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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠٢٠  مارچ٠۴

  ٢٩پاره 
  ٢ -»القلم «تفسير سورۀ  ترجمه و

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  :ه ادامۀ گذشتهب

َفستبصر ويبصرون ُ ُ ُِ ِْ َْ ُ َ َ ﴿۵﴾  

. ديدنيز خواھند ) منکران ھم(پس تو  بزودى خواھی ديد و آنان 

)۵(  

ُفستبصر «   ِ ْ ُ َ     .ّزودی خواھی ديد و متوجه خواھی شدب: » ...َ

ش محمد مصطفی وببدين ترتيب پروردگار با عظمت پيامبرمحب

می  و. دھد ّصلی هللا عليه وسلم را در برابر دشمنان دلدارى مى

طور قصدی  دالئل روشن أنبياء ه ب گاھی  وآّكفارى كه با  : فرمايد

 را که یراه و روش. را انکار می کنند، سزاوار لقب مجنون ھستند

تو در پيش گرفته ای طريق درست تری است وروش ! ّای محمد

ّھا تحقق  انجام کار  و اين کار در عاقبت امور و سرنيکوتری داری

  .خواھد يافت

زودی تو و ب« ، خطاب به مشرکان صدر است که  متبرکهتخطاب در آي» فستبصرويبصرون، باييکم المفتون«

 » .مخالفانت خواھند ديد که از شما کدام يک مفتون وديوانه اند

: آمده است، نتيجه اين می شود» فستبصر  «ۀدرکلم» فاء«رف که ح اين جمله به خاطر اين» فستبصر و يبصرون« 

ن داشته باشی که به و متخلق به خلق عظيمی ھستی، يقي حال که معلوم شد تو ديوانه نبودی، بلکه دارای عظمت نبوت

ست، شکارا و به اثبات خواھد رسيد که  مفتون به جنون کيآ و برای ھمه معلوم وزودی اثر دعوتت روشن خواھد گشت

  .ی و يا تکذيب گران تو که تھمت جنون را به تو می بندندئآيا تو

ُبأييكم المفتون ُ ْ َ ْ ُ ِ ُِ ْ َ ﴿۶﴾  

  )۶ ().ّمحمد صلی هللا عليه وسلم، يا شما کافران و مشرکان( .که کدام يک از شما دچار جنون اند
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ُالمفتون « ُ ْ َ ُی عقل، مجلود بهامصدر است، مانند معقول به معن. ديوانگی» ْ ْ َ معنی جالدة َ   ).البيان روح(َ

َإن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبيله وھو أعلم بالمھتدين َِ ِ َِ ْ ُ ِ ُ ِ ِ ُْ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َُ َُ َ ََّ َ َ ََّّ ِ ﴿٧﴾  

داناتر او به ھدايت يافتگان ) نيز(ھمان بدون شک پروردگارت بھتر می داند چه کسی از راه او گمراه شده است، و 

  )٧(. است

تمام وضاحت اذعان می دارد که ھيچ رازی از پروردگار پوشيده نيست، هللا تعالی به محتوای  متبرکه با تدر اين آي

 . آگاه است)اسرار، رازھا، رموز، پوشيده ھا، نھان ھا، باطن( ضماير داناست و به مکنونات سراير

َفال تطع المكذبين ِ ُِّ َ ْ ِ ِ ُ َ َ ﴿٨﴾  

  )٨( .اطاعت مکن) عليه وسلمقرآن وسنت رسول هللا صلی هللا (پس از تکذيب کنندگان 

ًرساند که نبايد از تکذيب کنندگان اطاعت و پيروی صورت گيرد، بناء پروردگار با عظمت به   مبارکه میتفھم اين آي

ابعت وپيروی مکن، که تو از راه آنان مو بر دينت ثابت قدم باش؛ بر دعوت خود پايدار باش : رسول مقبول خويش گفت

