مغنیه (
ومی«به  زیرستاخ یگذارعلت نام ،دارند دهیبه معناي قیامت بیابند و عق الدینبراي یوم

 ندیبیم جزا خود نیآئ و نید برابر در یکس هر روز، آن در که است نیا »نیالد
 ،است معتقد الفرقان صاحب .)250و229 ،89 ؛54و 51 /82 ،یمجلس ؛1/100 ،یطبرس(

پاداش در روز  ولي چون ظهور حقیقت طاعت و ،گیردميبردر هم را دنیا گرچه الدینیوم
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 ممکن نویسد،مي الدینیوم مصادیق درو همچنین  شودمي نامیده الدینپسین است، یوم
) عج( مهدي دولت و شوددنیا، برزخ و قیامت  ۀگانسه روزهاي شامل الدینیوم است
 ی(صادق است آن مرز و قیامت روز مرزي نوار که گونهباشد، همان نیالدومی از یمصداق
 معناي به را) نیالدومی(  در وم،ی که آنجا از آملي جوادي هللاآیت .)103- 1/102 ،یتهران
 و دانند یم دین ظهور روز را قیامت ایشان .دارند متفاوتي دیدگاه اند، دانسته ظهور
(جوادي  حقیقت دین، اعم از جزا و غیر آن، ظهور خواهد کرد ۀهم قیامت در ندمعتقد
  .)409- 390- 1/389 ،آملي

  
 الحبکذات معناي. 4. 1
 یهاراه آسمان یبرا مردم از یبعض لذا است، ییهاراه یدارا که یآسمان ییعن کلمه نیا

 یهاراه هب راآن دیگر یبعض و اند کرده رتصو کهکشان و ستارگان ۀوسیل هب یمحسوس
 راغب( اند کرده تعبیر است رمتصو اندیشه و بصیرت و احساس ۀوسیل هب که یعقالن

  .)1/446  ،یاصفهان
 
  معناي فتنه .5. 1

 واقع یروز در الدینیوم معتقدند 14 و 13 ۀآی دو در فتنه معناي مورد در مفسران اکثر
 ،خطیب ؛27/14  ،عاشور ابن( سوزند یم یا و شوند مي عذاب آتش در اصانخرّ که شود یم
  .)26/177  ،یمراغ ؛12/267  ،طیب ؛368 / 18  ،یطباطبای ؛13/507 

  
  عیون و جنات .6. 1

 اگر و کند مي بیان بهشت و قیامت در را متقین حال آیه این ندمعتقد مفسران اکثر
 در ،در دنیا ییعن ،قبالً که است این خاطر به دارند یوضع چنین بهشت در متقین

 ،یطباطبای ؛15/462  ،یهمدان یحسین ؛3/533  ،یحجاز( بودند نیکوکار اعمالشان
18/368 -369(.  

  
  هاي مفسرانبررسي و نقد دیدگاه. 2
 نئقرا نیا. شود توجه اقیس نیا در موجود نئقرا به است الزم مفسران دگاهید یبررس در
  .ردیگیم قرار لیتحل مورد یمتنبرون و یمتندرون سطح دو در
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  متنيدرون قرائن. 1. 2
  . است اتیآ ارتباط و سیاق تحلیل ،یشناسواژه شامل متنيدرون قرائن

  
  واژگان شناسيمفهوم .1. 1. 2
  .گیرندمي قرار بررسي مورد اول سیاق کلیدي انگواژ قسمت این در
  
  نید شناسيمفهوم. 1. 1. 1. 2

 ،جوهري ؛2/319 ،فارس(ابن  اند دانسته به معني اطاعت و فرمانبرداري را در لغت دین
 یمعین است. مفاهیم یدین خضوع و انقیاد در برابر برنامه یا مقررات .)2119- 5/2118

 دین نیست، گرچه به آن نزدیک و از لوازم آن است ۀکلم یاصل یمعنا جزا، مانند
 یمعنا دهدینشان م ،نید یشناسمفهوم .)3/289 ،یمصطفو ؛1/383 ،یآمل یجواد(

 و یانسان روابط میتنظ یبرا که است ییهادستورالعمل ۀهمان مجموع ،آن یقیحق
 مانند یمعان یبرا واژه نیا از استفاده نیبنابرا. ردیگیم قرار عمل مورد یسازتیشخص
 با همراه که ،اتیآ لیتحل به توجه با که است نهیقر ازمندین ،گرید مشابه امور و جزا
 ،گرددیم مشخص است، گرید یمتنبرون نئقرا و یشناسواژه و اقیس مانند ینئقرا
 یدر همان معنا دیپس با ،ندارد وجود نجایا در یمجاز یمعان اثبات یبرا ینئقرا نیچن
  .گردد تفسیر و لیخودش تحل یقیحق
  
  الدینیوم شناسيمفهوم. 2. 1. 1. 2

 یصادق ؛1/894 ،یاصفهان راغب( است زمان از یا دوره یا برهه یوم، یقیحق یمعنا
 امر کی قرآن در اشحقیقي یمعنا به آن استعمال و) 28/ 4 ،یطباطبای ؛1/103 ،یتهران
 خالف آمده، مفسران یبرخ انیب در که ظهور یمعنا به ومی گرفتن نظر در. است عیشا

 هللاومی قیمصاد از) عج(روز دولت حضرت مهدي ،الفرقان صاحب ۀعقید به. است ظاهر
 ،یتهران یصادق( شود آید و در جامعه پیاده مي، شریعت خدا به صحنه ميآندر  واست، 

 و لیتحل با مطابق اما ،است موجود اتیروا از برآمده گرچه قیتطب و ریتفس نیا .)1/102
و نظام  یخداوند که سلطه بر هستواقع  در. هست زین سوره نیا یمتنونرد ریتفس
 یها انسان یریگ شکل با - زمان از یا برهه در که است داده ارائه را ینید دارد، نشیآفر

  .دارد جهاني این ظهورِ و بروز توان - نید یها برنامه بر یمبتن افتهیرشد
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  فتنه شناسيمفهوم .3. 1. 1. 2
 ؛6/2175  ،جوهري ؛27/14  ،عاشور ابن( و امتحان است شیآزما یمعنا فتنه در اصل به

 مشخص آن اریع و یبد و یخوب تا گدازند یم آتش در را طال یوقت .)18/138 ،طباطبایي
از آنجا  .)18/368 ،ییطباطبا ؛1/371 ،اصفهاني راغب( شود یم گفته فتنه کار، نیا به گردد،

  .دانست دنیا دیبا را فتنه وقوع زمان لذا ،گیرد مي انجامکه آزمایش در این دنیا 
  
  تقوا و احسان انیم ۀرابط. 4. 1. 1. 2

 ینمحسن جزء در دنیا برند،مي سر به بهشت درکه  يمتقین که است این مفسران نظر
 احسان تقدم کهحالي در .)18/369 ،یطباطبای ؛3/533  ،یحجاز ؛9/111  ،یثعلب( بودند

همین دنیا  در محسنین نیبنابرا ،تدنیاس این در افرادمراتب ایماني  ۀدهند نشان تقوا بر
مورد  اتیآ نیکه در ا یموضوع لیدل نیبه هم ،آیند ایماني متقي نائل مي ۀدرج به

