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Abstract
Holy Qur’an is the book of guidance for human. It employs several ways to
communicate with its audience. One way is to use ‘oath’, a style by which
suspicions and doubts among readers are attempted to be removed. Despite
the fact that the ‘word of God’ is ‘right’ and that there should be no doubt
about it, nevertheless, it becomes more effective in guiding when it is
accompanied with ‘oath’.In every chapter (sura) that starts with an oath,
God has taken an oath using objects or things that are not irrelevant with the
vows included in the content and meaning of that particular sura.This study
tries to investigate, as an example, the semantic relations between the ‘oath’
statement and the subjects included in ‘Fajr Chapter’.This is done to claim
that, in other chapters with oaths, there are ‘meaningful harmony’ and
‘congruence’ between ‘oath’ and subjects.
Keywords: Fajr Surah; Holy Quran; Oath; Eloquence.
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چکیده

قرآن کتاب هدایت بشر ،برای ارتباط با مخاطبان خود روشهای متعددی را برگزیده است .به کهار
بردن سوگند یکی از این روشها است ک در بسیاری از نمون ها کاربرد ایهن اسهووب بهرای از بهین
بردن شک و تردید مخاطب است .هرچند کالم خدا حق است و تردیدی درآن نیست ،زمانی که بها
سوگند همراه شود ،هدایتپذیرتر است .در هرکدام از سورههایی ک با قسم آغاز میشوند ،خداونهد
قسمهایی یاد کرده است ک از نظر محتوا و معنا با قسمهای آن سوره بیارتباط نیست .در این مقاله
سعی شده است برای نمون ارتباط معنایی قسم در سوره فجر با موضوعات مطرح در همهان سهوره
بررسی شود تا شاهد این مدعا باشیم ک در این سوره نیز مانند سورههای دیگر ،بین مصادیق قسم و
موضوعاتی ک پس از آن آمده ،تناسب و هماهنگی معنایی برقرار است.
واژههای کلیدی

قرآن کریم ،قسم ،سوره فجر ،بالغت.

*نویسنده مسئول
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ک َأ ْهوِه ِ َو ِإنَّها
ن ِل َو ِلیَه ِ مها شَه ِهدْنا َم ْهوِه َ
َو َأ ْه َو ُ ُث َّم َل َنقُهو َل َّ

پیشینهای دربارۀ قسم (مقدمه)
و تمهدن

لَصادِقُون) (نمل .)49 /این سوگند در جههان آخهرت

بشری درمییابیم ک سوگند خوردن به موهت و زبهان

نیز ادام دارد؛ زیرا انسان گمراهشده در قیامت نیهز بها

خاصی اختصاص نداشهت و در تمهام اعصهار گذشهت

سوگند دروخ قصد فریب دادگاه الهی را دارد و انسهان

ب مثابۀ یک سنت در میان اقوام و مول مختوف جریهان

مشرك راه نجهات خهود را در سهوگند جسهت وجهو

داشت است؛ زیرا آدمی میل دارد از کالم گویندهای ک

میکند( :وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثُمَّ نَقُولُ لِوَّذِینَ أَشْرَکُوا

برای او سخن میگوید ،اطمینان یابد و خهود نیهز به

أَیْنَ شُرَکاؤُکُمُ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ( )22ثُهمَّ لَهمْ تَکُهنْ

شنونده خویش اطمینان بخشد .ب طور قطه تاریخهه

فِتْنَتُهُمْ إِالَّ أَنْ قالُوا وَالوَّ ِ رَبَنا ما کُنَّها مُشْهرِکِینَ) (انعهام/

قسههم بهه تههاریا و زبههان بشههر و حتههی قبههل از آن

.)22-23

با نگاهی ب آثار برجایمانده از فرهنه

برمیگردد و گواه این مطوب ،قرآن کهریم ،معتبرتهرین

در زبههان و ادب عرب هی نی هز قسههم در دورههههای

منب تاریا انسان است .آنجا که شهیطان انسهان را بها

مختوف در کالم نظم و نثر آنان بوفور یافت میشهود،

سههوگند دروخ خههود فریههب داد تهها متقاعههد شههودک

مانند ابیات زیر:

خیرخواه اوست( :فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطانُ لِیُبْهدِیَ لَهُمها

فوالوّههه ه لهههههوال کهههههان مهههههن عقهههههد بیعهههههۀ

ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ

ومن قسم منهم وصفقۀ صافق

هذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَکُونا مَوَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدِینَ

(ابراهیم الحضرمی).

* وَقاسَمَهُما إِنِّی لَکُما لَمِنَ النَّاصِحِین) (اعهراف-21 /

أما ونُعماك إنها قسمٌ

 .)20این آی نیز سوگندخوردن حضرت ابراهیم(ع) را

(ابن رومی).

آشکار میکند( :وَتَالوَّ ِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنامَکُمْ بَعْهدَ أَنْ تُوَلوهوا

فَرُبَّ ساعٍ عِندَها بِشهیرِ

مُدْبِرِینَ) (انبیاء )57 /و فرزندان حضهرت یعقهوب(ع)

النَذیهر

نیز در اعتراف ب خطای خود از سوگند استفاده کردند

(ابونواس).

(قالُوا تَالوَّ ِ لَقَدْ آثَهرَكَ الوَّه ُ عَوَیْنها وَإِنْ کُنَّها لَخهاطِئِینَ)

فَوَههههم أَرَ لَههههومَ الههههنَفسِ بَعههههدَ الَّههههذی مَضهههه

(یوسههف .)91/قههرآن حتهی از مشههرکان نیهز حکایهت

وَبَعدَ الَّذی آلَت وَآلَیتَ مِن قَسَم

میکند ک ب «الوّ » سوگند یاد کردند ک اگر نشهان ای

(عمروبن ابی ربیع ).

قام مقام الیمین والنذرِ
أَبَهرَّ مِنه ُ قَسَهههمُ

بر درستی دعوت پیامبر صهوی اهلل عویه و آله وسهوم

قسم در هم فرهن ها و اجتماعهات بشهری نیهز

برایشان بیایهد ،ایمهان آورنهد( :وَأَقْسَهمُوا بِالوَّه ِ جَهْهدَ

امری اجتنابناپذیر توقی میشود .عوت اهمیهت قسهم

أَیْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آیَۀٌ لَیُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآیاتُ عِنْدَ

در جوام بشری معووم است؛ زیرا اغهرا

و اههداف

الوَّ ِ وَما یُشْعِرُکُمْ أَنَّهها إِاا جهاءَتْ ال یُؤْمِنُهونَ) (انعهام/

مختوف هی دارد و انسههان بههرای رف ه اتهامههات خههود و

 .)109قوم صالح نیز زمان هم سهوگند شهدن بهرای از

ب سبب ب دست آوردن حس اعتمهاد طهرف مقابهل و

بین بردن پیامبر خدا همراه با خانوادهاش در شب ،بهاز

تأیید خبر در برابر دیگران قسم را ب کار میبرد و کار

ب «الوّ » قسم میخورند( :قالُوا تَقاسَهمُوا بِالوَّه ِ لَنُبَیَتَنَّه ُ

تا آنجا اهمیت مییابهد که ایهن پدیهده جهزء قهوانین
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دادگستری بسهیاری از نظامهات اجتمهاعی ،قضهایی و

قسمخورنده برمیگردد .چون در جامع دینهی طبیعتهاً

سیاسی اسهت؛ به طهوریکه در برگهزاری انتخابهات

افراد ایمان ب خدا دارند ،پس مقصد و مقصهود افهراد

رؤسای جمههوری و مطهرح شهدن شهاهان و رهبهران

در جامع دینی ب همین ایمان ب اهلل خالص میشود.

سیاسی بایستی آنان در پیشگاه موت سوگند یاد کنند.

همانطور ک در یک جامع غیر دینی (مهثالً جامعه ای

اسالم نیز اعتنهای خاصهی به قسهم دارد و آن را

ال یک) ک حکومت خود را براساس مسا ل قومی بنها

ارزشمند میداند؛ خصوصاً اگر قسم به اسهم خهدای

نهادهاند ،مقصد و مقصود افراد به ارزشههای قهومی

تبارك و تعالی باشد؛ چون هیچ مقامی بهاالتر از مقهام

(ناسیونالیستی) بازمیگردد و تمام قوانینی ک در چنین

پروردگار و ساحت مقدس او در جهان هستی نیست.

جوام غیر دینی وض میشود ب قومیت آنهها ارجهاع

حتی فق اسالمی در ایهن بهاره گفته اسهت ،در برابهر

داده میشود.