  .باشند حق ھستی و آنان بر باطل می زيرا تو ب . بدبختی استاطاعت ازآنان گمراھی و

ْال تطع «  درکلمۀ  ِ ھدف اساسی  تشويق و ترغيب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  و ھمه پيروان او است که راه هللا » ُ

  .ّ و با کفار و مشرکين از نرمش و سازش کارنگيرندتعالی را باشوق و شور ادامه دھند

َودوا ل  ُّ َو تدھن فيدھنونَ ُ ِ ِْ ُْ َ ُ ُ ْ ﴿٩﴾  

  )٩ . (آرزو دارند که نرمی و سازش کنی تا آنان ھم نرمی و سازش از خود نشان دھند) مشرکين(آنان 

در امور دينی با آنان  مداھنه  و مدارا  که تو مندی خاصی  دارند ه که کفار درتالش سخت وشديد اند ، وعالق يعنی اين

شان موافقت و  ھای با افکار وانديشهوبه اصطالح !) عمل نياوریه قابله  به بت ھای شان بتعرض وم ،ومخالفت(کنی 

 .با تو مداھنه و مدارا کنند) به نفاق( تا آنھا ھم سازگاری کنی

ُتدھن« ِ ْ ھدف  آنان اين است که پيغمبر با نزديک شدن به دين آنان، ... نرمش و سازش نشان بدھی  . سھل انگاری کنی: »ُ

  .  انگاری، سازش و به اصطالح مداھنه به ميان ايد  بديشان نشان دھد، يعنی نوعی ازسھل روی خوش

  !خوانندۀ محترم

، » و رحمت رأفت«و » مدارا و نرمش « در اين ھيچ جای شکی نيست که يکی اصول  اساسی وبنيادی دين مقدس اسالم 

 رعايت   خاصی برای خود دارد، که حتمی حدودصورت ه  باشد بلکه ب تواند مطلق است واين اصل  به ھيچ صورت نمی

. گرداند  می   در حق  و سازشکاری و مصانعه  مداھنه  يعنی  ضد ارزشیۀ پديد  يک  به  را تبديل ًنا آنئخارج از حدود، مطم

قول و دقت يافتن راه و روش مع. انجامد می » خشونت «  ناھنجاری  نيز به  در ذات خويش  اصل  اين  ترک  که ھمانگونه

  . درين مورد بس مھم است

 صدر، مماشات، ميانه روی، سازش، ماليمت، رفق کردن، مھربانی، نرمی ، بردباری، ۀاعتدال، تسامح، سع(مدارا 

 و   اسالم  ترويج  و در کيفيت نيست ونباشد  ديگران  با حقوق  در تقابل  که  اجتماعی  و نيز مسائل  شخصی در مسائل )تحمل

 طور کامل وه  وسازش ب  دينی، نرمش  حدود و احکام  و اجرای  دين  اصولی اما در مسائل ،  شده  دينی، توصيه یارزشھا

 شديد ومطلق   مورد نھی می باشد که ھمانا » ُ و مداھنه ادھان« مسائل   در اينگونه انگاری سھل.   و ناروا است قطعی مذموم

) اتالف حقوق  (  حقوق  تضييع شود که اين  سازش منجر به ل قبول میحالت زمانی غير قاب. شرع اسالمی قرار گرفته

  .رود شمار می ه ب»  در ظلم معاونت «ۀشود که درين صورت و اين روش از جمل]  الناس حق [= ديگران

  نگردد، ھدايت فرموده طوری  و حدود شرعی  حقوق که منجر به تضييعرا  ی در موارداقرآن عظيم الشأن گذشت ومدار

َ لنت  هللا  منٍ فبما رحمة «: رمايدکه می ف  و   واستغفرلھم  عنھم  فاعف  حولک  النفضوا منِ  القلب  غليظ ً فظاَ  ولو کنت  لھم ِ
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 الھی، با   رحمت به) ( عمران  سورۀ آل١۵٩ تآي.) ( المتوکلين  يحب  هللا  ان هللا  علی  فتوکل االمر فاذا عزمت  فی شاورھم