  .است یریگشکلدر حال  ایدن نیدر هم ،استگفتگو 
  
  مبتني بر سیاق آیات تحلیل .2. 1. 2
 منکران فیتوص جامعه،در  یاله نیتحقق د ۀوعد بودن یحتم موضوع؛ سه اقیس نیا در
  .دارد قرار نید تحقق یژگیو با جامعه میترس و نید ییبرپا

  
  دنیاالهي در  نیتحقق د ۀبودن وعد حتمي .1. 2. 1. 2

. برساند اثبات به را جامعه انکار مورد و مهم یمطلب تا شود یبا چند سوگند آغاز م سوره
 آورده ییسوگندها نیچن اثباتش یبرا آنچه رسد یم نظر به ها قسم نیا جواب به توجه با

 نیا در که آنجا از. است مخاطبان یبرا آن بودن ذهن از دور و ادیز انکار با یمطلب شده،
 هم آیات سیاق و ندارد وجود امتیق در ءجزا معناي خصوص ۀاراد بر یقطع قرینه ،سوره

 قرآن در واژه این کاربرد موارد از یبرخ خالف بر اینکه ضمن ،ندارد معنا این بر داللتي
 ،است )85 ،83،73 :عمران آل ؛21، 13 :یشورال ؛6 :کافرونال ؛40 :وسفی ؛105 :ونسی(
 جامعه در الهي نید قطعيتحقق  ،مطلب مهم این که کرد تیتقو را هیفرض نیا توانیم
 امکان تصور رایز ،هاستانسان در تحول جادیا و یسازتیشخص با آن میمستق ۀرابط و

 نیب در نیهمچن و کفر ۀجامع نیب در ،نزول قرآن ۀیاول دوران در مخصوصاً یاتفاق نیچن
 که است این در جواب و قسم ارتباط صورت این در مسلمانان وجود نداشته است.تازه
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 دین برپایي خدا بر ۀاراد است، جاري و نافذ هستي، عالم در الهي تدبیر که گونههمان
 مطالب وسوره  ۀهم رسد یم نظر به. شد خواهد فراگیر خدا دین و ققمح نیز الهي
 مهم است. ۀنکت نیهم نییدر مقام تب یبه نحو ،سوره در موجود اقیس سه در مندرج

 است قبل جمله به عطف شش ۀآی و) 13/504  ،خطیب( قسم جواب پنج ۀآی

 مطلب دو قسم جواب در که هست زین احتمال نیا نجایدر ا .)18/366  طباطبایي،(
 ،جمله بر جمله رایز ؛نید تحقق یگریداده شده و د ۀوعد صدق یکی :باشد داشته وجود

 .)همان( ستین واقع از دور زیدوم ن ۀجمل بودن یریعطف شده است. البته احتمال تفس
 نیا در نید تحقق زمان دهدینشان م ،است اتیآ یدرون نئقرا بر یمبتن که لیتحل نیا
  .بدانیم گرید یدر سرا راآن زمان که ندارد یلزوم و استیدن

  
  دین ییمنکران برپا فیتوص .2. 2. 1. 2
 قرار یبررس مورد یافراد یهایژگیو ،14تا  7یعني آیات  اق،یس نیا گریبخش د در

 این آیات. است داده وعده خداوند که هستند یروز در نید ییبرپا منکر که است گرفته
  :شوند مي تقسیم بخش دو به موضوع نظر از سوره از قسمت

  
  دین برپایي منکرانبدون علم  هاي زني گمانه .1. 2. 2. 1. 2

 کیبا ذکر  ،شودیسوره شروع م نیهفت ا ۀیآ از که قرآن مخاطبان از دسته نیا فیتوص
 یسوره از سو نیموضوع مورد نظر ا دیانکار شد ۀقسم همراه شده است که نشان دهند

 رابطه آن جواب و قسمنوع  نیب دهدیم نشان هشت و هفت ۀآی در دقتمخاطبان است. 
 متنوع یهاراه یقسم به آسمان دارا .)27/8  ،عاشور ابن ؛18/366  طباطبایي،( دارد وجود

 جادیا شکل به یبشر ۀجامع در نید وقوع امکان لیتحل در مختلف اقوال یریگشکل و
 چند با را نید یقطع قموضوع تحق ی. قرآن وقتافراد یسازتیشخص و هاانسان در تحول
 ۀآی( ادامه در پردازد،یم نید ییبرپا یعنی الوقوعیحتم امر کی به و گوید یم یاپیپ قسم

. دهدیم قرار لیتحل و هیتجز مورد زیمخاطب را ن ۀجامع تیوضع گرید يبا سوگند ،)7
 طباطبایي،( است یفکر گسست و تشتت یدارا جامعه نیا است معتقد بارهنیا در قرآن

 ۀدربار گمان یرو از صرفاً و علم بدون یها یپردازایده ۀنتیج گسست این .)18/366 
 یافراط یزدگعلم ۀکنند بیان آیه این نیست بعیداست.  نیالدومی یریگشکل امکان عدم

 ،یعلم یهاداشته به اعتماد بدون یپردازدهیا که که چرا ،باشد یباورنید بدون جامعه
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(در  گشت منصرف حق از که هر آمده نهم ۀآینامعقول و مردود است. در  یخود امر
 ،یتهران یصادق ؛15/461  ،همداني حسیني( به انحراف کشیده خواهد شد ،)آینده نیز

 است اختالف مفسران انیم گرددیبرم چه به »عنه« ریضم نکهیا ۀدربار البته .)27/311 
 ،شیرازي مکارم ؛27/311  ،یتهران یصادق ؛9/231  ،یطبرس ؛18/367  ،طباطبایي(
 دیبع ،است نیالدومی تحقق اتیآ نیا در سخن محور آنکه به توجه با یول ،)22/316 
 ،»توعدون ما« یکل مفهوم .)10/331  ،یبنابیقرش( برگردد »ماتوعدون« به ریضم ستین
 گمان با که یسخن از است عبارت دهم ۀدر آی »خرص« ۀکلم .است حق مفهوم انگریب زین
نشان  هیآ نیا .)7/273 ،یزبید ؛18/368  طباطبایي،( شود زده علم بدون و نیتخم و
بر اعتماد بر  یموضوع مورد بحث مبتن ۀدربار گروه نیا یهایزنگمانه ،دهدیم

 ورغوطه را یزدگعلم نوع نیا ۀجینت 11 ۀآی .اند نرسیدهکه به اثبات  است ییها هیفرض
 با مواجهه در یانسان ۀجامع مرکب جهل انگریب ریتعب نیا دیشا داند، یم ینادان در شدن
  .)18/367  ،طباطبایي( باشد یعلم امور

  
  آن پاسخ و دین تحقق زمان از دین برپایي منکران پرسش. 2. 2. 2. 1. 2

 در: پردازدیم بحث موضوع لیذ در افراد نیا یگفتگو یمحتوا به ادامه در میکر قرآن
حاکم بر  یکل یمردم جامعه که نشان از فضا انیدر م ،جیرا الؤس کی از خداوند 12 ۀآی

