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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی-سعـيـدی«امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ اکتوبر ١۴
   

  ٢۵ -تفسير احمد
  ١ - ترجمه وتفسير سوره التکاثر

   

  . نازل شده است »   مكه « تکاثر در ۀسور

  

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ ِْ َّْ   

ُألھاکم التکاثر ُ َ َّ ُ ُ َ ْ َحتى زرتم المقابر ﴾١﴿ َ َِ َُ َ ْ ُ ْ ُ َکال سوف تعلمون ﴾٢﴿ َّ َُ َ ْ َ ْ َ َثم کال سوف تعلمون ﴾٣﴿ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َکال لو تعلمون علم  ﴾٤﴿ ُ ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ َ

ِاليقين ِ َ َلترون الجحيم ﴾٥﴿ ْ ِ َ َْ َّ ُ َ ِثم لترونھا عين اليقين ﴾٦﴿ َ ِ َ َ َْ َ َْ َّ ُ َ َ َّ ِثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾٧﴿ ُ ِ َِّ ِ َ ٍ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ﴿٨﴾  

  
  :معلومات مؤجز 

و  يکصد ) ١٢٣(شصت وھشت کلمه ، و ) ۶٨(ھشت ايت ، ) ٨(رکوع ، و) ١(مکی است ، وداری ) سوره التکاثر(

  .شصت ونه نقطه است  ) ۶٩(بيست وسه حرف ، و

  . اول اين سوره گرفته شده است ته طلبی است که از آيدر زياد» التکاثر« وره نام اين س

کيد می نمايند ، ولی ھستند عده ای از مفسرين که اين سوره را مدنی می أاکثريت مطلق از مفسرين برمکی بودن آ ن ت

دھد  اين سوره گواھی میبر مکی بودن    بيان واسلوب ادبی آن به وضاحت،ۀکه موضوع بحث وشيو خوانند ، در حالی

.  

، تن ، فتنه ھا ، جنگ ھا ، خونريزی ھااشوب ھا ۀ  آن ھماثر  انسانی که  بر ه به يکی از امراض خطرناکدر اين سور

تحليل قرار گرفته   ، مورد بحث وپديد می ايددادن به پستی ھا وتجاوز بر حقوق ديگران در حيات فردی واجتماعی 

  .است 

 ناروا ميان انسان  ھا در کسب ھر چه بيشتر مال وجاه ، ھمين مريضی خطرناک است ۀمسابقآز ، )و (مريضی حرص 

ر می آورد ، رحم وعاطفه را باه القلب بمبدل می سازد، اورا بی رحم وقسی نده ه انسان را به يک حيوان وحشی ودرک

ی شود ، به دنائتی تن می دھد وھر ھر جنايتی متوسل مه   او می ميراند تا آنجا که برای اشباع حرص ، خود بدر دل

   .داند کاری را جائز می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 نشيند و ھيچ ع بدھند، ھرگز عطش حريصان  فرو نمیجھان و ھرچه در آن است را به طماعلماء می گويند که اگر تمام 

  .ستنددست آوردن چيزھای ديگر و بيشتر و بزرگتر ھه جو و تکاپوی ب و شوند و باز ھم در جست گاه سير و قانع نمی

خواھی و افزون طلبی،  جا و اشتياق بی حد و حصر داشتن، آزمندی، زياده عبارت است از توقع بی» حرص و طمع«

ھای ناحق  بسيار خواستن، در پی آرزوھای طويل و دست نيافتنی و نامناسب بودن، انتظار ناپسند و بی مورد و خواسته

ھوت و طغيان دنبال چيزی رفتن و دل بستن بيھوده به آن، تمايل  سيری ناپذير داشتن، از روی ھوا و ھوس و شۀو روحي

ھای  ھای دنيوی و سرمايه ًناصحيح و رغبت شديد و عالقه نابجا و مفرط نشان دادن خصوصا به اموال، ماديات، متاع