شکستن قسم باید کفاره بپردازید و همهنهین در فقه

بنابراین انسان سعی کهرده اسهت آنجها که ههیچ

آمده است ک انسان در کارهایش نباید پیوست ب خدا

راهی برای اقام دلیهل در شهؤون مختوهف اجتمهاعی

قسم خهورد .آیهات زیهر گهواه ایهن مهدعا اسهت( :ال

ندارد ،ب قسم پناه برد و اگر کسی این امهر را نادیهده

یُؤاخِذُکُمُ الوَّ ُ بِالوَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ وَلکِنْ یُؤاخِهذُکُمْ بِمها

گرفت ،جامع برای او دیگر هیچ شأنی قا هل نیسهت؛

عَقَّدْتُمُ الْأَیْمهانَ فَکَفَّارَتُه ُ إِطْعهامُ عَشَهرَةِ مَسهاکِینَ مِهنْ

یعنی ایمان ب منزل رهنی است ک کسی نهزد دیگهری

أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْوِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیهرُ رَقَبَهۀٍ

میگذارد تا ایهن رههن دلیهل صهد در معهامالت یها

فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَالثَۀِ أَیَّامٍ الِکَ کَفَّارَةُ أَیْمهانِکُمْ إِاا

تعهدات مختوف اجتماعی باشد .مثل اینک اگهر قهولی

حَوَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَیْمانَکُمْ کَذلِکَ یُبَهیَنُ الوَّه ُ لَکُهمْ آیاتِه ِ

داد ،دیهن خههود را به طوبکههار بپهردازد ،بههرای اثبههات

لَعَوَّکُهمْ تَشْهکُرُونَ) (ما ههده ) 89/یها (وَال تَجْعَوُههوا الوَّه َ

صدقش رهنی را میگذارد ک این قسم ممکهن اسهت

عُرْضَۀً لِأَیْمانِکُم) (بقره.)224/

جای رهن را بگیرد و کسی ک برای قسم خود ارزش

و باالتر از ایهن در قضهای اسهالمی آمهده اسهت:
هنگامی ک مدعی خالی از بیّن باشد ،باید قسم بخورد

قا ل نباشد ،مطرود جامع خود خواهد شد.
در قسمهای خداوند مقسم ب هایی وجود دارد ک

(فَیُقْسِههمانِ بِالوَّه ِ لَشَهههادَتُنا أَحَهقو مِهنْ شَهههادَتِهِما وَمَهها

با مقسم ب های ما در هنگام قسم تفاوت زیهادی دارد.

اعْتَدَیْنا) (ما هده .)107/یعنهی ههر دو شهاهد بایهد به

انسان وقتی در محکم میخواهد قسم بخهورد یها در

خداوند قسهم بخورنهد که گهواهی مها از شههادت و

جامع برای جوب اعتماد طهرف مقابهل به صهد در

گواهی آن دو شخص دیگر ب حق نزدیکتر اسهت و

گفتار یا کردارش ب خدا قسم میخورد ک داللت بهر

ما اهل تجاوزگری نیسهتیم و نیهز در قضهای اسهالمی

عظمت آن نزد خدای متعال دارد و هیچگاه ب نفس و

قاعدهای معروف است ک (البیّنۀ عوی المدعی والیمین

اات خود قسم نخورده است.

عوی من انکر) ب این معنا ک اگهر مهدعی بینه ای بهر

ب عبارت دیگر ،قسم خدا ب خوهق خهود ازجموه

عوی مدَّعیعوی آورد و او انکهار کهرد ،او بایهد قسهم

قسم ب آسمان ،زمین ،خورشید ،ماه ،ستاره ،کوه ،بحر،

بخورد .پس حقیقت اعتبهار قسهم به ایمهان شهخص

تین ،زیتون ،اسب ،شب ،روز ،صبح ،شفق ،روز قیامت
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و حتی نفس انسان ،کتاب قهرآن ،جهان پیهامبر(ص) و

مقسمب های مختوف اعم از قهرآن و کتهاب و نفهس و

فرشتگان و ماننهد آن اسهت که در همه ایهن اقسهام

پیامبر و ماه و خورشید و  ...عین بین است نه اینکه

میبینیم ،آنه موجب قسم خوردن ب آنها شده (مقسم

اگر بین نباشد ،قسم جای آن را بگیهرد (المیهزان ،ج،6

ب ها) ،تنها عظمت آنها نزد خداوند است .پس نفهس

ص.)207

قسم برای اطمینانبخشی ب آن امری است که انسهان

بدرالدین الزرکشی اولین کسی است ک در کتاب

میگوید یا انجام مهیدههد ،چنانهه خهدای عزوجهل

خود «البرهان فی عوهوم القهرآن» به طهور مختصهر از

میفرماید( :یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْهنِکُمْ إِاا حَضَهرَ

سوگندهای قرآن یاد کرده است و جاللالدین سیوطی

أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّۀِ اثْنهانِ اَوا عَهدْلٍ مِهنْکُمْ أَوْ

نیز در کتاب خود «االتقان فی عووم القهرآن» فصهوی را

ِ فَأَصابَتْکُمْ

ب سوگندهای قرآن کریم اختصاص داده است .کتهاب

مُصِیبَۀُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِهنْ بَعْهدِ الصَّهالةِ فَیُقْسِهمانِ

«التبیان فی اقسام القرآن» اولین تألیف مسهتقل در ایهن

بِالوَّ ِ إِنِ ارْتَبْتُمْ ال نَشْتَرِی بِ ِ ثَمَناً وَلَوْ کهانَ اا قُرْبه وَال

زمین است ک شمسالدین محمد بن ابی بکر معروف

نَکْتُمُ شَهادَةَ الوَّ ِ إِنَّها إِااً لَمِهنَ الْهآثِمِین) (ما هده.)106/

ب ابنقیم جوزی آن را نوشت و ابوالقاسم رزاقی اولین

پیامی ک در این آیه وجهود دارد ،ایهن اسهت که بها

کتاب فارسی با نام سوگندهای قهرآن کهریم را تهألیف

نزدیههکشههدن مههرو وصههیت یکههی از دسههتورات

کرده است.

آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْ

الزماالجههرای میههت بههرای افههرادی اسههت کهه بهها او

اگرچ مطالبی درباره قسهم ههای به کاررفته در

خویشههاوندی دارنههد و بههرای اجههرای توصههی هههای

قرآن آمده ،بیشتر دربارة انهواع قسهم نمونه ههایی که

وصیتکننده شاهد گرفت میشود ک در صورت لهزوم

خداوند ب آن قسم یاد کرده و اسرار سوگندهای قرآن

شهادت دهند و باید قسم یاد کنند ک شهادت خود را

است ،حتهی اههداف و کارکردههای قسهم از دیهدگاه

نیز کتمان نکند .پس قسم خوردن دلیل بر ایجاد اعتماد

نحوی نیز بررسهی شهده اسهت .محمهد فهاکر میبهدی

شاهدان ب وصیتکننده است تا نظهم امهور به جهای

مقال ای با نام تحویوی بر سوگندهای قرآن نوشت است

خود باشد و این تشری نقط اسالمی بهرای برقهراری

ک در آن تنها انواع قسهمهها را بررسهی کهرده اسهت.

اعتماد عمومی و رسیدن جامع به آرامهش و حیهات

فهیم ه رضههایی پای هاننام ه ای بهها موضههوع س هیری در

توأم با تسکین است.

سوگندهای قرآن نوشت و نتیج این پژوهش آن است

خدای تبارك و تعالی برای اثبات حقانیهت خهود

ک سوگندهای قرآنی برای اثبات اصول دیهن به کهار

ب همین قسهم متوسهل شهده اسهت و در بسهیاری از

رفت و شامل مباحث اسهتداللی و نکهات اعتقهادی در

آیات برای آنه میخواهد اثبات کند ،به قسهم روی

نهایت ایجهاز و بالغهت اسهت .روح اهلل فرجهی ههم

میآورد؛ اما در نزد انسان در امور قضایی قسم جهایی

مقال ای با نام سوگندهای قرآنی نوشت ک در آن انواع

است ک مُنکِر (انکار کننده بیّن ) بیّنه مهدعی را انکهار

آیات قسم در قرآن را بیان کهرده و بها اکهر ههر آیه

میکند .پس این قسم را یهاد مهیکنهد تها دالیهل او را

نمون هایی را ک خداوند ب آنها قسم یاد کرده است و

باطههل کنههد؛ امهها در قههرآن سههوگندهای خداونههد ب ه

ویژگیهای این جمهالت را بیهان مهیکنهد و مقهاالتی
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مشاب نیز وجود دارد ک نوآوری خاصهی در آنهها به

جایگاهی ک باشد ،از زیبایی و جمال آن نمون ای که

چشم نمیخورد.

ب آن قسم میخهورد ،بههره مهیبهرد (المفهردات فهی

ولی در مقال حاضر سعی بر آن است که عهالوه

غریب القرآن ،ص )670و یمین را ب معنهای سهوگند

بر معانی لغوی و اصطالحی قسم ارتباط معنهایی بهین

گرفت اند؛ زیرا عرب در حین پیمانبستن و هم سوگند

قسم و محتوای سوره فجر اثبات شود.

شدن ،دست راست یکدیگر را مهیفشهردند؛ بنهابراین

مفهومشناسی قسم در لغت

ب طور مجاز ب سوگند ،یمین گفت اند (قهاموس قهرآن،

قسم ب معنهی سهوگند و جمه آن اقسهام اسهت
(کتاب العین ،ج ،5ص )86و اصل آن از قَسام اسهت

ج ،7ص.)273
حكمت سوگندهای الهی قرآن

و قَسام بر جماعت اطهال مهیشهود که بهر چیهز

در بیان این مطوب بایهد گفهت قطعهاً خداونهد از

سوگند می خورند و آن را می گیرنهد و یها به چیهز

سوگندهای یادشده در قرآن مقصودی داشهت اسهت و

گواه مهی دهنهد(.قاموس قهرآن ،ج ،6ص 7و لسهان

از این اسووب برای بیان حکمتی استفاده کرده اسهت.

العرب ،ج ،12ص)481؛ ولی ب اعتقاد راغهب ،قَسهام

اگرچ خداوند نیازی ب سهوگند نهدارد ،سهوگندهای

سوگندی است ک بر اولیاء مقتول تقسیم میشود؛ یعن

قرآن فوا د متعهددی دارد که برخهی از آنهها را بیهان

چون ادّعا کردنهد ،زیهد عمهرو را کشهت اسهت ،بایهد

میکنیم.