 درگذر و  شدند، از آنان  می  تو پراکنده  از پيرامون شک  بی  بودی دل اگر تندخو و سخت. شدیُ نرمخو و پرمھر  آنان

 خداوند،   که  کن  بر خدا توکل  را گرفتی  نھائی تصميم   و چون  کن  مشورت  و در کارھا با آنان  بخواه  آمرزش برايشان

  ).دارد  می  را دوست کنندگان توکل

 و بعد از   از آنھا سر زده  تخلفی  که  در برابر کسانی  و انعطاف  و نرمش  گذشت ديده می شود که متبرکه  ت آي در اين

  .عمل آمده استه  واضح ب اند اشاره  شده کردار خويش پشيمان

   عليکمٌ  حريص  ما عنتم  عليهُ  عزيز  أنفسکم  منٌ  رسول لقدجأکم «: آمده است )  سورۀ توبه١٢٨ : (تھمچنان در آي

   بيفتيد، به  اگر شما در رنج  بر او دشوار است  آمد که  از خودتان  شما پيامبری  برای بدون شک(»  ٌ رحيم ٌف  رؤ منين بالمؤ

  .).  است منان، دلسوز و مھربان  مؤ  به  و نسبت  شما حريص سعادت

ً أسفا لحديثمنوا بھذا ا ُ تؤ  لم ً ان  آثار ھم  علی  نفسکٌ  باخع فلعلک  «: ومی فرمايد  نزديک است  ) ( کھف  ۀ سور۶ تآي( ».َ

  )!ايمان نياورند جان عزيزت را از شدت حزن و تأسف بر آنان ھالک سازی) قرآن(که اگر امت تو به اين سخن 

ْأ فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن هللا يضل من يشاء و يھ«: ومی فرمايد َ َ َ َ ََ َُ ُْ َْ َ َُّ ِ ِ ُِ ُ َُّ َّ ِ َ َ ًَ ُ َ ََ ُِّ ٍدي من يشاء فال تذھب نفسك عليھم حسرات َ َ َ َْ ِ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ِ
َإن هللا عليم بما يصنعون  َُ َ ْ َ ِ ٌ ِ َ َّ َّ  ) فاطرۀ سور٨ تآي(» ِ

پس بدون .) مانند كسى است كه ھدايت يافته است(بيند،  پس آيا كسى كه عمل بدش براى او آراسته شده و آن را نيكو مى

نمايد، پس  ھدايت مى) و شايسته بداند(كند و ھر كه را بخواھد  گمراه مى ) سزاوار بداندو (شك خداوند ھر كه را بخواھد 

دھند آگاھى كامل دارد، ولی  مگذار به خاطر حسرت بر آنان جانت از دست برود، زيرا خداوند متعال به آن چه انجام مى

و  «:   با زيبای خاصی خويش می فرمايد است که قرآن عظيم الشأنصفت شخصيت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ھمان

   ).١٠٧/ انبيأ (»  للعالمين  ً االرحمة ما ارسلناک

الکفار رحمآء   اشدآء علی  امنوآمعه  والذين هللا  رسولٌ محمد «:ويامی فرمايد ).  نفرستاديم  جھانيان  برای و تو را جز رحمتی(

 با اويند، با کافران، سختگير و با   که  و کسانی م پيامبر خداستمحمد صلی هللا عليه وسل)(٢٩ /  سورۀ فتح(» ...بينھم

  ).يکديگر مھربانند

»  اليعلمون ٌ  قوم  بانھم  ذلک  مأمنه  ابلغه  ثم  هللا  کالم  يسمع  حتی  فأجره  استجارک  المشرکين  منٌ  احد و ان «: وباز می فرمايد 