 دین یریگشکل زمان انکار، روي از افراد که دهد یم خبر ،دارد) ص( امبریعصر پ ۀجامع
مطلب از صنعت مجاز استفاده  ۀارائ یبرا آیات نیا در رسد یم نظر به. شوند یم ایجو را

 شده اشاره زمان آن در شده طرح یهادگاهید از یبرخ به و )18/368 ،(طباطبایي شده
 زده سرباز موضوع در قیتحق از و کرده بسنده یزنگمان صرف به که یدگاهید .؛است
 یدارا که زین یگریافراد د ،انیم آن در که داشت زین را برداشت نیا بتوان دیشا. است
. است نشده یذکر هاآن از نجایا در یول اند،داشته وجود باشند، تر یمنطق یها لیتحل
 افراد که است بوده انیجر در یمتفاوت یهادگاهید که رساندیم رانیا پرسش تیماه رایز
 چالش به را مقابل دگاهید خود یهاپرسش با تا اندکرده تالش خود دگاهید اثبات یبرا

 سخت شيیآزما به جامعه که داند یم یروز را نید شدن محقق روز ،13 ۀآی .بکشند
 طباطبایي،( است آن بودن ظرف ه،یآ نیا دریوم  ۀواژ بودن منصوب علت. شود یم دچار

پاک ای هاانسان یجداساز به منجر که یاتفاق یعنی( فتنه یمعنا به توجه با .)18/369
 یجداساز نیچن رایز ؛خواهد بود ایدن ،زمان اتفاق و بروز فتنه ،)گرددیم هاانسان یساز
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 عبارت به ؛ندارد یقبول قابل مفهوم امتیق در ریفراگ اتفاق کی توسط ،یسازپاک ای و
 در نید: است نیا جامعه پرسش آن پاسخ نیبنابرا .استیدن در هافتنه کارکرد گرید

 ۀنیقر به توجه با. شوند یم یجداساز ،ها در آتش امتحانآن که شود یم محقق یروز
 به توجه با. است جامعه در موجود یفضا قیعم تحول و یسخت انگریب آتشفتنه، 
ها نه در آتش هستند و نه آن ،»في« نه و »علي« ۀاضاف حرففتن با  ۀماد شدن متعدي

 نیچن ،چهارده ۀیآ. اندشده یرسازیتصو آتش) یرو( کنار بلکه ؛هاستآتش در آن
 وجود زین ریتحق ینوع آن در که یدستور دهد، یم دستور فتنه دنیچش به را ايجامعه
 در. باشد وقوع حال در تحول از قیعم یدرک افتنی انگریب عبارت این ستین دیبع. دارد
 تیشخص تحوالت و فتنه یریگشکل یعنی( شده جادیا یفضا نیا ،کند یم حیتصر ادامه
 نسبت یانسان ۀجامع شما که است یزیآن چ ،)یاله نید به کامل عمل اساس بر یانسان
 »فتنه« بلکه نشده، تکرار »نار« نجایا در. دیداشت عجله ،)نید ریتحق با( آن یریگ شکل به

 اضافه »کم« به »فتنه«فتنه است نه آتش.  ،است اتیآ نیپس آنچه محور ا ؛شده تکرار
 اختالف همان انگریب ،فتنه ستین دیبعآن هستند.  ۀکنند جادیها اآن یعنی است، شده
 در قتیحق ماندن یمخف و آراء تشتت باعث و بود شده مطرح مبنایب که باشد یینظرها
 و باطل از حق که است ییفضا انگریب که فتنه ریتعب آوردن دیشا. بود شده آراء آن پشت
 فتنه دهدیم نشان هیآ. باشد احتمال نیناظر به هم ،شودیم جدا ناخالص از خالص
 دیگویم چون است، آمده رونیب فتنه دل از وعده یعنی است، شده وعده آن تحقق باعث
 گفته شیپ ۀوعد همان نیا د،یوجود درک کن ۀتوسط خودتان را با هم شده جادیا ۀفتن

 یبعض با امت از یبعض کهنیا از است عبارت فتنه«: ندیفرما  یم المیزان صاحب. است
 است، کدام که فهمند یم را امر قتیحق ت،ام یکه تمام یدر امر ،کنند یم اختالف گرید
امر را قبول  قتیهم که حق گرید ۀدست آن. نموده یچیسرپ آن قبول از دسته کی کنیول

امت  ۀهم ریگدامن اش سوء آثار جهینت در و کنند  یاز منکر نم یرا نهآنان اند، کرده
  .)9/51 ،طباطبایي( »شود مي
  
  نیتحقق د یژگیجامعه با و میترس. 3. 2. 1. 2

 آن و کشد یم ریتصو به را یانسان ۀجامع در نیدیگري از تحقق د ۀنتیج 19 تا 15 آیات
 از منظور 15 ۀآی در. است "بودن یمتق" یژگیو با یافراد یریگشکل در یباورنید ریثأت

 پاسخ رسد یم نظر به است؟ امتیق به ناظر ایآ ست؟یچ "ونیع و جنات یف" عبارت
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 نیا در یانسان ۀجامع در نید تحقق روز بازخورد انیب مقام در هیآ رایز باشد، یمنف
 رسدیم یزمان رود، یم شیپمعصومانه)  ۀجامع( عصمت سمت به جامعه وقتي .استیدن
 آنجا از .افتد یم اتفاق جامعه تیکل در نید ،مشابه اتیآ واعراف  ۀسور 96 ۀآی طبق که
 :نفالالا؛ 2 :طالقال( است عصمت یژگیو و معصومانه تیشخص انگریب قرآن در یمتق که
 کارکرد به جامعه که است یروز ،نید تحقق روز گردد یم مشخص ،)57 :زمرال؛ 29
 این .افتی خواهد دست عصمت و کامل ریتطه سمت به افراد تحول یعنی نید یاصل
مْ « ۀیآ به توجه با است، معصوم انسان نید یخروج که نکته تُ ا قُمْ وا إِذَ هَا الَّذِینَ آمَنُ یُّ ا أَ یَ
لَا یإِلَ لَکِنْ ...ةالصَّ رِیدُ وَ کُمْ یُ رَ هِّ لِیُتِمَّ لُِیطَ هُ وَ کُمْ نِعْمَتَ یْ لَ کُمْ عَ لَّ عَ ونَ لَ رُ شْکُ  تیتقو) 6 :مائدهال( »تَ
 ۀفلسف انیدر مقام ب ،)ممیت و غسل وضو،( ثالث طهارات بیان ضمن آیه این. گردد یم

 ریتطه خداوند .)4/284 ،(مکارم شیرازي است ینیاحکام موجود در قرآن و دستورات د
 روشن و ،)5/354 طباطبایي،( است داده قرار احکام نیهم به پرداختن در را رشد و

 هدف .گیرند مي قرار الهي تطهیر مشمول رفتاري، فرآیند چه با کساني چه که کند مي
 ریتطه ۀیآ که یهدف است، معصومانه تیرساندن جامعه به شخص ،نید ۀارائ از خداوند