رياست عمومی و بيت المال و تجاوز به حقوق و اموال ديگران، مال و ثروت اندوزی و نيز به معنای مقام پرستی، 

  .ی و ماديگری آمده استئ گراطلبی و ميل و ھواپرستی و شھوت

  

  :يادداشت 

  . کثرت اموال و اوالد گرفته شده استۀطلبى و فخرفروشى به ديگران به واسط به معناى فزون» کثرت«از » تکاثر«

ْ فخر و به معنای فخر فروشی و مباھات به اشياء و امور خارج از ذات انسان ۀتفاخر ازريش می باشد که در اموری َ

  ).مال، جاه و اوالد ، ويا مباھات به مکارم و محاسن،  و صفات انسانی،  صورت می گيرد: (مانند

ُاعلموا انما الحيوة «کار رفته است ه  ب٢٠ ت حديد آيۀن و آن ھم در سورأيک بار در قرآن عظيم الش»  تفاخر  « ۀکلم َ ََ ّ ُ ْ ِ
ٌالدنيا لعب و زينة و تفاخر  َ ٌَ ِ َ ِ ٌبينکم و تکاثر فی االموال و االوالد و َ آگاه باشيد که زندگانی دنيا به حقيقت بازيچه ای (…» َ

 )ديگر و حرص افزون مال و فرزندان است ی با يکئ و زيب و آرايش و تفاخر و خودستااست طفالنه و لھو

  

  :ترجمه مؤجز 

   بسم هللا الرحمن الرحيم

    مھربانۀبه نام هللا بخشند

ُألھاک« َ ْ ُم التکاثرَ ُ َ َّ   .است) و از خدا غافل نموده ( شما را به خود مشغول داشته ) تفاخرو (افزون طلبی  (﴾ ١﴿ »ُ

َحتى زرتم المقابر« َِ َُ َ ْ ُ ْ ُ   )و قبور مردگان خود را برشمرديد و به آن افتخار کرديد( آنجا که به ديدار قبرھا رفتيد تا (﴾٢﴿ »َّ

َکال سوف تعلمون « َُ َ ْ َ ْ َ   )!زودی خواھيد دانسته ب) آری( نيست که می پنداريد ، چنين( ﴾٣﴿» َ

َثم کال سوف تعلمون« َُ َ ْ َ ْ َ َ َّ   !زودی خواھيد دانسته باز چنان نيست که شما می پنداريد ب ( ﴾ ٤﴿» ُ

ِکال لو تعلمون علم اليقين « ُِ َِ ْ َْ َ َ َْ َ ْ افزون (اشتيد د) به آخرت ( علم اليقين چنان نيست که شما خيال می کنيد اگر شما  (  ﴾٥﴿ »َ

  ) طلبی شما را از خدا غافل نمی کرد

َلترون الجحيم « ِ َ َْ َّ ُ َ ّقطعا شما جھنم را خواھيد ديد(﴾٦﴿» َ ً!(   

ِثم لترونھا عين اليقين « ِ َ َ َْ َ َْ َّ ُ َ َ َّ    ).آن را به چشم اليقين خواھيد ديد) با ورود در آن(سپس (﴾٧﴿» ُ

ِثم لتسألن يومئذ عن النعي « َِّ ِ َ ٍ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ   !ی که داشته ايد بازپرسی خواھيد شدئاز نعمتھا)  شماۀھم(سپس در آن روز  (﴾ ٨﴿ »ِمُ

 

  : تفسير ۀخالص

می ميريد ، ( در غفلت انداخت است ، تا اين که شما در قبرستان می رسيد ) از آخرت(شما را ) بر وسايل دنيوی(افتخار 

ل دنيوی قابل افتخار ھستند ونه آخرت قابل غفلت می بايد ، نه وساي( گز چنين نيست ھر) ًاا فی تفسير ابن کثير مرفاعکذ