   مکان  او را به  خدا را بشنود، سپس  تا کالم  ده  پناھش  خواست  پناه از تو  از مشرکان اگر يکی) ( توبه ۀ سور۶ تآي(

  .) نادانند  آنان  برسان، چرا که امنش

   اتبعک  لمن  جناحک  و اخفض  االقربين وانذر عشرتک« : می فرمايد)  سورۀ شعرأ ٢١۵ و٢١۴: آيات(ھمچنان در 

  .) خود را فرو گستر اند، بال  کرده  تو را پيروی  که منانی  مؤ  آن ی و برا  را ھشدار ده  نزديک خويشان(». منين المؤ من

 کار پسنديده،   و به  کن  پيشه گذشت ) (١٩٩ /  اعراف(»  المشرکين   عن عرض َ وا ُخذالعفو و أمربالعرف  «: ومی فرمايد

  ). برتاب  رخ  و از نادانان  ده فرمان

  .اند  بوده ُيم که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مأمور به نرمش ومدارا با مردمدر آيات فوق الذکر با تمام صراحت در يافت

ٍوال تطع كل حالف مھين ِ َ ٍ َّ َ َّ ُ ْ ِ ُ َ َ ﴿١٠﴾  

 )١٠ (.خورند قسم  می) به دروغ( اى که  دايم   فرومايهۀو تو ھرگز اطاعت  نکن از ھر قسم خورند

قسم  ) به دروغ(احدی از منافقان را که دايم (و تو ھرگز :  فرمايد خطاب به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم میتدر اين آي

   ).پيروی مکن خورند، اطاعت و می

ٍحالف« ّ   .حق باشد ويا ھم ناحقسم خوردن زياد، فرق نمی کند که بق: »َ
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ٍمھين« ِ  .پست و حقير خوار،: »َ

تبار کرد وھر چه بيشتر قسم می خورند  متبرکه توضيح داده می شود که  به قسم خوردن مخالفان نمی شود اعتدر آي 

  . به ھمان اندازه بى اعتبارتر است

خويش را به راه انداخته اند تا با شما  تالش ۀه ونقشه ھای دشمن ؛ متوجه وھوشيار باشی، دشمن ھمئًبناء بايد به توط

  .ساسی دشمن استعمل ارند، و درجمع عقب نشينی شما از اصول الھی از جلمه خواست ھای اه نوع ازسازش ب

 وھدف از عدم اطاعت از دشمن، ھمان سازش   اطاعت ازآنان ستۀسازش با دشمن، به منزل: نبايد فراموش کرد که

  .نكردن است

ِقل ما سألتكم من أجر فھو لكم إن أجرى إال على هللا«:می فرمايد )  سبأ ۀ سور۴٧ تآي(قرآن عظيم الشأن  در  َّ َ ََ َّ ِ َِ َِ ْ ْ َْ َ َْ ْْ ُ َُ َُ ُ َ ٍ ِّ ْ َ و ھو علىُ َ َ َُ  

َ◌ شىُ كل َ◌ء شھيد ِّ ٍ ھر مزدى كه از شما خواستم پس آن به نفع شماست، مزد من جز بر خدا نيست و او بر ھر : بگو(»ْ

  )..چيزى گواه است

ْابن ْ اسحاق ِ  و سيرت  ، محدث). م٧۶٨ - ۶٩٩/ ق-١۵١ ٨٠ (  مدنی ِ خيار مطلبی  يسار بن  بن  اسحاق ، ابوبکر محمد بن ِ

 اشراف قريش شخصی را نزد رسول هللا صلی هللا که:  مبارکه می نويسدت مشھور جھان اسالم در تفسير اين آينويس

  .عمل آوردنده عليه وسلم فرستاند و درخواست مذاکره رابا وی ب

ما اورده است، تو پدران يرب کسی برای قومش چنين چيزی را نتو چيزی بر قومت آورده ای که در ميان ع: آنان گفتند