  .)41 میردامادي، ،ینوبر( است دانسته یافتنینوع بشر دست  یرا براآن
 دو یریگشکل فتنه یخروج که است نیا انیب مقام در مطلب اینرسد یبه نظر م

 روابط اثر بر یعیطب تحوالت یگرید و یمتق یهاانسان پرورش یکی: است انیجر
 .دانستقبل  ۀیآ از بدل را عبارت نیا بتوان که ستین دیبع. تیشخص نوع نیا یرفتار
نکته را  نیبتوان ا ،یانکار تفکر نیچن دادن قرار مخاطب به توجه با ستین انتظار  از  دور

 ست،ین جامعه یفکر انیجر تنها نیمتق انیجر ،نید تحقق زمان در که کرد استفاده زین
 شد گفته آنچه به توجه با. دارند وجود هنوز زین مانیا از برخوردار کمتر افرادِ آن بلکه

  است. یو اجتماع یفرد ۀحوز در نید کارکرد انیب مقام در هیآ
  

  ایدن در نیمتق کارکرد انیب. 1. 3. 2. 1. 2
 بررسي مورد اجتماعي و فردي سطح دو در متقین هاي ویژگي سوره اتیآ به توجه با

  .گیرد مي قرار
  
  فردي یکارکردها. 1. 1. 3. 2. 1. 2
 که ردیگیم شکل یندیآدر فر یبه مقام متق دنیرس رسد ميه نظر ب 16 ۀیآ به توجه با
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 17 ۀیآ رسد یم نظر به نیهمچن. باشند شده نهینهاد افراد در محسنانه یرفتارها
 هانیا واقع در. انددهیرس یمتق مقام به احسان مقام از چگونه افراد نیا دیبگو خواهد یم

 یگزارش که ابندی بار یمتق مقام به اندتوانسته وستهیپ یعملکردها نیدر مقام احسان با ا
 هجدهمو  هفدهم ۀآی دو مورد درشده است.  جادیفتنه ا یها در فضاآن عملکرد از

 انیم روابط کارکرد و یکه چگونگ ندهست یکسان ۀافتیتحول افراد نیا شود یم مشخص
 تیموقع از افراد نیخاطر ا نیبه هم ،دانندیم را انسان یدرون تحوالت و عالم یاجزا
 .دارند کامل یآگاه استغفار رشیآن زمان خاص در پذ ریثأت و یدرون تحوالت در »رحَسَ«
حَارِ »باء« آنکه به توجه با سْ أَ و تقدم جار و  اشدب تیسبب براي دنتوا مي ،هجدهم ۀآی در بِالْ

 زمان نیکامل از نوع عملکرد ا یآگاه اب هاآنگفت  دیبا ،نشان از انحصار دارد زینمجرور 
 ،طباطبایي( پردازندیم استغفار به خاص زمان نیا در فقط مداوم طور به روز شبانه از
 شده جادیا افراد نیا در که است یمعرفت یندیفرآ به ناظر ینوع از آگاه نیا .)18/369 

را  یمعرفت ندیفرآ نیا یچگونگ یطالق به خوب ۀسور 2 و انفال ۀسور 29 اتیآ. است
یم استفاده اتیآ نیا لیتحل از آنچه بنابرشناسد. یم تیرا به رسمآن و دهد ینشان م

  . ابدییبه مقام بلند تقوا رشد م یفرد ۀانسان در حوز ن،یدر روز تحقق د ،شود
  
  اجتماعي یکارکردها. 2. 1. 3. 2. 1. 2

 نیاختصاص به ا ،رفتار نوع نیا است، جامعه از گروه نیا عملکرد از یانیب که 19 ۀآی طبق
 نیا در. استمحسنانه  تیاز شخص عبور یچگونگ ۀدهنددارد و نشان یتیشخص یژگیو

 موجب یمتق مقام به دنیرس. ذاردگ یم شیبا خداوند به نما یوستاریپ ۀرابط جامعه زمان
 که ،افتد یم اتفاق ازمندانین به ژهیو توجه و شودیم جامعه در دیجد یرفتارها یریگشکل

  باور است.  نید ۀجامع یکل ینما انگریب که دارد یبرتر محسنانه یرفتارها تراز از
  
  متني برون نئقرا. 2. 2
 از برخي  به ادامه در که تاس آیات این به ناظر روایاتو  اتیآ شامل متني برون نئقرا
  .شودیم اشاره هاآن
  
  روایاتدر  وعده مصداق. 1. 2. 2
کُمْ« ۀآی در وعده مصداق مورد در ونَ  وَ فِي السَّماءِ رِزْقُ وعَدُ  در ،)22 :ذاریاتال(  »وَ ما تُ
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هۀبقی حضرت ظهور ۀوعد ،منظور است آمده یتیروا  ۀآی به و است) ع( ائمه رجعت و اللَّ
هُ وَعَدَ« ۀشریف وا الَّذِینَ اللَّ وا وَ مِنْکُمْ آمَنُ الِحاتِ عَمِلُ هُمْ الصَّ لِفَنَّ خْ یَسْتَ ضِ فِي لَ أَرْ ا الْ مَ  کَ

فَ لَ خْ لِهِمْ مِنْ الَّذِینَ اسْتَ نَّ وَ قَبْ یُمَکِّنَ مْ لَ هُ مُ لَ هُ تَض الَّذِي دِینَ مْ  یارْ هُ مْ وَ لَ هُ لَنَّ بَدِّ دِ مِنْ لَیُ عْ  بَ
وْفِهِمْ ناً خَ مْ ونَنِي أَ عْبُدُ ونَ ال یَ رِکُ  طیب،( است شده استشهاد ،)55 :نورال( »شَیْئاً بِي یُشْ

 بیان نیز دیگر سور در ذاریات ۀسور بر عالوه ا،یدن در الهي ۀوعد تحقق مفهوم .)12/273 
 جامعه در دین یرگذاریتأث و بروز که خداوند، ۀوعد آیدبرمي روایات از و است شده
 مورد در مثال عنوان به. افتد مي اتفاق دنیا این ۀآیند در که است وقایعي به مربوط است،

هُمْ ةخاشِعَ« ۀآی صارُ بْ هُمْ أَ هَقُ رْ وْمُ ذلِکَ ،ةذِلَّ تَ وا الَّذِي الْیَ ونَ کانُ  امام .) 44 :معارجال( » یوعَدُ
 ،یاسترآباد( »است) ع(  قائم حضرت خروج روز) یتعال حق( مراد: «فرمودند) ع(باقر

ا إِذا یحَتَّ« ۀآی مورد در همچنین .)701 وْ ونَ ما رَأَ وعَدُ  منظور است آمده)  24 :جنال( »...یُ
 خود تفسیر در ابراهیم بن یعل .)1/434 ،کلیني( اویند یاران و) عج(  قائم حضرت آن، از

 دوران در) ع( امیرالمؤمنین و قائم) مقصود(« :کند مي نقل) ع( رضا امام از آیه این ۀدربار
 شده داده وعده آنچه مصداق دهندیم نشان اتیروا نیا .)2/391 ،یقم( »دان رجعت
  .ونددیپیم وقوع به ایدن نیهم در که است یزیچ ،است