گز ونسبت به آن يقين می آمد ، پس ھرفکر را به کار می گرفتيد  داليل صحيح انديشه و( می دانستيد ًااگر شما قطع) و
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 به ًاررکم(از  جھنم را خواھيد ديد ، بًابه خدا که شما مردم حتم) فتخار واز آخرت غفلت پيش نمی آمدبر اين وسايل ا

زيرا اين ديدن از روی استدالل (چنان می بينيدکه خود يقين است، ا ر  آنًاوهللا که شما حتم) کيد گفته می شودأخاطر ت

چشم می شود ، خالصه اين که مشاھده به بلکه اين مشاھده  وداليل نمی باشد   که در تحصيل يقين قدری درنگ بشود ،

 نعمت ھا باز خواست ۀدر آن   از شما نسبت به ھم) بشنويد کهسخنی ديگر  (سپس)  نمودبا چشم را به عين اليقين تعبير

  )ی را باايمان  واطاعت بجا آورديد  يا نه  خداوندۀکه آيا حق نعمت ھای عطي(خواھد شد ، 

 

  :ی با اين سوره ئآشنا

ساس يك تعداد ست که برا ای  که در اين سوره داده شده است ، مالمتی وسرزنش اشخاصیاولين ھشدار وانذار

 معاد و قيامت و آتش ألۀکنند، ھکذا در اين سوره ھشدارى نسبت به مس ديگر تفاخر می موضوعات  موھوم بر يـكـ

  . سؤال و بازپرسى از نعمتھا مى دھدألۀ مسۀدوزخ ، و در نھايت امر  ھشدارى در زمين

  

  :اری سوره ذ تسميه ويا نام گ وجه

ُألھاکم « :فرمايد  به اين نام مسمی گرديده است که پروردگار با عظمت ما در اول سوره میبه دليلی» تکاثر  « ۀسور ُ َ ْ َ

ُالتکاثر ُ َ گويم که نام اين   میًاءبن.  داشت ، شما را غافل  و خدمتكاران  و اوالد و ياران  اموال  كثرت  به فخر نمودن: يعني  » َّ

ُألھاک«. اول آن گرفته شده است تسوره از  آي َ ْ ُم التکاثرَ ُ َ َّ ُ «  

  

  : تکاثر ۀن نزول سورأش

 و  حارثه  بني  قبايل  انصار، يعني  از قبايل  دو قبيله  ۀفرمايند که اين سوره در بار ن نزول اين سوره میأمفسرين در ش

 ۀ در آغاز ھرقبيله افراد زند پس.  كردند ديگر فخرفروشي  خود بر يك  ۀ ازدياد مردم قبيل  به  گرديد كه  نازل الحارث بني

 در شمار بيشتر   ما ۀقبيل  از دو  كسي  چه  كه  تا ببينيم  برويم  قبرستان  سوي بياييد به:  گفتند  خويش را برشمردند سپسۀقبيل

 را   سوره  پروردگار با عظمت ما اين  بود كه  ھمان.ديگر پرداختند  يك  قبرھاي  شمردن  و به  رفته  قبرستان  ؟ لذا به است

  . فرمود نازل

 هللا صلی هللا  نزد رسول« :  فرمود  كه است شخير  آمده  از عبدهللا بن  و نسائي ، ترمذي  مسلم  روايت  به  شريف در حديث

و !   من مال!   من مال: گويد  مي فرزند آدم:  فرمودند پس. خواندند  را مي  کوثر  ۀ سور  ايشان كه  در حالي عليه وسلم ، رفتم

  ، يا صدقه اي ساخته اش   و كھنه اي ، يا پوشيده اي  كرده  و نابودش اي  خورده  كه  است  چيزي جز آن  از مالت  مگر برايت

  . »؟ اي  كرده  را مصرف  و آن اي داده

   باقي مردم  را براي   و آن است ، بر باد رفته   داري  كه  چه ھر  اين  ماسواي  كه بدان«: است شده   اضافه   ديگري در روايت