هریک در صورت نبودن شاهد بر ادعا خویش قسم

 -1برای تأکید و بیان اهمیت اموری ک خداونهد

بخورند و ب مرور زمان برای ههر سهوگندی به کهار

برای آنها سوگند یاد کرده است (جوابهای قسم) تها

رفتهه اسههت (المفههردات فههی غریههب القههرآن ،ج،1

مههردم در آنههها نیههک بیندیشههند و بههرای آنههها اهمیههت

ص .)670واژه «قسم» در زبان عربی و تمام اشتقاقات

ویژه ای قا ل شوند (سیبوی  ،1997 ،ص 104و تفسهیر

آن مترادف کوم «سهوگند» در زبهان فارسهی اسهت و

مجم البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،27ص .)67الزم به

قسم را از این جهت قسم گفت اند ک کالم را دو قسم

اکر است ک این عرف اعراب بوده است ک در تأکید

کرده است؛ چون قسم صهواب و صهحیح را از قسهم

ماجراها و شنیدهها متوسل ب قسم میشدند و خداوند

خطهها و اشههتباه بیههرون مههیبههرد و در اصههطالح قسههم

هم پیامبرش را ب همین روش فرا میخوانهد (تفسهیر

جمو ای است ک با آن جمو دیگری تأکیهد مهیشهود

کبیههر ،فخههر رازی ،ج  ،17ص ،111زرکشههی،1977 ،

(مغنههی الوبیههب اب هنهشههام ،ص. )56سههوگند اقههرار و

ص .)40زرکشهی نیهز معتقههد اسهت :سههوگند در نههزد

اعترافی است ک شخص ،با شرف و ناموس خود بیان

نحویان جمو ای است ک با آن خبهر تأکیهد مهیشهود

مهیکنههد و خههدا شههخص بزرگهی (رسههول ،امامههان و

(البرهان فی عووم القرآن ،ج ،3ص.)40

بزرگان) را شاهد میگیرد (فرهن

فارسهی معهین ،ج

 ،2ص.)1956

 -2برای توج دادن انسان ب مناف فراوانی ک به
آنها سوگند یاد شده اسهت ،ماننهد خورشهید و مهاه و

وج نامگذاری سهوگند یهادکردن ،به قسهم ایهن

ستارگان و شب و روز و حتی میوه و خهوراکیهها از

است ک یادکننده قسم گویا با سوگندخهوردن در ههر

جمو انجیر و زیتون ک آنها وسیو رحمت و نعمت و
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مظهر یگانگی و وحدانیت خداوند است و آثار قدرت

تناسب معنای مقسم ب با محتوای سهورههها را اکهر و

نامتناهیش در آنها متجوی شهده اسهت (تفسهیر مهنه

سپس ارتباط موضوعات ب کاررفت در سوره فجر را با

الصادقین فی إلزام المخالفین ،ج ،10ص ، 258المیزان

مقسمب های ابتدای همان سوره بررسی کنیم.

فی تفسیر القرآن ،ج  ،20ص.)319
 -3برای بیان واقعیهتداشهتن امهوری که سهبب

در سوره تکویر (آیات  15ب بعهد) مقسهم به هها
عبارتند از :خُنَّس ،کُنَّس ،لیل و صهبح که ایهن چههار

انکار یا شک و تردید مردم اسهت ،ماننهد سهوگند به

قسم دارای یک جواب است و آن اینک قهرآن سهخن

قیامت ،فرشتگان ،وجهدان انسهان و امثهال آنهها؛ زیهرا

فرشت ای کریم است ک قدرتمند و مطاع و امین است

وقتی با دقت ب هم چیزهایی بنگریم ک قرآن ب آنها

و نیز دوست شما (محمد ص) مجنون نیست.

سوگند خورده است ،درمی یابیم که مهردم بعضهی از

حال چ رابط ای است میان خنّس ،کنّس ،لیهل و

آنها را انکار و یا در اثر بیاطالعی از فوایهدش تحقیهر

صبح با قول جبر یل که آن را بهر محمهد(ص) نهازل

کرده اند و از حکمت در آفرینش آنها غافل بودهاند ک

کرد .آنه در تفاسیر آمده ،بیان ستارگانی است ک در

سوگندخوردن ب این نمون ها مردم را از شک ،تردید،

آغاز شب خودنمایی میکنند و پهس از سهیر در مهدار

وهههم و غفوههت بیههرون آورده و جایگههاه هرکههدام از

خود در پایان شب هرکدام در برج خاص خود فهرود

موجودات را ب درسهتی نشهان داده و حقهایق امهور را

میآیند و ب هنگام صبحدم از انظار مخفی میشهوند و

آشههکار سههاخت اسههت (فههی آههالل القههرآن ،ج،5

روز برمیآید .پس در اینجا چند پدیهده تأمهلبرانگیهز

ص.)2985

است :یکی ستارگان در شب (خنّس) و حرکاتشان به

 -4برای تعظیم و تکریم اعمال خیر و شایست ب

صورت منظم در مدار مخصوص (کنّس) که هرکهدام

کار رفت است تا مردم ب انجام آنها تشویق و ترغیهب

در پایان شب در مخفیگاه خود فرود میآیند و سپس

شوند .مانند سوگند ب اسبان مجاهدان ،اوقات فریضه

برآمدن صبح ک چهار قسم میشود ،این چههار قسهم

ح و امثال آن (فهی آهالل القهرآن ،ج ،6ص 3375و

جهت اثبات حقانیهت وحهی الههی (قهرآن) به دسهت

مجم البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،6ص.)533

جبر یل امین است با آن صفاتی ک در آی آمده اسهت

 -5برای تهدید ،توبیا و اقرارگرفتن از مشهرکانی

(ایالقوة ،ایالعرش ،مکین ،مطاع ،امین) .پس اصالت

ک بت های بیجان را سزاوار پرستش میدانند (تفسیر

قرآن و اینکه از ناحیه خداسهت و فرشهت ای امهین،

جوام الجام  ،ج ،2ص.)293

مکهین و  ...آن را از جانههب خههدا آورده ،تردیدناپههذیر
اسههت .حههال اگههر قههدری دقههت شههود ،ی هک جری هان

ارتباط معنایی قسم با محتوای سوره

محسوس ب معقول در این آیات مالحظ مهیشهود و

در سورههایی از قرآن ک با قسم شروع میشوند،

آن اینک اعراب از آهور و بروز فرشت و تجوّی آن بر

الفاآی ک ب آنها قسم خورده شده است (مقسهم به )

پیامبر(ص) بیاطالع بودند .درحالیک آنهان به اصهل

با محتوای سوره ارتباط و تناسهب معنهایی دارنهد .در

وجود فرشتگان باور داشتند؛ ولهی چگهونگی بهروز و

اینجا الزم است ب طور مجمهل برخهی از نمونه ههای

آهههور فرشههت و ارسههال وحههی را نم هیدانسههتند .در
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اینجاست ک کالم خدا با قسم تهوأم مهیشهود .چههار

ک با چشم دل مشههود اسهت .در ایهن میهدان تشهاب

قسم با چهار پدیده طبیعی و لمسپذیر در سوره اکهر

محسوس ب معقول است که بها تجوهی رسهول عقهل

شده است ک بیانکننده سیر طبیعی ستارگان در شهب

(جبر یل) آغاز میشود و در افهق مبهین هنگهامی که

در مدار خاصشان تا صبحدم است و با دمیدن آفتهاب

خود را آشکار میکند ،هم خناسهان و کناسهان را در

هم تاریکیها تمام میشهود .ایهن به صهورت امهری

دل خود باطل میکند و دل ب یاد (اکر) حق تبارك و

اهنی و انتزاعپذیر تعقوی را ایجاد میکند که شهاعران

تعالی باز میگردد و بها مشهیت الههی ههدایت آههور

جاهوی با آن قدرت خار العاده ادبی و او و قریح

میکند و دل ها را از آومت شرك پاك میکند؛ شرکی

سرشار در آسمان ادب جزیرةالعرب ب مثابه سهتارگان

ک شیاطین رجیم ب وجود آوردند.

آن سرزمین درآمده بودند و برخی از آنها با اشعارشان

در جاهای دیگری ک سوره با قسم همهراه شهده

معوقات سب ساخت بودند؛ اما هنگامی ک نور قرآن از

است ،باز همین تناسهب و همهاهنگی بهین معقهول و

افق حراء سرزد و آن فرشت وحهی که در افهق مبهین

محسوس را مشاهده میشود .مثالً در سوره قیامت در

قدرتمندان تجوهی کهرد ،همه آن سهتارگان به آهاهر

ابتدا دو قسم یاد کرده است( -1 :ال أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَهۀِ

نورانی را در نهانگاه خود فروبرد و صبح امید دمیهدن

* وَال أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الوَّوَّامَهۀ) (قیامهت ،)2-1/محتهوای

گرفت و شیطانصفتان را ک در لباس شعر و شهاعری

این سهوره بها ههر دو قسهم از نظهر معنها متناسهب و

و کهانت و مانند آن خرافهاتی را به خهورد تیهرهدالن

هماهن

است .تمامی این سوره ب دو بخش توصیفی

میدادند ،ب یکباره با مشیت ربالعالمین و نشهر اکهر

و توصی ای تقسیم میشود؛ لکن این دو قسم با هر دو

قرآنی از صفح جزیهرةالعهرب بهزدود .پهس میهان آن

بخش سوره از نظر معنهایی هماهنه

اسهت .دربهاره

قسمها (مقسم ب هها) و آنهه از جانهب غیهب بهر دل

قسم به روز قیامهت بایهد چنهین برداشهت کهرد که

پیامبر(ص) نازل شد ،تناسب و هماهنگی وجود دارد.