  
  )دین معناي به ناظر(  آیات ذیل روایات. 2. 2. 2

 نیالدومی و نید مصداق ،دهد یم نشان سوره اتیآ موضوع به مربوط اتیروا یبررس
 نیا واقع در. است) عج( الحسن بن حجت حضرت و) ع(یعل حضرت تراز در یفرد
 ۀجامع که است یزمان نیالدومی که اندقرار داده دینکته را مورد تأک نیا اًحیتلو اتیروا

 و شود یم ادهیپ یانسان ۀجامع در نید یها آموزه و ندیب یم را یدارنید ۀجینت یانسان
 نیا با ترازهم که است یمتق یمانیا ۀرتب با یانسان یها تیشخص یریگشکل آن ۀجینت
 افرادي آن در که است یا دوره و روزگار نیالدومی پس. اندشده گرفته نظر در معصوم دو

  .آورند یدرم اجرا به تمامه به را نید و کنند یم رشد بزرگواران نیا با ترازهم و مانند
  
  نید مفهوممصداق  ،معصوم. 1. 2. 2. 2
صادِقٌ«) نقل شده که ع(اطهار ۀائم از یمتعدد ریتفاس در ونَ لَ وعَدُ  مورد در،  »إِنَّما تُ

ینَ إِنَّ وَ« است) ع(علي عٌ الدِّ واقِ  ۀکنندانیب که است دین همان) ع(علي و است) ع(علي ، »لَ
ماءِ وَ« ۀیآ مورد در. بود خواهد نید ینیع مصداق بُکِ ذاتِ السَّ حُ مَاءُ« شده گفته ،»الْ  ،»السَّ
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ولُ سُ هِ رَ لِيٌّ وَ است، )ص( اللَّ اتُ« ،)ع( عَ بُکِ ذَ حُ فِي إِنَّکُمْ« ۀآی در. است »الْ وْلٍ لَ لِفٍ قَ خْتَ  ،»مُ
 داخل ،ورزد استقامت) ع(علي والیت بر کس هر اوست، والیت و) ع( علي سر بر اختالف

و  شود مي جهنم در داخل باشد،) ع( علي والیت مخالف کس هر و شودمي بهشت در
فِکَ« نْ أُ هُ مَ  از کههر است شده تیروا) ع(  ). از حضرت باقرع( علي، یعني »یُؤْفَکُ عَنْ

 ؛157- 5/158 بحراني، ؛595 ،یاسترآباد( .شد منحرف بهشت از شد، منحرف والیت
ه .)1/422 ،کلیني ؛2/329 قمّي، ؛273-7/271  ،یدیزب ؛122- 5/121  ،یزیحو  بن عبداللّ

) ع( طالب یاب بن یعل ۀدربار: سدینویم »یهجعون ما اللیل من قلیال کانوا« ۀدربار عباس
 نماز را شب آخر ثلث دو) ع( یعل و شده نازل) س( فاطمه و) ع( حسین و) ع( حسن و
 نشست یم دعا و استغفار به شد یم سحر وقت چون و خوابید یم را اول ثلث و خواند یم
 ،یحسکان( کرد یم ختم آن در را قرآن که بود نماز رکعت هفتاد شب هر در او ورد و
 در یول ،باشند مصداق نیباالتر انیب به ناظر ،است ممکن گرچه اتیروا نیا .)2/269 

قرار گرفته  دیمورد تأک اتیآ نیکه در ا یمطلب است که موضوع نیا ۀدهندنشان ضمن
 در نظر مورد یهاتیشخص و ابدییتحقق م ایدن نیاست که در ا یناظر به اتفاقات ،است

 در آمده قیمصاد ،یمانیا تراز با یافراد ،است شده یکدگذار یمتق نام با که اتیآ نیا
  .بود خواهد اتیروا نیا

  
  نید تحقق زمان مصداق) عج( قائم خروج .2. 2. 2. 2
 روزناظر به  اتیآ نیا در نیالدومیمهم اشاره دارند که  ۀنکت نیا به یمتعدد اتیروا

ونَ الَّذِینَ وَ«  ۀدربار) ع(  باقر امام. است مشخص یزمان در) عج( زمان امام خروج دِّقُ صَ  یُ
وْمِ ینِ بِیَ   .)8/287 ،کلیني( است) ع(  قائم حضرت قیام روز :فرمود) 26 :معارجال( »الدِّ

 
  در دیگر آیات الدین یوم صداقم. 3. 2. 2

نشان  بیترک نیا یپربسامد است. استعماالت قرآن یبیترک نآقردر  نیالدومی بیترک
آیه زدهیکند. فراواني موضوعي س یم منتقل را یمتعدد موضوعات بیترک نیا دهدیم

  :است زیر شرح به است رفته کارهب هاآن در الدین یوم که اي
 یوم ۀهم بهتر، بیان به ندارد، آخرت به اختصاص و است عام عنوان کی الدین یوم
 حاکم یفضا به توجه با نگارندگان، نظر از بلکه نیستند، قیامت به ناظر قرآن هايالدین

ومی واقع در. داد صیتشخ را هیآ نظر مورد زمان دیبا آن، یمحور غرض و سوره هر بر
 و مرحله کی ۀدربار زین یگاه و ایدن در یزمان ۀدربار یگاه که دارد مرحله دو نیالد
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 نئقرا به توجه با کدامهر که است، گرفته قرار استفاده مورد امتیق از مشخص ۀدور
 در ،متنيبرون و متنيدرون قرائن به توجه با رسدمي نظر به .گردد یم ییشناسا موجود

 از بخشي بر الدین یوم ،)8/287 ،کلیني( معارج ۀسور 26 ۀیآ و اتیذار ۀسور دوازدهم ۀیآ
 اتصال نظر از یزمان ۀبره دو نیا دیشا .قیامت فقط نه باشد، داشته داللت نیز دنیا
  .)1/103  ،یتهران یصادق( باشند کینزد

  
  )51 تا 20 آیات( دوم سیاق آیات) ب
 و متنيدرون قرائن قالب در هاآن بررسي و نقد و تفسیري هاي دیدگاه قسمت این در

  .شوند ميمطرح  ،متنيبرون
  
  تفسیري هاي دیدگاه. 1

 موضوع با سوره از بخش این هايداستان بین ارتباط برقراري براي مفسران از برخي
 در محوري غرض وجود به که دیگر برخي .)12/274  ،طیب( ندا هنکرد تالشي آن محوري

 ،سوره محوري موضوع با را سوره از بخش این هايداستان ارتباط دارند، اعتقاد سوره هر
 هالکت هب رسوالن دعوت با مبارزه اثر در اقوام این ۀهم که اندکرده بیان شکل این به

  .)18/364 ،طباطبایي ؛15/474  ،یهمدان یحسین( گشتند محکوم
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  بررسي و نقد. 2
 نئقرا نیا. شود توجه اقیس نیا در موجود نئقرا به است الزم مفسران دگاهید یبررس در
  .ردیگیم قرار لیتحل مورد یمتنبرون و یمتندرون سطح دو در
  