  .» اي گذاشته

   الميت يتبع«:  هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند  رسول  كه  آمده است مالك بن  انس  روايت  به  شريف  در حديث ھمچنين

   را دنبال  چيز مرده سه:  عمله  ويبقي  وماله  أھله  فيرجع،  وعمله  وماله  أھله يتبعه: واحد  معه   ويبقي  اثنان  فيرجع :ثالثة

 و   خانواده  پس  و عملش ، مال كنند او را خانواده  مي دنبال: ماند  مي  او باقي  چيز ھمراه گردد و يك  دو چيز برمي كند پس مي

  . »ماند  مي  باقي گردند و عملش  برمي مالش

  

  :فضيلت سوره 
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 از قرآن را تآيا يکی از شما نمی تواند ھر روز ھزار آي: ليه وسلم خطاب به صحابه فرمود رسول هللا صلی هللا ع

  تالوت کند ، آن حضرت صلی هللا عليه ت   کرام عرض کردند چه کسی می تواند  ھر روز ھزار آيۀبخواند ، صحاب

ُألھاکم التکاثر « ۀآيا يکی از شما نمی تواند سور: وسلم فرمود  ُ َ َّ ُُ َ ْ ُألھاکم التکاثر«  ا بخواند ، مقصد اين که خواندن ر »َ ُ َ َّ ُُ َ ْ َ«  

  )حاکم وبيھقی عن ابن عمرۀ مظھری به حوال.( می باشد تدر ھر روز برابر با خواندن ھزار آي

  

  : سوره ۀتوضيح مختصر در بار

 و کند می بيدار لتغف خواب از را او ءابتدا خود بندگی سوی به انسان دعوت در خود رحمت و لطف به متعال خداوند

 آن به که یئدنيا زندگی اين و موجود وضعيت که مکن تصور چنين !انسان ای :که دھد می قرار خطاب چنين را او

 روی تغييری ناگھان که بدان را اين !انسان ای .يافت نخواھد تحولی و تغيير و بود خواھد گونه اين ابد تا ای کرده عادت

  .زند می ھم بر را جھان اين  اممت که دھد می

 چيز آن و شود نمی جدا آن از ھرگز که کند می تصور چنان خوگرفت چيزی با وقتیً اطبيعت انسان که است ذکر به الزم

 است گرفته خو آنھا به و کند می خوش دل امکاناتش و نعمت و ثروت و مال و دنيا به که انسانی .رود نمی بين از ھرگز

  .رود می بين از و شود می تمام دارد ھرآنچه و آمد اھدخو روزی که کند می فراموش کم کم

 زندگی و وضعيت اين .نيست درست تصوری چنين که بيايد خود به و شود بيدار غفلت خواب از بايد که جاست اين

 ھيچ که آمد خواھد وجود به ديگر جھانی و ديگر وضعيت کرد خواھد تغيير روزی جھان اين .رود می بين از روزی

  .ندارد دنيا اين اب شباھتی

 وضعيت آمدن وجود به از و کنند می اشاره دگرگونی و تغيير اين ن به أعظيم  الش قرآن آيات از بسياری راستا ھمين در

  پروردگار ۀمحکم و دادگاه در و شود می زنده دوباره مردن از بعد انسان آن در که وضعيتی دھند، می خبر ديگری

  .شود محاکمه تا شود می حاضر

 ندھست غافل خود وليتؤمس و وظيفه انجام و قيامت از که دھد می قرار خطاب را کسانی »تکاثر « ۀسور در نمونه برای

 برای ھستند ای لهوسي ھا نعمت اين که اند برده ياد از و کنند می نگاه ھدف عنوان به یئدنيا ھای نعمت و امکانات به و

 می احضار هللا دادگاه به درآن که آمد خواھد روزی که اند کرده فراموش را اين و آن، انتخاب و او راه و هللا شناخت

 اين را آنھا »کرديد؟ استفاده چگونه خداوند ھای نعمت و امکانات از« :که شد خواھد الؤس گونه اين آنھا از و شوند