حههوادث قیامههت روشههن ،انکارناپههذیر ،قدرتمندان ه و

یعنی قسمهای این سهوره عهالوه بهر متوجه سهاختن

جدی است و هیچکس را از آن مفری نیست .آنک در

مخاطبان مشرك ب نوامیس طبیعی و مومهوس که در

دنیا جسم ،اعضاء ،احشاء و مانند آن داشت ،خداونهد

مس هیر زندگیشههان بهها آن روبههرو هسههتند ،آنههان را ب ه

همان را در قیامت احیا میکند .به طهوریکه نقهوش

حوادث جدیدی سو میدههد که بایهد بها تعقهل و

انگشتان دست نیز ب همان صورت منقهوش بهر بهدن

ایمان شهود کنند و ب آنان یاد میدهد که عهالوه بهر

بههازمیگههردد (بَو ه قههادِرِینَ عَو ه أَنْ نُسَ هوَیَ بَنانَ ه ُ)

اشیایی ک بصهر مهیبینهد و ایهن حهوادث طبیعهی در

(قیامت .)4/این توصیف با آن انشهاء که در ال اقسهم

زندگیشان کامالً تأثیرگذار اسهت ،قوهب نیهز حهوادثی

بیوم القیامهۀ اشهاره شهد ،کهامالً هماهنه

و متناسهب

دیگر از گون بصیرت را مهیبینهد که در ایهن سهوره

اسههت .عبههارت (بَههلْ یُرِیههدُ الْ ِنْسههانُ لِیَفْجُههرَ أَمامَهه ُ)

شباهتهای زیادی با ههم دارنهد .در اینجها دو میهدان

(قیامت )5/یا عبارت (بَلِ الْ ِنْسانُ عَو نَفْسِه ِ بَصِهیرَةٌ*

متصور است -1 :میدان اشیای موموس طبیعی که بها

وَلَوْ أَلْق مَعااِیرَهُ) (قیامت )14/با قسم دوم (وَال أُقْسِمُ

چشم سر دیده میشود؛  -2میدان اشیای غیر مومهوس

است .یعنی نفس لوّام کامالً

بِالنَّفْسِ الوَّوَّامَۀ) هماهن
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ب رفتار و اعمال و گفتار صاحب خود بصهیرت دارد.

القسهم اعنهی ارسههال المرسههالت العاصههفات ونشههرها

این هماهنگی در کل سوره نیهز آشهکار اسهت؛ چهون

الصحف وفر ها والقاءها الذکر لونبیّ تدبیر ال یهتم إال

سایر آیهات سهوره دربهاره دو پدیهده بسهیار مههم در

م وجود التکویف االلهی والتکویف ال یتم إلّا م تحتم

جریههان اسههت ،یکههی قیامههت و حههوادثی کهه در آن

وجود یوم معد لوجزاء یجازی فی المعای والمطی من

توصیف شده است مانند (فَ ِاا بَرِ َ الْبَصَرُ * وَخَسَهفَ

المکوفین (المیزان ،ج ،20ص.)161

الْقَمَهرُ * وَجُمِه َ الشَّهمْسُ وَ الْقَمَههر) (قیامههت )9-7/و

همانطورک میبینهیم از لطهایف صهنعت بیهان و

دیگر نفس لوّام و حوادث مربهوط به آن که انسهان

بالغت در این سوره همین است ک در شش آیه اول

باید خود را سرزنش کند ،مانند( :وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِهرَةٌ

سوره آنه را در جواب قسم وجود دارد ،تأکید کهرده

* إِل رَبَها ناآِرَةٌ  ...وَوُجُوهٌ یَوْمَئِهذٍ باسِهرَةٌ * تَظُهنو أَنْ

و خود این آیات دال بر قسم عین حجت برای جواب

یُفْعَلَ بِها فاقِرَة  ...ثُمَّ اَهَبَ إِل أَهْوِه ِ یَتَمَطَّه * أَوْله

قسم است .در جواب قسم تأکید بهر وقهوع قیامهت و

لَکَ فَأَوْل * ثُمَّ أَوْل لَهکَ فَهأَوْل ) (قیامهت.)35-24/

جزای موعود شده و مضمون این آیات گویای تهدبیر

درواق تمام توصیفات سوره با انشهاآت آن خصوصهاً

ربوبی است ک قسمهای مذکور به آنهها اشهاره دارد.

قسمهای این سوره از انسجام کامل برخوردار است.

یعن هی ارسههال فرشههتگان مرسههل آن هههم بهها سههرعت

در فراز دیگر (سوره المرسالت) ک با قسهمههای

وصفناپذیر چون باد و نشر قرآن ب دست آنان و بیان

پنجگان آغاز شده است ،وجهی متناسهب و هماهنه

حالل و حرام مندرج در آن (فالفارقات فرقا) و القهای

در کل سوره را در دل خود دارد (وَالْمُرْسَالتِ عُرْفاً *

این آیات ب طورکوی ب پیهامبر(ص) معنها نهدارد ،جهز

فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً * وَالنَّاشِراتِ نَشْراً * فَالْفارِقاتِ فَرْقاً

آنک تکویفی الهی موجود باشد و این تکویهف نیهز به

* فَالْمُوْقِیاتِ اِکْراً * عُهذْراً أَوْ نُهذْراً * إِنَّمها تُوعَهدُونَ

اتمام نمیرسد ،مگر با حتمهیبهودن وجهود قیامهت و

لَواقِ ٌ) (مرسالت.)7-1/

روز موعود برای جزا و پاداش تا گناهکاران از مؤمنان

در این پن قسم فرشتگان وحی بیهان و توصهیف

تمییز داده شوند و هرکدام راه خود را بروند.

شدهاند ک ضمن با عظمت خواندن آنها ب این پدیهده

یعنی قسمهای آغازین سوره عین دلیل بهر وقهوع

شگفت در وحی قسم یاد کرده است تا وقهوع قیامهت

قیامت است؛ چنانکه گویها مهن ایهن سهوگند را یهاد

را تأکید کند؛ امها آنهه پهس از ایهن آیهات ششهگان

میکنم ک قضی ب وقوع پیوندد :أقسم بهذه الحجۀ أن

اهمیت دارد ،هماهنگی بسیار لطیف و خهوب از نظهر

مدلولها واق (همان مصدر) .ب عبارتدیگر در کل این

معنایی است .برای استشهاد ب این امر بهتر است آنه

مقسمب ها ک در آغاز سوره آمده ،دلیل وقهوع قیامهت

را در تفسیر المیزان دلیل آورده اکر کنیم:

تضمین شده است (داللت تضمینی)؛ ب طهوریکه در

من لطیف صنعۀ البیان :فی هذه اآلیات السّت إنّها
م ما تتضمّن اإلقسام لتأکید الخبر الذی فهی الجهواب،
تتضمّن الحجهۀ عوهی مضهمون الجهواب وههو وقهوع
الجزاء الموعود ف ن التدبیر الربهوبی الهذی یشهیر الیه

هر مقسم ب از این اقسام قسم دیده میشود( :فَهوَ رَبَ
السَّماءِ وَالْأَرْ

ِ إِنَّ ُ لَحَقٌّ) (ااریات( ،)23/لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ

لَفِی سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُون) (حجر .)72/در آی پهیش آمهده
ک ربوبیت آسمان و زمین همهان مبهداء فهاعوی بهرای
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روزی بندگان است و در آی بعهدی آمهده اسهت که

عصر آهور رسول خدا (ص) باشد که عصهر طوهوع

حیات پیامبر(ص) موصوف ب عصمت و طهارت ،بهر

اسالم بر افق مجتم بشر و آههور و غوبه حهق بهر

مسههتی و کههوری دل آنههها داللههت دارد؛ کسههانی ک ه

باطل است (المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،20ص.)355

حقیقههت حادث ه را نم هی فهمنههد و حت هی از مسههتی و
بیعقوی خود نیز غافلاند.
در آی (وَالشَّمْسِ وَ ضُحاها  ...وَنَفْسٍ وَ ما سَوَّاها)

در بیان سوره تین بعض از مفسران گفت اند :مراد
از کوم «تین» (انجیهر) و «زیتهون» دو میهوه معهروف
است ک خدا تعال ب آنها سوگند یاد کرده ،ب سهبب

(شمس )1-7/آمده است ک این نظام محکهم و مهتقن

اینک در آنها فواید بسهیار زیهاد و خهواص و منهافع

در هستی ب همان نفس مُوهَمه منتههی مهیشهود که

سراخ داشت است (مجمه البیهان فهی تفسهیر القهرآن،

تمییزدهنده فجهور و تقواسهت و ایهن قسهمههای اول

ج ،10ص ،775بیان السعادة فی مقامهات العبهادة ،ج،4

سوره شمس خود دلیل اند ،بر فالح و رستگاری اههل

ص .)264ول بعض دیگر گفته انهد :منظهور از تهین

تقوا و ناامیدی اههل فجهور که حقیقهت خودشهان را

کوهستان است ک دمشق بر بوند آن واقه شهده و

ب دست خودشان پنهان کردند(همان مصهدر) و سهایر

منظور از زیتون کوهستان است ک بیت المقهدس بهر

سورههایی ک قسم در آنهاست ،ب همین روش استناد

باال یک از کوههایش بنا شده است و اطال نام دو

میشود.