) ثروت(را دشنام داده ای، دين ما را ناروا دانسته ای، خدايان ما را ناسزا وبدگفتی، اگر با اين کار درفکر جمع آوری 

ی ات از ھمه بيشتر شود، اگر شرف می خواھی، ما تو را بر ئودارا) ثروت(ی ھستی آنقدر به تو می دھيم که ئودارا

واھی، چنين می کنيم، اگر جن بر تو مسلط شده، تو را معالجه می خود سيادت می دھيم؛ اگر ملک و پادشاھی می خ

  .کنيم

برای ھيچ يک از اين چيزھا دعوی نبوت نکرده ام، بلکه تنھا : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در جواب آنان گفت

خودشما است و اگر نپذيريد، که نفعش از آن ) يدئنما(، يقيين )دبپذيري(، اگر )آمده ام(ای نصيحت  هللا ھستم که برۀفرستاد

  .حکم کند) شما( و) من(ميان )  متعال(صبر خواھد کرد تا خداوند 

 ما قرار گيرد که در خطاب به کاکای خويش در ۀھمچنان جملۀ زيبا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بايد سرمشق ھم

 راست من و مھتاب  را در دست چپ من کاکای محترم اگر آفتاب  را در دست: مورد پيشنھاد سران قريش فرموده است

داستان اين . (که در اين راه جان خويش را از دست دھم  آن دنبال خواھم کرد مگر آنۀبگذارند، کار دعوت را تا غلب

  .).مبحث در سورۀ کافرون به تفصيل  بيان شده است

  

   :شأن نزول

ٍوال تطع كل حالف « روايت کرده است که آيه  ابن ابو حاتم از سدی ) ١٣ ـ ١٢ ـ ١١ ـ ١٠(شأن نزول آيات ـ ١١٢۵ َّ َ َّ ُ ْ ِ ُ َ َ
ٍمھين ِ   . اخنس بن شريق نازل شده استۀدر بار» َ

  .ابن منذر از کلبی نيز مانند او روايت کرده است: ک ـ ١١٢۶

  .است ) شده( آسود بن عبد يغوث نازل ۀ در بارتابن ابو حاتم از مجاھد  روايت کرده است آين آي: ک ـ ١١٢٧

ٍوال تطع كل حالف مھين: ابن جرير از ابن عباس روايت کرده است چون : ـ ک ١١٢٨ ِ َ ٍ َّ َ َّ ُ ْ ِ ُ َ ٍھماز مشاء بنميم َ ِ ََّ ِ ٍ َّ َ ٍ از ھر قسم »  َ

، ھر عيب جوی نمامی که با سخن چينی ميان مردم رفت وآمدمی کند   نازل شده است ، ما آن خور حقير اطاعت نکن
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ٍبعد ذلك زنيم « سخن چين را نشناختيم، اما وقتی که ِ َِ َ ََ ْ نازل شد، آن شخص را شناختيم چون مانند گوسفند دو تا پوستک »  َ

  .دراز در زير گلوی او آويزان بود

  ) تفسير وبيان کلمات قرآن کريم  تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول تأليف عالمه جالل الدين سيوطی(

 

  :األخنس بن شريق الثقفي کيست

 سران قريش بود که نزد ابوطالب رفت و با وساطت او، به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ۀق از جمل اخنس بن شري

  .کنيم ما و خدايان ما را رھا کن، ما نيز تو و پروردگارت را رھا می«: جا گفت ی دادند که اخنس در آنئپيشنھادھا

  با نفوذی بود که در گشت؛ به دنبال شخص ز میھمچنين زمانی که پيامبراسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم از طائف با

 کسی را به دنبال اخنس فرستاد و اين پيشنھاد را به او داد ولی اخنس با اين عذر ء حمايت او وارد مکه شود؛ ابتداۀساي

  بازپيمانانش در پناه بگيرد، از اين امر سر تواند شخصی  را در مقابل ھم پيمان نمی پيمان قريش است و يک ھم که ھم