  متنيدرون قرائن. 1. 2

  . است اتیآ بیترک و سیاق تحلیل ،یشناسواژه شامل متنيدرون قرائن
  
  واژگانشناسي  مفهوم. 1. 1. 2
  .گیرندمي قرار بررسي مورد دوم سیاق کلیدي واژگان قسمت این در
  
  بصیرت شناسي مفهوم. 1. 1. 1. 2
 است یشگیهم ینایب یمعنا به و) ر ص ب( ۀشیر از ل،یصفت مشبهه بر وزن فع ر،یبص

 اند گرفته نظر در آگاه و عالِم را بصیر یامعن شناسان لغت برخي .)1/282 ،مصطفوي(
 هم دیشا: نویسد مي مصطفوي که طورهمان .)3/222  ،یطریح ؛542- 1/541 ،یحمیر(

 قلب چشم ای یظاهر چشم قیطر از که باشد یآگاه و علم ،ماده نیا در یاصل یمعنا
 برخوردار دانش و نشیب از که است یکس ریبص اساس نیا بر ؛شود یم حاصل) رتیبص(

  .است بصیرت و آگاهي و علم داشتن ،آیات درك ۀالزم پس .)1/280 مصطفوي،( است
  
  قینیشناسي  مفهوم. 2. 1. 1. 2
 اصطالح، در. باشد یم شک مقابل ۀنقط که است )6/331 ،یحیطر( علم ،لغت در نیقی
 وجه چیه به و باشد قتیحق با مطابق که است یاستوار و محکم باور و اعتقاد نیقی

 ادراک قوت یمعن به نیقی). 1/77 ، یطوس( ندارد راه او در خالف احتمال و زوال امکان
 کساني موقنین .)2/248 ،یطباطبای( نباشد ضعف و زوال قابل کهیطور به است، یذهن

 اثر بر عتیطب در یوجود تحوالت و یسازتیشخص در تحوالت جادیا به که هستند
 توانیم ،»نیزم در نیموقن یبرا بودن هیآ« دیاز ق .ندارند شکي جامعه در دین تحقق
  .است بوده ایدن نیا در سوره نیاتفاقات مورد نظر ا که گفت

  
  سیاق بر مبتني آیات تحلیل. 2. 1. 2
 نهیزم از هایي نمونه م،یعظ تحول نیا بودن یافتنی دست موضوع؛ سه اق،یس نیا در
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 و آلدهیا ۀجامع به دنیرس یبرا گرفته صورت) فتنه یریگشکل یچگونگ( یها ینیچ
  .دارد قرار جامعه در دین برپایي ۀوعد تحقق در خداوند قدرت

  
 میتحول عظ نیبودن ا یافتنیدست. 1. 2. 1. 2

 خدا یرسان رزق که است 23 تا 20 اتیآ در جامعه در نید ییبرپا ینیچنهیزم نینخست
 رسدیم نظر به و دارند اقیس وحدت 22 تا 20 اتیآ. کشدیم ریتصو به را بندگان به

 نید تحقق اثر بر که یتحوالت نیچن که هستند نکته نیا نبیا مقام در ،21 و 20آیات
نیقی افراد تنها که است خداوند یها نشانه و اتیآ جمله از ،است افتاده اتفاق جامعه در
 آن قیدق فهم به ،)کنندیم لیتحل گرانید از ترقیعم را حوادث که یافراد( گرا
 نیا .است یسطح یها شهیاند با تصور قابلریغ و میعظ تحول کی زیرا ،رسند یم

 نیا. بود خواهد -انفسکم یف-  یفرد ۀحوز در و - االرض یف - اجتماع ۀحوز در تحوالت
 بحث هیفرض ذکر از بعد 20 ۀیآ .داندیم بصیرت ازمندین را یتحول نیچن امکان فهم هیآ

 هیآ نیا در. دهدیم توجه هاانسان اطراف در موجود یها نشانه به را افکار اثبات، یبرا
 سدر يم نظر به .)18/373  ،(طباطبایي اندد يم یقطع نیقی اهل یبرا را ییها نشانه وجود

 نیا .ندارند یشک شده گفته ۀیفرض به نسبت که هستند یکسان نیقیمنظور از اهل 
 یضرور راآن اقیس یکپارچگی که بود خواهد موضوع و حکم ارتباط به توجه با احتمال

 تحوالت در را آلدهیا ۀجامع آن یریگشکل یبرا ییها نشانه وجود 21 ۀیآ در .کند یم
 به رو تحوالت به توجه با رسدیم نظر به. رساندیم اثبات به زین هیآ مخاطبان ینفسان
 ،بردندیم سر به یانسان حاالت نیترپست در یاله نید نزول از قبل تا که یاجامعه رشد

 توجه با و ایدن نیا از یادوره کی در آلدهیا ۀجامع آن یریگشکل هب نسبت دینبا رگید
 ۀارائ و نید تحقق روز انیم ۀرابط ،22 ۀیآ .کرد شک یاله نید یباال یها تیرفظ به
 به یرسانیروز در آن ریتأث و آسمان سمت به را نظرها و کند یم مطرح را آسمان از رزق
 دییأت اعراف ۀسور 96 ۀیآ به توجه با ،رسدیم نظر به که داردیم معطوف یانسان ۀجامع

 مشخص آن به یدسترس یچگونگ و آسمان در رزق وجود از منظور و گردد مي دیکأت و
 نیزم سمت به آسمان از را یاله نعمات ،تقوا تیمحور با یاجامعه یریگشکل. شود مي

 رسدیم نظر به. باشد باال اتیآ در ونیع و جنات لیدل تواندیم هیآ نیا .کندیم جذب
 را ها وعده نیا و یمیعظ تحول نیچن 23 ۀیآ .باشد تیمع یبرا "توعدون ما و" در »واو«
 ۀجامع معمول روابط مانند راآن و ،)18/375  ،طباطبایي( داندیم یشدن یامر تیقاطع با
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 یافتنی دست ،ندارد وجود یانکار چیه آن به نسبت و برندیم سر به آن در که یمانیا ریغ
 یزندگ ،»نید اثر بر افتهینا تحول« ۀجامع کی در شما االن که طورهمان: دیگو یم و داند یم
 صرف و است یافتنی تحقق زین خداوند آل دهیا ۀجامع د،یارفتهیپذ راآن و دیکنیم
 بودن واقع بر منطبق و است آن بودن واقع بر منطبق نشان آن بودنحق. ستین یپرداز الیخ
  .است آن بودن ندمحوریفرا و بودن یعلّ کپارچهی نظام بر یمبتن یعنم به اتفاق نیا

  
صورت  )فتنه یریگشکل یچگونگ( یها ینیچ نهیي از زمهای مونهن. 2. 2. 1. 2

  آلدهیا ۀبه جامع دنیرس یگرفته برا
 :شود مي تقسیم بخش دو به مطلب این
  
  خیشده در تار جادیا یها از فتنه ییها نمونه انیب. 1. 2. 2. 1. 2
 از ییهانمونه به اتیآ نیا در ،بود اقیس نیا یدیکل نکات از فتنه یریگشکل که آنجا از