   :که دھند می قرار خطاب چنين

 و مقام آوردن دست به مشغول و سرگرم چنان که یآنان ای !غافل ھای انسان ای »المقابر زرتم ّحتی ، ّالتکاثر ألھکم «

 دانيد نمی آيا .ايد کرده فراموش را خود ۀوظيف و وليتؤمس که دھيد می مسابقه باھم راه اين در و ايد شده یئدنيا موقعيت

 مقام کردن دنبال !بود؟ خواھد بيشتر نيز وليتشؤمس باشد داشته بيشتری نعمت و امکانات ھرکس که ايد کرده فراموش و

 است منتظرتان که نجامیاسر و داريد که وليتیؤمس از که است کرده سرگرم حد چنان به را شما ثروت و موقعيت و

 نمی بيدار غفلت از و يدئآ ینم خود به شما .دريابد را شما مرگ که اين تا ھستيد حالت اين در چنان ھم و ايد شده غافل

  ).بگيريد قرار ابدی جايگاه در که آنگاه و رسد فرا تان مرگ یزمان( کنيد ديدار را گورھايتان که نیزما تا شويد

 !است باالتر موقعيت و مقام به يافتن دست و بيشتر ثروت و مال کسب غمتان و ّھم که یآنان ای !غافل ھای انسان ای

 دیاب جايگاه در که زمانی تا و کنيد می سپری گونه اين را زندگی و ايد کرده فراموش را خود ۀوظيف و وليتؤمس چرا

  !يد؟ئآ نمی خود به بگيريد قرار

  !غافل ھای انسان ای



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 می و کند می توبيخ و  سرزنش را آنان خطاب اين با خداوند)۴( »تعلمون سوف کال ّثم )٣( تعلمون سوف کال «

 و نکنيد مشغول مال کسب به را خود .است بس غفلت.نکنيد را کار اين است، بس .نکنيد را کار اين نه، نه، :فرمايد

 برد خواھيد پی واقعيت به که کشيد نخواھد طولی زيرا نباشد بيشتر موقعيت و مال کسب در مسابقه تان فعاليت و تالش

  .داد خواھد روی چه و است خبر چه که فھميد خواھيد و

 و دانستيد می اگر )۵)*(اليقين علم تعلمون لو( :بکشيد مسابقه اين از دست و شويد بيدار غفلت بخوا از نه، نه،  )کال(

 روزی که نيستيد فکر اين در چرا غافليد؟ چرا .کرديد نمی را کار اين ھرگز داريد پيش در سرانجامی چه بدانيد اگر

 یئدنيا مال آوری جمع فکر در ھميشه و يدئآ نمی خود به چرا !شد؟ خواھد الؤس اعمالتان مورد در شما از و آمد خواھد

  .ديد خواھيد را ور شعله ۀسوزند آتش آن خدا به قسم )۶(»الجحيم ّلترون« :که بدانيد را اين !ھستيد؟

 می مشاھده را آن ای گونه به و شويد می نزديک آن به )٧(»اليقين عين ّلترونھا ّثم«:بعد و بينيد می را آن دور از ءابتدا

 جھنم آتش آتش، آن که فھميد می وضوح به و بينيد می را آن يقين چشم با .ماند نمی ترديدی و شک ھيچ جای که کنيد

 ۀبار در روز آن در که بدانيد را اين .نيست ای چاره و نجات راه و است شده آماده شما ھمچون افرادی برای و است

  :گرفت يدخواھ قرار الؤس مورد شده بخشيده شما به که یئنعمتھا ۀھم

 الؤس شده داده قرار تان اختيار در که امکانات و نعمت ھمه آن از روزی چنين در )٨(»ّالنعيم عن يومئذ ّلتسئلن ّثم «

  کرديد؟ استفاده نعمتھا آن از چگونه :شود می پرسيده شما از.شد خواھد

  دارد ادامه

 

 
 