میوه انجیر و زیتون بر این دو کوه شاید برا این بوده

در سوره عصر نیز ب کومه «عصهر» سهوگند یهاد

کهه ایههن دو میههوه در ایههن دو منطقهه مهه رویههد و

شده است ،هرچند عدهای بر این باورند ک منظهور از

سوگند خوردن ب این دو منطق هم شاید ب سبب ایهن

عصر روزگار است؛ زیرا در آن عبرت و اعتباری برای

بوده ک عده بسیار از انبیا در این دو نقطه مبعهوث

افراد مختوف است (مجم البیان فهی تفسهیر القهرآن،

شدهاند (روح المعانی فی تفسیر القرآن العظهیم ،ج،15

ج ،10ص )815و برخههههی آن را زمههههان رسههههالت

ص ،393بیههان السههعادة فههی مقامههات العبههادة ،ج،4

پیامبر(ص) بیان کرده اند که بهتهرین زمهان هها اسهت

ص )265و مراد از «طُورِ سِینِینَ» کوه اسهت که در

(منه الصهادقین ،ج ،10ص .)339عهده ای نیهز آن را

آن خدایتعال با موس بن عمران تکوم کرد ک «طور

زمان آهور اسالم میدانند که وضهعیت مسهومانان و

سیناء» هم نامیده م شود .مراد از «ههذَا الْبَوَهدِ الْهأَمِینِ»

کههافران مشههخص شههد (التحریههر و التنههویر ،ج،30

مک مشرف است و بود امیهنش خوانهد؛ چهون امنیهت

ص .)466ولی با توج ب مضمون دو آی بعد ک بیان

یک از خواص است ک برا حرم تشری شده است

میکند خسران عهالم ،انسهان را فهرا مهیگیهرد و تنهها

(المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،20ص .)319ول چهون

کسان را شامل نمیشود ک از حق پیرو و در برابهر

قول خدا تعال «وطور سهینین و ههذا البوهد انمهین»

آن صبر کنند و این اقویت عبارتنهد از کسهان که به

معطوف بر آن دو است ،پس بر حسب آاهر مناسهب

خدا و روز جزا ایمان بیاورنهد و عمهل صهالح انجهام

این است ک مقصود از آن دو یک از مکانهها باشهد؛

دهند ،پس مناسبتهر آن اسهت که منظهور از عصهر،

ولی بهترین تأویهل ایهن اسهت که مقصهود از «تهین»
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جهت نفس عمّاله الهیّه و مقصهود از زیتهون جههت

موضوعات مطرحشده در سوره فجر

نفس عوّام باشهد که در عهالم صهغیر آن دو مسهجد

خداوند در آغاز سوره ب چهار نمونه از اوقهات

هسهتند و منظههور از ههذَا الْبَوَهدِ الْهأَمِینِ مکّه اسههت و

مهم و خاص دنیا یعنی «فجر ،لیال عشر ،شف  ،وتهر و

امین بودن آنجا بدان جهت است ک آنجها محهل امهن

لیل» اشاره کرده است ک در هرکدام وقهایعی درخهور

قرار داده شهده اسهت .چه بسهیار کسهان که قصهد

توج اتفا افتاده است و در ایل مفصالً ب آن اشهاره

ب آنجا را داشتند؛ ولهی گرفتهار شهدند ،ماننهد

خواهیم کرد و در ادام میفرماید ،انسان بهدون شهک

اصحاب فیل و «طور سین » بر حسب تأویل در عهالم

برانگیخت میشود و نتیجه اعمهال خهود را مهیبینهد.

صغیر اشاره ب جهت بهاال و عویها از نفهس اسهت که

جواب قسم ها مذکور حذف شده است؛ چون آیات

تعرّ

هرکس ب آنجا صعود کنهد بها پروردگهارش مناجهات
م کنهد و حضهرتش را مه بینهد (بیهان السهعادة فهی
مقامات العبادة ،ج ،4ص )264و با توج به موضهوع
سوره ک بعث و جزا را بیان میکنهد ،بها سهوگندهای
یادشده نیز ارتباط دارد.
در سههوره تههین خداونههد بهه سههرزمین شههام و
بیتالمقدس و شهر مک سوگند یاد کرده و بیان داشت
اسههت که مهها انسههان را در بهتههرین صههورت و نظههام

بعد ک از عهذاب اههل طغیهان و کفهران در دنیها و
آخرت و ثواب نفوس مطمئن خبر م دهد ،دال بر این
است ک سوگندها در پی اثبات این معنها هسهتند که
خدا تعال ب سبب امتحان بندگانش ب بعض از آنهها
نعمت م دهد و از بعض دیگر دریه مه دارد (فَأَمَّها
الْ ِنْسانُ إِاا مَا ابْتَالهُ رَبُّه ُ فَأَکْرَمَه ُ وَنَعَّمَه ُ فَیَقُهولُ رَبَهی
أَکْرَمَنِ * وَأَمَّا إِاا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَوَیْ ِ رِزْقَ ُ فَیَقُولُ رَبَهی
أَهانَن) (فجر )16-15/و حذف این جواب و اشاره به
آن ب طور کنای رساتر است و در باب تهدیهد و انهذار

آفریدیم؛ ولی او ب عوت انتخهاب بهد به پهایینتهرین

و بشارت نیز مؤکدتر است (المیزان فی تفسیر القرآن،

مرحو باز گردانهده شهد .خداونهد در ایهن سهوره به

ج ،20ص.)282-280

سرزمینهایی ک انبیاء و اولیهای الههی در آن ههدایت

در چندین آی از این سوره ب سرگذشت اقهوامی

کردند ،سوگند یاد کرده است و ب ایهن دلیهل خوقهت

اشاره میشود ک در اثر سرکشی و نافرمانی خداوند ب

انسان را مطرح کرده است ک انسان در شهرایط کهافی

فرجههامی شههوم دچههار شههدند و در اوج قههدرت و

و الزم برای پیروی از رسالت انبیا و طیکهردن طریهق

فرمانروایی ب الت و خواری کشیده و با وجود ثروت

هدایت قرار گرفت و تقویم یافته اسهت و ایهن خهود

و مکنت مستحق عذاب الهی شهدند (أَ لَهمْ تَهرَ کَیْهفَ

اوست ک باید خهود را در مسهیر الطهاف و فیوضهات

فَعَلَ رَبُّکَ بِعادٍ * إِرَمَ ااتِ الْعِمهادِ * الَّتِهی لَهمْ یُخْوَهقْ

حق قرار دهد تا ب کمک اسهتعدادها و قهوای فطهری

مِثْوُها فِی الْبِالدِ * وَثَمُودَ الَّذِینَ جابُوا الصَّخْرَ بِهالْوادِ *

خود ب سعادت برسد (المیزان ،ج ،20ص.)320

وَفِرْعَوْنَ اِی الْأَوْتادِ * الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِالدِ) (فجر-6/

از جمو سورههایی ک با سوگند آغاز شده ،سوره
فجر است ک اینک ارتباط معنایی قسمهای ب کاررفته
در این سوره با محتوای آن را بررسی میکنیم.

 .)11بیان سرنوشت این اقوام نیز بهرای روشهن شهدن
این مطوب است ک وعدههای خداونهد حهق اسهت و
همان گون ک اقهوام طهاغی آن وعهده هها را دروغهین
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پنداشتند و ب کارههای زشهت و ناپسهند خهود ادامه

اسالم و نور پهاك محمهد (ص) در تهاریک عصهر

دادند و با وجود مکنت مالی و نفهوا در میهان مهردم،

جاهویت و یا درخشیدن سپیده صهبح قیهام مههد (ع)

خداوند بنیان حکومتی آنها را در هم شکسهت و آثهار

ب هنگام فرورفتن جهان در تاریک و آومهت آوهم و

زندگی آنها را از دیدگان هم محوکرد (فَصَبَّ عَوَهیْهِمْ

ستم و یا قیام عاشورا حسین در آن دشهت خهونین

رَبُّکَ سَوْطَ عَذابٍ) (فجر .)13/وعده آمهدن قیامهت و

کربال و یا شکافتن پردهها تاریک آوم بن امی را از

مبعوثشدن انسان و رسیدگی ب اعمال خیر و شهر او

مصادیق فجر محسوب کرد و یا نخسهتین جرقه هها

نیز امری حتمی و قطعهی اسهت و نیهازی به سهوگند

بیههدار را ک ه در دلههها تاریههک گنهکههاران آههاهر

نههدارد؛ ولههی عههالوه بههر سههوگند بههرای عینههی و

م شود و آنها را ب توب دعوت مه کنهد از مصهادیق

موموسکردن تحقق وعدههای خداوند ب سهوگندهای

فجههر دانسههت (نمونهه  ،ج ،26ص442؛ تفسههیر کنههز

مؤکد آنها را تقویت کرده است تا جایی برای شهک و

الدقا ق و بحر الغرا ب ،ج ،14ص .)267برخی فجر را

تردید وجود نداشت باشد.