 نیا در نظر مورد ۀفتن تیماه تا کندیم اشاره بشر خیتار در گرفتهشکل یهافتنه انواع
 ذکر را هیفرض نیا با مرتبط یخیتار یها نمونه 46 تا 24 آیات. دهد نشان را اقیس
 صورت یها ینیچ نهیزم از ییها نمونه ذکر انیب مقام در نوعاً ها داستان این. کند یم

 انذار همچنین و راه، نیا در موانع بردن نیب از و آلدهیا ۀجامع به دنیرس یبرا گرفته
 رحمت و لطف و زانیستنید یبرا یاله یها وعده تحقق از ییها نمونه انیب با ن،ید منکران
 از یانمونه انیب) ع(میابراه حضرت داستان .هستند هاآن از یاله تیحما و متقین به خاص

 آن یسازآماده روش که است نکته نیا انیب و شده نازل آسمان از که است یاله نعمت کی
 تحوالت ریمس در دهدیم نشان واقع در. رودیم شیپ چگونه و است چگونه لآدهیا ۀجامع

 فتنه. دهدیم رخ چگونه فتنه و دنشویم برطرف موانع چگونه ،یانسان ۀجامع نیادیبن
 و افتد یم اتفاق ایدن نیا در فتنه شد بیان که طورهمان افتد؟یم اتفاق یزمان چه و ستیچ

 و ودش مي نازل که یعذاب مثل دارد، وجود آن تاریخي ۀنمون ،کند یم جدا هم از را بد و خوب
 جامعه یسازپاک. دبریم نیب از را )بشوند خوب ای بمانند خوب توانندینم که یکسان( بدها
 نشان نیهمچن. است یضرور یامر ،اندکرده دور خود از را تحول امکان که یعناصر از
 .دارد وجود تنگاتنگ یارتباط یهانیک اتفاقات و یانسان روابط انیم چگونه که دهد یم

 دین و ندارد آخرت به اختصاص و بوده دنیا در بشري تاریخ وقایع گرروایت قرآني هاي مثال
  .)4/203 ،اي گنجه( شود مي  دنیا شامل و بوده عام اي کلمه
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  ها فتنه ینیچنهیو زم یسنت بودن جداساز. 2. 2. 2. 1. 2
 دارند یخیتار ۀنمون که ،هستند یاجتماع یها سنت از یکی انگریب شده، ذکر هاي داستان

 جانب از ها نمونه این نمودن مطرح. کند یم یزیر برنامه انشیبرا هم ندهیآ در خدا و
 ،دهدیم نشان 37 تا 33 آیات .ستا هاآن بودن یاجتماع سنت و قانون شاهد وندخدا
یم جدا ناب یطال از را یناخالص که یآتش مانند چگونه یانسان ۀجامع با مرتبط ۀفتن
 نیا دهد مي نشان 34 ۀیآ. کندیم جدا یانسان ۀجامع از را منحرف و ناخالص افراد کند
 یبرا یانشانه یاله اقدام نیا دارد دیکأت 37 ۀیآ .ردیگیم انجام ییباال دقت با اقدام
 که کندیم انیب را یانیجر زین بعد به 38 ۀیآ .)379/ 18  طباطبایي،( است یمانیا ۀجامع
 یجداساز نوع نیا .شودیم یجداساز یمانیرایغ ۀجامع از یمانیا ۀجامع چگونه آن در
 سنت ینوع یخیتار یایقضا نیا به توجه با است شده یمعرف سوره نیا در فتنه نام با که
  . بود خواهد یاله
  
 برپایي دین در جامعه ۀخداوند در تحقق وعد قدرت. 3. 2. 1. 2

پاک نیچن مناسب ابزار و لوازم که است ییایقضا  ۀرندیدربرگ اقیس نیا یانیپا قسمت
. برساند اثبات به شیپ از شیب راآن بودن سنت تا داندیم موجود بشر، خیتار در را یساز
 یاله ۀمطلق درتق اساس بر اتفاقات نیا ۀهم که دارد اشاره مهم ۀنکت نیا به 47 ۀیآ

 ؛7/156 ،مغنیه ؛14/61  ،مدرسي ؛14/529  ،خطیب ؛27/36  ،عاشور ابن( ردیگیم شکل
 تسن به توجه با و ممکن یامر لآدهیا ۀجامع آن یریگشکل پس .)6/190  ،االعرجنظام
 خدا قدرت 48 و47 اتیآ در نید ییبرپا یبرا ینیچنهیزم .است یقطع یامر آن بودن
 در الهي دین برپایي ۀوعد تحقق در او قدرت ۀدهند نشان که ،است جهان ریتدب در

 اشاره زین هستند زوج دو که باطل و حق انیجر به 49 ۀیآ ستین دیبع .است جامعه
 نیا دهدیم نشان و دارد اشاره نید روز یریگشکل ندیفرا به 50 ۀآی .باشد داشته

 و خدا سمت به همه کهنیا ،اتفاقات نیا با که دارد دیکأت و است یاله سنت کی انیجر
 اتیآ در ها ینیچنهیزم نیا ۀجینت .است یمنطق و ییعقال یامر ،دافتنی سوق یاله نید

 ینیحس( دینده قرار کیشر خدا یبرا که شده انیب جامعه به امبریپ زبان از 51 و 50
 ندادن قرار شریک به توصیه همین و .)382/ 18  ،ییطباطبا ؛475- 15/474  ،یهمدان
  .است باوريدین اصل بزرگترین که است توحید به دعوت خدا براي
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  متنيبرون قرائن. 2. 2
وَ« به راجع) ع( سجاد امام رْضِ وَ السَّماءِ رَبِّ فَ أَ هُ الْ قٌّ إِنَّ حَ لَ لَ نَّکُمْ ما مِثْ ونَ أَ ْنطِقُ  :فرمود »تَ
هُ« :فرمود) خداوند( کهاین« قٌ إِنَّ حَ . )596/یاسترآباد( ...است) ع(  قائم حضرت قیام مراد ،»لَ

 ذاریات ۀسور 23 و 22 آیات  ۀدربار اسعب ابن: نویسد یم الغیبه کتاب در یطوس شیخ
شیپ ۀنکت زین اتیروا نیا .)176 - 175 ،یطوس( ...است) ع(  قائم قیام) حق این( :گفت
 قرار دیتأک مورد و دییتأ سوره نیا در مندرج اتفاقات یجهاننیا زمان بر یمبن را گفته

  .دهدیم
  
  )60 تا 52 آیات( سوم سیاق آیات )ج
 و متنيدرون قرائن قالب در هاآن بررسي و نقد و تفسیري هاي دیدگاه قسمت این در

  .شوند مي مطرح متنيبرون
  
  هاي تفسیري . دیدگاه1
 سوره غرض انگریب یمتندرون نهیقر سوره هر یانیپا و نینخست اتیآ که آنجایي از

 گرید بار را سوره یاصل غرض از ینهای یِگیرنتیجه و یبندجمع یپایان آیات و هستند
 لیذ و صدر یبخشارتباط یبرا آن از مفسران برخي ،)317 ،گرخامه( کنندیم گوشزد
 ،آملي جوادي ؛27/50  ،عاشور ابن( کنند مي استفاده آن یمحور موضوع با سوره