دھد که انصاف و مردانگی او  البته ھمين که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از او چنين درخواستی داشت، نشان می ،زد

بيش از ديگران بود و به ھمين جھت، در تاريخ، اذيت و آزار خاصی از جانب او نسبت به پيامبرصلی هللا عليه وسلم  

  .نقل نشده است

ٍھماز مشاء بنميم ِ َ ِ ٍ َّ َ ٍ َّ َ ﴿١١﴾  

  )١١ (.کند چينی می ی و سخنئو آن کس که بسيارعيبجو

ٍھماز« َّ   .ويا ھم بسيار بدگو و بد زبان را می گويند  است» عياب«جو و مرادف كلمه  به معناى بسيار عيب» ھمز«از » َ

ٍمشآء بنميم« ِ َ ِ ٍ َّ  و کالم آن را برای يعنی کسی که سخن اين را برای آن.  بسيار سخن چين.»تيزرونده، رفت و آمدکننده«»َ

ھا و تفريق ميان  ودر نھايت بر قطع رابطه برد آورد و می فتنه، فساد و تباھی واختالف وجنگ اندازی می اين، به منظور

  .مؤمنان بسيار حريص است

ِنميم«   .»سخن چينی » «َ

  

  :نمامی وسخن چينی

تنه و فساد بين آن ھا برای بعضی ديگر نقل سخن چينی يعنی اين که انسان حرف ھای بعضی از مردم را به قصد ايجاد ف

. فالنی به تو چنان و چنين گفت، تا بدين ترتيب  بين مسلمين دشمنی ايجاد کند: کند؛ مانند اين که نزد کسی برود و بگويد

 بن عباس رضی هللا عنھما روايت شدهدر صحيحين در حديثی که از عبدهللا . سخن چينی و نمامی از گناھان کبيره است

َّأما إنھما ليعذبان وما يعذبان فی کبير، أما « : پيامبر صلی هللا عليه و سلم از کنار دو قبر گذشت و فرمود: آمده است که َِ ٍَ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َُّ ُ َُ َ ََ َ َّ ِ
َأحدھما فکان يمشی بالنميمة، وأما اآلخر فکان ال يستنزه من البول، قال َ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ ُِ ِ ْ َ َْ َ َ َُ ْ َ ََ َ ََّ ِ ْ ُ َفد: ُ َعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس علی َ َ ََ َ َ ََ ََّ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُ َّ َ َ ٍ ٍْ

ًھذا واحدا وعلی ھذا واحدا ًِ َِ َ ََ َ ََ َ اين دو نفر عذاب داده می شوند اما نه به خاطر گناه بزرگی، اما يکی از اينھا سخن چينی » « َ

آنگاه رسول هللا :  کرد، راوی می گويدمی کرده است و ديگری از ادرار خود پرھيز نمی کرد و خود را از آن پاک نمی

تری از درخت خرما خواست و آن را دو قسمت کرد، و ھر قسمت آن را روی يکی از آن دو  ۀصلی هللا عليه و سلم شاخ

َلعله أن يخفف عنھما ما لم ييبسا« :چرا چنين کردی؟ فرمود: گفتند. قبر گذاشت َ َ َْ ْ َ ََ َ ُ ُ ُْ َ ُ َّ َ ْ َ  اين دو شاخه اميد است تا وقتی که»  َّ

  ) ٢٩٢ و مسلم ٢١٨بخاری ( »خشک نشده است، هللا تعالی عذاب آنان را تخفيف دھد 

ٌال يدخل الجنة قتات«  :ھمچنان از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت است که فرمود َّ ََّ َ َ َْ ُ ُ ْ َ «  

   از سخن چينی پرھيز و دوری بنابر اين مؤمن بايد) ١٠۵ و مسلم ۶٠۵۶بخاری ( » سخن چين وارد بھشت نمی شود« 
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