اول محرم دانست اند ،زیرا سال در آن روز نو میشهود

و در قسمت پایانی خداونهد ورود به بهشهت و

و عدهای فجر را روز عید قربان تعبیر کردهانهد؛ بهرا

بهرهمندی از نعمتهای جاویهدش را پهاداش کسهانی

اینک در آن قربان واق میشود و متصل به ده شهب

قرار میدهد ک ب او ایمان داشهتند و به مقهدرات او

مههیشههود (مجم ه البیههان فههی تفسههیر القههرآن ،ج،10

خشنود بودند و میفرماید( :یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۀُ *

ص736؛ الههدر المنثههور فههی تفسههیر المههأثور ،ج،6

ارْجِعِی إِل رَبَکِ راضِیَۀً مَرْضِیَّۀً * فَادْخُوِی فِی عِبهادِی

ص.)344

* وَادْخُوِی جَنَّتِی) (فجر.)30-27/
آیه اول (وَالْفَجْر)
فجر در اصل ب معنه شهکافتن اسهت (قهاموس

اکنون الزم است با توج به معهانی اکرشهده در
مناب تفسیری ارتباط قسمههای به کهاررفته در آغهاز
سوره با محتوای سوره را بیان کنیم .در اثنای سوره ب

قرآن ،ج ،5ص .)152صبح را ب آن دلیل فجهر گوینهد

چند موضوع مهم تصریح شده است .اولهین موضهوع

ک شب را می شکافد (المفردات فهی غریهب القهرآن،

ک ارتباط بیشتری با اولین قسم اکر شده دارد ،جریان

ص )626و ب معنی صبح و روشنایی نیز است (کتاب

قوم عاد ،ثمود و فرعون است ک اشاره ب سه تمهدن

العههین ،ج ،6ص« .)111فجههر» در عبههارت وَ الْفَجْههرِ

بههزرو تههاریا دارد .از نگههاه باسههتانشناسههی آنههها

شکافت شدن عمود صهبح اسهت که خداونهد سهبحان

تمدن های شگفتیسازی ب شمار میآیند که هرکهدام

بدان سوگند یاد کرده است ،چنانک در آیه  :وَالصُّهبْحِ

ب نوب خود دارای ارزش و مقام واالیهی بودنهد .قهوم

إِاا تَنَفَّسَ نیز ب صبح سوگند یاد کرده اسهت (تفسهیر

عاد از نظر تمدن تها حهدود زیهادی پیشهرفت بودنهد،

جوام الجام  ،ج ،4ص)485؛ لیکن برخی فجهر را در

شهرهای آباد ،زمهینههای خهرم و سرسهبز ،بهاخههای

این آی ب معن مطوق آن یعنه سهپیده صهبح تفسهیر

پرطراوت داشتند ،آنهنان ک قهرآن در توصهیف آنهها

کردهاند (فی آالل القرآن ،ج ،6ص .)3902حتی برای

میگوید« :الَّتِی لَمْ یُخْوَقْ مِثْوُها فِی الْهبِالدِ» (فجهر )8/و

آن معنای مجازی در نظر گرفت میشود و درخشهیدن

براساس آیات قرآنی دارای تمدنی پیشهرفت در زمینه
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معماری و بناسازی بودند( :کَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَهوِینَ * أَ

مِههنَ الْجِبههالِ بُیُوتههاً آمِنِههین) (حجههر )82/و صههاحب

تَبْنُونَ بِکُلِّ رِی ٍ آیَۀً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصانِ َ لَعَوَّکُهمْ

نعمت های بیشماری بودنهد (فِهی جَنَّهاتٍ وَعُیُهونٍ *

تَخْوُدُون) (شعرا .)126-129/قوم ههود (ع) در بهاالی

وَزُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَوْه ُ هها هَضِهیم) (شهعرا )147-148/؛

کوهها و نقاط بونهد ،سهاختمانههایی به بونهدی کهوه

ولی با وجود هشهدارهای حضهرت صهالح مبنهی بهر

میساختند تا برای گردش و تفریح به آنجها رونهد و

اطاعتنکردن از هوای نفس و پهذیرفتن تقهوای الههی

تنها هدفشان فخرکردن ب دیگران و پیروی از هوی و

همهنان رسول خدا را تکذیب و انکار کردند (کَهذَّبَتْ

هوس بوده است (المیهزان فهی تفسهیر القهرآن ،ج،15

ثَمُودُ الْمُرْسَوِین) (شعرا .)141/تمهدن مصهر باسهتان از

ص .)300قوم عاد مردمی درشتهیکهل و نیرومنهد و

شاخص ترین تمدن های زمان خود است .ایهن تمهدن

در عهد خود از سایر اقوام متمدنتر بودند ،شههرهایی

با بیش از شش هزار سال قهدمت یکهی از پهر رمهز و

آباد و خرم و زمینهایی حاصوخیز و باخهایی از خرما

رازترین تمدنهایی است ک انسان تا ب امهروز بها آن

و انواع زراعتها و در بین اقوام دیگر مقامی ارجمنهد

ارتباط برقرار کرده است .وج مشترك آنها این اسهت

داشتند (مجم البیان فهی تفسهیرالقرآن ،ج ،7ص.)310

ک هر س تمدن پس از یک دوره طوالنی و حادث ساز

حضههرت هههود از قههوم خههود مهیخواهههد که شههاکر

ب فساد کشیده شدند و در هم آنها یک ناجی آههور

خداوندی باشند ک نعمتهای متعددی به آنهها عطها

کرده است .بنابراین بین قسم «والفجر» و آههور سه

کرد؛ زیرا کفران نعمت غضب و عذاب خداوند را به

پیامبر ک فجر صاد را در هر س تمدن آغاز کردنهد،

همراه دارد؛ ولی این سخنان در آنها تأثیری نداشهت و

تناسب وجود دارد و اینگون توصیف میشودک قیهام

حضرت هود از ایمان آوردن آنها مهأیوس شهد (قهالُوا

حضرت مهدی(ع ) نیهز به منزله فجهری اسهت که

سَههواءٌ عَوَیْنهها أَ وَعَظْ هتَ أَمْ لَ همْ تَکُ هنْ مِ هنَ الْههواعِظِین)

آومتها و تاریکیها را از عصر کنهونی مهیزدایهد و

(شعرا )136/و خداوند پس از قوم عاد ،ثمود را وارث

باعث گسترش عدالت میشود .بحرانی نیهز به ایهن

آن سرزمین ساخت ک دارای تمدن پیشرفت و شههرها

وجهه اشههاره کههرده و منظههور از فجههر را قهها م آل

و آبههادیهههای محکههم بودنههد و از قطعه هههای عظهیم

محمد(ص) بیان کرده است (البرهان فی تفسیر القرآن،

سن های کوه ساختمان میساختند و برای حفظ خود

ج ،5ص .)650حتی عدالت ب روشهنایی فجهر تشهبی

پناهگههاههههای اسههتواری سههاخت بودنههد (وَااْکُ هرُوا إِاْ

شده است ،همان گون ک دمیهده شهدن سهپیده صهبح،

ِ تَتَّخِذُونَ

روشنایی و امید را در دل مهردم زنهده مهیدارد ،نشهر

مِنْ سُهُولِ ها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً فَااْکُرُوا آالءَ

عدالت در میان مهردم نیهز سهبب رویهش فجهر امیهد

ِ مُفْسِدِین) (اعهراف .)74/آنهها

میشود ،بعد از اینک آوم و بیداد آنهها را تیهره و تهار

جَعَوَکُمْ خُوَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَکُمْ فِی الْأَرْ
الوَّ ِ وَال تَعْثَوْا فِی الْأَرْ

در یک منطق کوهستانی مهیزیسهتند و دارای تمهدن

کرده بود .حسینی استرآبادی نیز در تفسیر خود تشهبی

پیشرفت مادی بودند ک به آنهها امکهان مهیداد تها در

آهور قها م را به فجهر از بهاب مجهاز دانسهت اسهت

درون کوهها ،خان ههای امهن تهیه کننهد تها در برابهر

(تأویل اآلیات الظاهرة ،ج ،1ص .)767ابن عبهاس نیهز

طوفانها و سیل و زلزل در امان باشند (وَکانُوا یَنْحِتُونَ

فجر را انفجار تاریکی از صبح میداند (زاد المسیر فی

بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن
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عوم التفسیر ،ج ،4ص )437و عهدهای گفته انهد فجهر

برپایی قیامت تشبی شده اسهت .نتیجه ای که از ایهن

نامیده شده؛ زیرا زمان انفجار نور از دل تاریکی اسهت

بحث عا د میشود ،این است که بها توجه به نظهر

(فتح القدیر ،ج ،5ص )527ک هم معهانی گفته شهده

مفسران دربارة سوگند ب فجر آنک تناسب بیشتری بها

با آهور قا م(ع ) و زدودن تاریکی و جهل و آومهت

موضوعات بعدی سوره دارد ،همان انفجار نور در دل

تناسب دارد.

آومت است ک هم با فوسف تاریا بشر و سهنتههای

ب نظر میرسد ،بیان اینگون سوگندها نیز با اکهر
معاد جسمانی و برپایی قیامت و رسهیدگی به اعمهال

حاکم بر جامع و تاریا تناسب دارد و هم با مبعث و
رستاخیز هماهن

است.