 و 5025- 9/5024 و 5/2416 ،یحوّ ؛298- 1/295 ،شیرازي آزاربي و حجتي ؛12/685
 که کند مي تهدید موعود روز به را کنندگانبیتکذ و کفار 60 ۀآی ند معتقد و .)11/6263

 هاآن به که است یروز قیامت و است، یحتم و محقق آنان یبرا قیامت روز در ها عقوبت
 ؛7/33  ،یسبزوار ؛15/484  ،همداني حسیني ؛3/542  ،یحجاز( شده داده وعده

 ممکن دنیا همین در آن از یقسمت شدن زودرس که چند هر ،)18/390 ،طباطبایي
 به نسبت مشرکین انکار و معاد ۀلئمس متعرض سوره این .)18/390 ،طباطبایي( باشد
  .)18/364 ،طباطبایي( شود یم ختم هئلمس این با و است آن
  
  هاي مفسراندیدگاه بررسي و نقد. 2
 نباشد صحیح ،است دیگر سراي حتماً موعود روز که انمفسر دیدگاه این رسد مي نظر به

 وعده نیا است افتاده اتفاق ایدن نیهم در گذشته یهاامت یایقضا آنکه به توجه با بلکه
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  .است شده یکدگذار فتنه نام با که شد خواهد محقق ایدن نیهم در زین امت نیا یبرا
  
  سیاق بر مبتني آیات تحلیل. 1. 2
 انذار و یاله نید تحقق منکران با مواجهه در امبریپ دلداري موضوع؛ دو اقیس نیا در

  .دارد قرار یاله دین تحقق منکران
  
 یاله نیدر مواجهه با منکران تحقق د امبریپ دلداري. 1. 1. 2
 زین یاسالم امت و افتاده اتفاق هاامت ۀهم یبرا هاانیجر نوع نیا دهدیم نشان 52 ۀیآ

 محور چون ،است نید تحقق تیقطع امبریپ بودن ملوم عدم علت .بود نخواهد ءاستثنا
 عبادت 58 تا 56 اتیآ در .است بوده وعده نیا دانستن دیبع ،منکران یسو از او مالمت

 یمعنا به 57 ۀآی در رزق که ستین دیبع. است شده انیب انس و جن نشیآفر هدف خدا
 نسبت یعنی( نیمت صفت دو با خداوند بودن رزاق علت چون ،باشد نید تحقق ندیآفر
 قیدق یها برنامه ۀئارا با را یسازانیجر توان( ذوالقوه و) ندارد عجله تحقق فرآیند به

  .)18/389  ،طباطبایي( شده فیتوص ،)دارد
  
  یمنکران تحقق دین اله انذار. 2 .1. 2
 شده اشاره هستند، جامعه در الهي دین وقوع منکر که کساني سرنوشت به آخر ۀآی دو در

 از را کفار آخر ۀیآ .شوند یم ایجو را دین یریگشکل زمان انکار، روي از که فراديا. است
 به ناظر اتیآ نیا در ،روز. ترساند یم ،اندشده داده وعده و هاستآن مخصوص که یروز
 انیجر دو نید تحقق روز دهد یم نشان هیآ این .زمان از ساعت 24 نه ،است دوران ای دوره
 همان دیشا دیتهد نیا گرفت، قرار دیکأت مورد باال در که طورهمان. دارند وجود هم مقابل
 ۀفتن بروز زمان که است نید تحقق زمان همان روز از منظور. باشد باال در شده گفته ۀفتن

 نیا( ترساند یم فتنه آن از را مخاطبان نیا هیآ نیا در خداوند. هست زین اتیآ نظر مورد
  ).شود یم اثبات سوره یمحتوا یکپارچگی و سوره اقیس وحدت به توجه با مطلب

  
  گیرينتیجه

 به "یانسان ۀجامع رد یسازتیشخص و یدهشکل با ایدن در نید ییبرپا" ۀیفرض یبررس دنبال به
  :آمد دست به ریز جینتا سوره، اتیآ ییمحتوا یبررس با ات،یذار سوره یاصل غرض عنوان
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 وقوع ۀوعد بودن یحتم از ،اتیآ از درصد32 یعنی هیآ 19 ،یکمّ لیتحل طبق .1
   .دندهیم خبر جامعه در نید

 ها ینیچنهیزم از ییها نمونه انیب صدد در سوره، اتیآ از درصد 53 یعنی هیآ 32. 2
  .هستند جامعه در نید وقوع یبرا

 منکران به هشدار و تذکر عتاب، مقام در ،سوره اتیآ از درصد 15 یعنی هیآ 9. 3
  .هستند جامعه در دین برپایي ۀوعد

 نید تحقق ۀوعد بودن ميحت: آمد دستهب شکل نیبد موضوعات یجزئ یفراوان. 4
 تحقق یژگیو با جامعه میترس ،%13 نید ییبرپا منکران فیتوص ، %10 جامعه در الهي

 صورت یها ینیچنهیزم از يهای نمونه ،%7 میعظ تحول نیا بودن یافتنیدست ،%8 نید
 برپایي ۀوعد تحقق در خداوند قدرت ،%39 آلدهیا ۀجامع نیا به دنیرس یبرا گرفته
 انذار ،%12 یاله نید تحقق منکران با مواجهه در امبریپ دلداري ،%8 جامعه در دین

  . %3 یاله دین تحقق منکران
 و شده تکرار واقعاً ،سوره تیکل در »نید شدن ییاجرا« موضوع یآمار لحاظ به .5
 به ناظر غالباً و است اسالم نید خصوص و عتیشر و نییآ یمعنا به سوره این در دین

 از متعال خداوند هدف که است ریتطه به جامعه و فرد دنیرس) تیفیک( یچگونگ انیب
  .باشد یم بشر خیتار طول در یاله انیاد وضع
 است، عصمت یژگیو و معصومانه تیشخص انگریب قرآن در یمتق که آنجا از. 6

 یعنی نید یاصل کارکرد به جامعه که است یروز ،نید تحقق روز گردد یم مشخص
 ۀیآ به توجه با نکته نیا. افتی خواهد دست عصمت و کامل ریتطه سمت به افراد تحول

 ،نید ۀارائ از خداوند هدف دهدیم نشان هیآ نیا چون گردد، یم تیتقو مائده ۀسور 6
 بشر نوع یبرا راآن ریتطه ۀیآ که یهدف است، معصومانه تیشخص به جامعه رساندن
  .است دانسته یافتنیدست
 البته است،یدن در زمان از یابرهه به ناظر قرآن، در نیالدومی استعماالت از یکی. 7

 دو نیالدومی نکهیا ،انیب نیا با. شودیم گفته نیالدیوم ،یگرید اعتبار بنابر هم امتیق به
 دو نیا دیشا آخرت، در یا مرحله و ایدن در یامرحله ،گرددیم اثبات باشد داشته مرحله

  .باشند کینزد اتصال نظر از یزمان ۀبره
 مقام در اتیآ که است این انگریب ات،یذار ۀسور اتیآ یمحتوا لیتحل و یواکاو. 8

  .هستند ایدن نیا در نید تحقق روز بازخورد انیب
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