بندگان تناسب و همهاهنگی داشهت باشهد؛ زیهرا فجهر
نشان تمامشدن یک دوره رنه و زحمهت و صهبر در

آیه دوم (وَ لَیالٍ عَشْر)

برابر نامالیمهات و شهروع دوبهاره زنهدگی و حیهات

اگرچ کوم لیال در این آی نکره آمده است؛ ولی

انسانها بها وصهفی تهازه اسهت (ارشهاداناههان ،ج،1

منظور عمومیت آن نیست ،بوک ب عظمهت آن اشهاره

ص .)598معاد جسمانی نیز نشهان دهنهدة تمهام شهدن

دارد؛ زیرا نکهره بهودن کومه بهر تفخهیم و تعظهیم آن

مدت زمان زنهدگی انسهان در دنیها و شهروع زنهدگی

میافزاید و چ بسا نکره آمدن لیالی برای بیان اهمیهت

جدید در دنیای دیگر است .چنانهه حسهینی نیهز در

و فضیوتی باشهد که نسهبت به سهایر شهبهها دارد،

کتاب خود ب این وج اشاره کرده است و منظهور از

چنانه برخی از مفسران نیهز به آن اشهاره کهردهانهد

فجر را انفجار قبهور و بعهث افهراد مهیدانهد (تفسهیر

(تفسیر جوام الجام  ،ج ،4ص .)485برای شبههای

اثناعشهههههری ،ج ،14ص 186و سهههههورآبادی ،ج،4

ده گان اقوال مختوفی بیان شده است :عدهای آن را از

ص)2811؛ زیههرا سههیر و حرکههت شههب و رفههتن آن

اول تا دهم ا الحج دانست اند (المیهزان فهی تفسهیر

ب سمت روز داللت بر نوشدن زندگی و تالش دوباره

القهههههرآن ،ج ،20ص )279کههههه بزرگتهههههرین و

انسههان بههرای امههرار معههاش اسههت و اینگونه تصههور

تکاندهندهترین اجتماعات عباد  ،سیاسه مسهومانان

میشود ک همانگون ک شب ب سمت روشنایی صبح

جهان در این ایام است .دهه اول محهرم نیهز معنهای

در حرکت است ،تاریکیها و آومهت ههای دنیهوی و

مناسبی برای این شبها است (فی آالل القهرآن ،ج،6

آوم و ستم افراد طغیانگر نیز سرانجام ب انتها میرسد

ص)3903؛ ولی اگر مراد از فجهر نمهاز صهبح باشهد،

و نوبت آفر و پیروزی مظوومان و نیکوکاران میشهود

منظور از شبها دهگان هم عبهادت در آنهها اسهت

و ب ه دنبههال آن نیکوکههاران ب ه پههاداش اعمههال خههود

(روح المعههانی ،ج ،30ص )120و بعضهه گفتهه انههد:

میرسند و کهافران مجهازات خواهنهد شهد و حاصهل

مقصود همان ده روز اسهت که موسه (ع) بها آن،

امتحانات الهی بر همگان عیان خواهد شد .همانگونه

س روز میقات طور را کامل کرد و جم این توقهف

ک با سپریشدن شب ،فجر و روشنایی صهبح آشهکار

از سی روز ب چهل روز ،سبب رسیدن موسهی(ع) به

میشود و با تمام شدن دنیا نیز قیامت برمال مهیشهود،

مقامات بوند عرفانی شد .بهطوریک او شایست امامت

گویا سیر و حرکت شب ب گذر دنیا و طووع فجر به

و رهبههری امههت خههود شههد و در همههانجهها بههود که
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نسخ های کتاب هدایت را ب دسهت گرفهت و روانه
مردمی شد ک سالها اسهیر طاغوتیهان زمهان بودنهد و

آیه سوم (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر)
شههف و وتههر اشههاره به اعههداد زوج و فههرد دارد.

وقت آن رسهیده بهود تها فهرد و جامعه را به کمهال

بعض معتقدند :مراد دو رکعت نماز معروف ب شهف

خویش رساند (و فرمود :وَواعَدْنا مُوسه ثَالثِهینَ لَیْوَهۀً

و یک رکعت نماز معروف ب وتر اسهت که در آخهر

وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ( )...بقره( )51/مجم البیان فی تفسیر

شب خوانده م شهود (تفسهیر قمه  ،ج  ،2ص .)419

القههرآن ،ج ،10ص 736و تفسههیر بیههانالسههعادة فههی

دیگری گفت است شف روز قربهان و منظهور از وتهر

مقامات العبادة ،ج ،4ص )251و منظهور ده شهب اول

روز عرف نهم ا الحج است ک زا هران خانه خهدا

ای الحج است ک ب سهی شهب مالقهات حضهرت

در عرفات هستند (مجم البیان ،ج  ،10ص  )485و یا

موسی(ع) با پروردگار اضاف شد و پس از اتمهام ایهن

شف روز نحهر اسهت و وتهر روز عرفه اسهت؛ ولهی

مدت و دریافت کتاب تورات و هدایت قوم خهود به

برخی شف را نفس انسان تصور کردهاند ک منضم ب

یکتاپرسههتی ،آنههان همهنههان گوسههال را پرسههتش و از

بدن باشد و وتر روح مجرد از بدن است (نورالثقوهین،

پیامبر خهود سهرپیهی کردنهد و خداونهد نیهز عهذاب

ج  ،5ص )571و حتی مراد از شف را تمام انسهانهها

بیسابق ای بر آنها نازل کهرد و ایهن حادثه به دنبهال

دانست انهد (تفسهیر فخهر راز  ،ج ،31ص .)163اگهر

همان حوادث توخی بود ک در آنها بنی اسرا یل از شر

خداوند در این آی ب شف و وتر سهوگند یهاد کهرده،

فرعونیههان نجههات یافتنههد و دوبههاره بهه بههتپرسههتی

درحقیقت ب عدد قسم خورده است؛ زیرا انهدازه ههر

بازگشتند .اضاف شدن این ده شب ب سی شب توقهف

چ هست ،با عدد ثبت و ضبط م شود و این نعمهت

موسهی(ع) در طههور سههببب تردیهد بنهی اسههرا یل به

عدد خود از بزرو ترین نعمتها خداسهت .مطهابق

بازگشت موسی(ع) شد و این امر نقش شهوم سهامری

این تفسیر خداوند ب کل اعداد زوج و فرد سوگند یاد

را تقویت کرد و آنان از توحید به شهرك بازگشهتند.

کرده است؛ اعداد ک هم محاسبات و نظهام هها بهر

نتیج آنک سوگند ب لیالی عشر اشاره ب این حقیقهت

محور آن مه چرخهد و سراسهر عهالم هسهت را فهرا

دارد ک انقالب موسهی(ع) وقتهی به پیهروزی کامهل

م گیرد .گوی فرموده است ،قسم ب نظم و حساب و

میرسد ک با غیهاب آن بزرگهوار در ده شهب اضهافی

درحقیقت مهم ترین مطوهب در جههان هسهت همهین

صابران و شاکران موحد را از صف افراد سستایمهان

مسههئو نظههم و حسههاب و عههدد اسههت و در زنههدگ

و طالب دنیا خارج کند و این خود امتحانی بهزروتهر

انسانها نیز پایه اصهو را تشهکیل مه دههد (تفسهیر

است تا اگر رهبر نهضتی از حضور در مردمش غایهب

قرطب  ،ج ،20ص)40؛ اما میان احتماالتی ک مفسهران

شد یا از دنیا رفت ،خهود آن موهت به راحتهی طعمه

در قسمهای چهارگان اکر کردهاند ،با محتوای آیه از

عدهای هوسباز دنیاطوب نشود .پهس نقهش محهوری

نگاه زبانشناسی تناسبی ندارد و آنه آنان تاکنون اکر

لیالی عشر در اینجا بسهیار متناسهبتهر از تفسهیرهای

کرده اند ،در حد یک سوسهو احتمهاالت اسهت؛ زیهرا

دیگر است.

چند تمدن بزرو در همهین سهوره از آنهها یهاد شهده
است ک آنان آهور و بروز و سهپس افهول و غهروب

بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن

داشت اند و بر برخی از آنها ک از فرمان خدا سهرپیهی
کردهاند ،عذابهای سختی نهازل شهده که در سهوره
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آیه چهارم (وَاللَّیْلِ إِذا یَسْرِ)
سوگند ب تاریک

شب ک در حال رفهت و آمهد

الحاق ب آنها اشاره شده است (سَهخَّرَها عَوَهیْهِمْ سَهبْ َ

است و این رفت و آمد داللتهای دیگری نیز دارد و

لَیالٍ وَثَمانِیَۀَ أَیَّامٍ حُسُوماً فَتَرَ الْقَوْمَ فِیها صَرْع کَأَنَّهُمْ

آن ایههن اسههت کهه پدیههدهای در حههال محوشههدن و

أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِیَۀٍ) ک در یک قوم عدد شبهایی که

پدیدهای در حال بروز و آهور است .این مفهوم رفت

عذاب شدند ،فرد و وتر و در قوم دیگهر عهددی که

و آمد را مفهوم محسوس میگیریم که داللهت عقوهی

روزها عذاب شدند ،متناسب بها شهف و زوج اسهت.

نیز بر آن حاکم است؛ یعنی عالم طبیعت بروز و آهور

این تناسب با افول آن تمدنها متناسبتر است و ایهن

یا کون و فسهادی دارد یها به عبهارتدیگهر پدیهدهای

امری است ک بر آن اصرار میورزیم و مراد از شف و

غروب میکند و پدیدهای بهر مهیآیهد یها دسهت ای از

وتر همان شبهای هفتگان یها روزههای هشهتگانه

اشیاء تغییر حالت میدهند و از شهکل آاهریشهان به

است .ب این معنی ک شف اشارت به عهذاب هشهت

امر دیگر تبدیل میشوند و این مفهوم عقوی و انتزاعی

شبان روز قوم عاد بوده و وتر متناسب با عذاب هفهت

از آن امر محسوس و بدیهی اسهتعاره مهیشهود .ایهن

شبان روزی است ک قوم ثمود ب آن مبتال شدند .حال

استعاره را استعاره شناختی گویند ک در استداللههای

در تأیید آنه گفت شد ،میگوییم ک برخهی مفسهران

عقوی و برههانی کهاربرد فهراوان دارد و درواقه ایهن

این نکت را با سنجش دقیقتر بیان کهرده و گفته انهد:

مفهومهای استعاری شناختی حهد وسهط برههان قهرار

مراد از کوم «شف » روزها قوم عاد و منظور از وتهر

میگیرند تا خواننده از دقهت در آنهها یها دقهت در آن

شههبههها آن اسههت (روحالمعههان  ،ج ،30ص.)120

قسمها ب یک حقیقت دیگر برسد ک در سهوره فجهر

چنانه در سوره الحاق خداوند میفرماید :عذابی بهر

آن حقیقت عقالنی در ایل آهور تمدن و محو تمهدن

قوم عاد نازل کردم ک هفت روز و هشت شهب ادامه

دیگر شناخت میشود.

داشت (سَخَّرَها عَوَیْهِمْ سَبْ َ لَیالٍ وَثَمانِیَۀَ أَیَّامٍ) (الحاقه /

مراد از شب در این آی شب مشهعر اسهت؛ زیهرا

 )7و با توج ب این مطوب ک در ادام سهوره از قهوم

حاجیههان از عرفههات ب ه مشههعر م هیرونههد و پههس از

عاد و نزول عذاب الهی و نابودی کامل آن قوم سهخن

سپیدهدم و ادای فریض صبح قریب طووع خورشید ب

ب میان میآیهد ،منظهور از شهف هشهت شهب و وتهر

من رهسپار م شوند (انوار درخشان ،ج ،18ص)123

هفت روز متوالی بر عادیان است ک عهذاب الههی بهر

یا مقصود قسم ب شب است ،آنگهاه که پشهت کنهد،

آنان نازل شد و آن قوم را بهطهور کامهل به هالکهت

مانند «وَالوَّیْلِ إِاْ أَدْبَرَ» یا مقصود قسم به شهب اسهت،

رساند .در تفسیر نمون نیز بدان اشاره شده اسهت که

آنگاه ک بر ما رو آورد و مقصود از شب مطوق شب

ایههن هفههت شههب و هشههت روز په در په زنههدگ

یا خصوص شب مزدلف است که حجهاج در اول آن

گسترده و با رونق ایهن قهوم عظهیم را درههم کوبیهد،

شب از عرفات ب مزدلف م روند و درآخر آن شب و

متالش ریش کن کرد (تفسیر نمون  ،ج ،24ص.)439

ابتدا روز از مزدلف ب من کوچ میکنند (تفسیر بیان
السههعادة ،ج ،4ص .)252خههدا تعههال موس ه (ع) را
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برا مدت س شب به منظهور گفتگهو بها و به

پایبند سنت تاریخی میکنند که در گذشهت اتفاقهاتی

درگاه خود فراخواند و ده شب دیگهر بهرا اتمهام آن

اعم از خوب یا بد واق شده و آن سنتها بر زنهدگی

گفتگوههها بههر آن مههدت افههزود و درنتیجهه میقههات

بشر سای افکنده است ک اگر به آنهها درسهت نگهاه

پروردگارش چهل شب تمام شده است .اگهر حسهاب

شود ،الگویی فراسوی راه بشر برای رسیدن به تمهدن

را بر رو شبها برده است ن روزها (حال آنکه در

واقعی یا رشد اجتماعی است.

این مدت موس روزها هم در میقات بسر برده) ،ایهن
امر برا آن است ک غر

از این میقهات تقهرب به

این اقوامی ک در این سوره نهام آنهها را صهریحاً
بهههرده ،یکهههی قهههوم عهههاد اسهههت کههه صهههاحب

درگاه خدا و مناجات با او است و شبها اختصهاص

آسمانخراشهای بوند بودند .دیگری قوم ثمود اسهت

بیشتر برا ایهن کهار داشهت و حهواس انسهان نیهز

ک از نظر پیشرفت و صنعت قهوم عهاد را پشهت سهر

جم تر و نفس برا انسگرفتن آمادهتر است ،آن ههم

گذاشت بود و ب جای ساختن آسمانخهراش از خهود

در چنین مناجات ک در تهورات آمهده و حتهی گفته

بوندیها و کوه ها ساختمانهایی ب جای گذاشتند که

شده ،زمان وعده خداوند با موس چهل «شهب» بهوده

زیباییهای هنری را همراه با استحکام در خهود جهای

است؛ زیرا شروع هر ماه با شب است (تفسیر جوامه

داده بود .گروه سوم فرعونیاناند ک از نظهر قهدرت و

الجام  ،ج ،1ص )45و چون حساب ایام نزد عرب بها

وسعت حکومت و آثاری ک برجای گذاشتند ،زبهانزد

ماه است و ماه از شب آغاز مهیشهود؛ بنهابراین شهب

تاریا بشر بوده و هستند .گهروه چههارم خهود انسهان

پای حساب شده است .ب نظهر مهی رسهد ،منظهور از

است ک در تمام ازمن تاریا با رفتار و کردار خاصهی

سپریشدن شب تمامشدن شبهای مناجات حضهرت

ک دارد ،دچار مشکالت فراوان جسمی و روحی شده

موسی (ع) با خداوند است.

و برای خود قوانینی وضه کهرده و اعمهالی مرتکهب

همان طورک دیدیم در این سوره چهار قسم دیده

شده ک در دام هواها و ههوسههای نفسهانی گرفتهار

میشود .هرکدام از اینها با محتوای سوره ارتبهاط دارد

آمده و جامع ای را ب وجود آورده ک تهاریا گذشهت

و مخاطب آن گروه هایی بودند ک بیشهترین حهوادث

بشههر نتوانسههت اسههت در رونههد نگههرشهههای آت هی او

توا تاریا گذشت مربوط به آنهاسهت؛ لکهن به سه

تأثیرات مثبت گذارد .در این آیهات خهدای تبهارك و

گروه از آنها در آیات این سوره تصریح و از انسانهها

تعالی تصریحاً انسان را ب رعایت سنتههایی دعهوت

ب طورکوی اسم برده شده است .عوت آن است که بها

کرده است ک پایبست بودن ب آن سهعادت و آرامهش

تفکر در تاریا گذشتگان و حال برای اصهحاب عقهل

آن هم آرامش روحی میآفریند و او را رشد مهیدههد

این نکت ب دست میآید ک در این قسمها هشهداری

و هدایت میکند ،تا جاییکه به مقهام نفهس مطمئنه

هوشمندان است ب فوسف تهاریا حهاکم بهر بشهریت

میرسد و در راه رسیدن ب خداونهد دو گهام اساسهی

همانطور ک فرمود( :هَلْ فِی الِکَ قَسَهمٌ لِهذِی حِجْهرٍ).

برم هیدارد .یک هی در راه رضههایتمندی از مههنش خههود

چنانه در محتوای معنایی «حجر» دقت شهود ،چنهین

انسان و دیگر کسهب رضهای خداونهد که او راضهی

گفت میشود ک اصحاب حجر(اصحاب عقل) خود را

است و انسان مرضی و این راه سعادتی است ک جنّهۀ

بازخوانی معناشناسی سوگندها در سوره فجر با محتوای آن
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الوقاء را برای انسانیت انسان رقم میزند و به همهین

یادکردن سوگند از طهرف خداونهد بهرای بها اهمیهت

دلیل است ک سوگند چهارم نیز با جریانهای تمهدنی

جووهدادن محتوای متن اسهت ،ایهن نتیجه به دسهت

کل انسان ها از آغاز خوقت آدم تاکنون تناسب شگرفی

میآید ک خداوند در سوره فجر چند مطوهب مههم را

در پی خواهد داشت.

تأکید کرده است و برای همین امر سوگند مهیخهورد.
ضمن آنک ثابت کردیم ،بین این سوگند و آنه اتفا

نتیجه

افتاده است ،تناسب معنایی وجهود دارد .از همه ایهن

قسم عبارت است از ایجاد ارتبهاطی خهاص بهین

قسمها که هریهک حهد وسهط برههانی بهرای اثبهات

خبر و یا انشاء و بین چیز دیگر ک دارا شرافت و

حوادث اجتماعی و بروز و آهور آنها در طول تهاریا

منزلت است .بهطهور که بهر حسهب ایهن قهرارداد،

بشریت است ،چنین استدالل میشود که آههور یهک

بطالن و دروخ بودن انشا یها خبهر مسهتوزم بطهالن آن
چیز باشد و چون آن چیهز در نظهر صهاحب قهرارداد
دارا جایگاهی ویژه است و هیهگاه راض ب اهانت
ب آن نیست .ب این دلیل فهمیده م شود ک در خبر
ک داده ،راستگو است و در تصمیم ک گرفت پایهدار
است .پس قسم در اینگون امور تأکیهد بهال اسهت.
سوگند از رسوم است ک در تمام زبانها متداول و
رای است و مختص ب یک زبان و از مخترعات یهک
نسل نیست و حیهات اجتمهاع انسهان و را به آن
هههدایت کههرده اسههت؛ زیههرا انسههان در بعضه مواقه
م فهمد ک چارها جز توسل ب سوگند و استفاده از
آن ندارد و گاهی در مجتمعات انسان ب منظور دفه
تهمت و دروخ و یا تسکین نفس و تأیید خبهر به آن
متوسل م شوند .آغازشدن سورهها با اسووب قسم نیز
نشان از بیان امری مهم نزد خداونهد اسهت که بهرای
تأکید آن اسووب قسم را برگزیده است و مقسمبه در
اینگون سورههها بها محتهوای همهان سهوره ارتبهاط و
تناسب معنایی دارند.
با توج ب اینکه در ههر سهوره ای که خداونهد
تبارك و تعالی سوگند یاد کرده است ،ثابت کردیم آن
سوگند با محتوای سوره ارتباط دارد و از طرف دیگهر

تمدن با فجر الهی هماهن

و حوادث توا یها شهیرین

آنها با لیالی عشر متناسب است و بالها و مصیبتهای
آن با شف و وتر تناسب منطقی دارد و نیهز بهین ایهن
سوگندها و آن تمدنها در این سوره مانند سور دیگهر
در قرآن تناسبی استعاری ازگون شناختی برقرار است.
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