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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيد افغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠٢٠  مارچ١٠

  ٢٩پاره 
  ٣ -»القلم «تفسير سورۀ  ترجمه و

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  :به ادامۀ گذشته

ٍناع للخير معتد أثيمَم ِ َِ ٍ َ ْ ُْ ِ َ ْ ٍ َّ ﴿١٢﴾ 

 .از کار خير و تجاوزگر و گنھکار است] مردم[ شدت بازدارنده به

)١٢(  

ٍمناع «  َّ ْمناع للخير«ويا ھم » َ َ ْ ِ ٍ َّ  شايد بخل در مال باشد، شخصی»  َ

دارد که کنايه از بخيل  که خود را از خيرات و حسنات دورنگاه می

   مردم از انجام خيرات و حسنات ۀبسيار بازدارند. چشم است و تنگ

  ) ق ۀر سو٢۵تآي(

ٍمعتد «  َ ْ  ٨٧  ت،آي سورۀ  بقره١٩٠ تآي(متجاوز، تجاوز پيشه : »ُ

  ) سورۀ توبه ١٠  ت وآي سورۀ   مائده

ٍأثيم «  ِ  سورۀ  بقره ، ٢٧۶ تمراجعه شود به آي ( .»گناھکار «» َ

  ). سورۀ  شعراء٢٢٢  ت سورۀ نساء وآي١٠٧  تآي

ٍعتل بعد ذلك زنيم  ِ َِ َُ َ َ ْ َ ٍّ ُ ﴿١٣﴾  

  )١٣ (.ز اين ھا کينه توز و بی اصل و نسب استعالوه ا

ٍّعتل «  .آنان درکفرشان پاپند اند، مکر وفريبی قوی دارند  ُ سنگين دل وقصی القلب آمده  .ی خشن درشتخوامعنه ب» ُ

 ). البيان روح(زشتخوی .

ٍزنيم« ِ ّالبته کسی که . زادهشود، حرام به كسى گفته می شود كه اصل و نسب روشنى ندارد و به قومى نسبت داده نمى» َ

  .گردد شمار است، و از زمرۀ انسانھا محسوب نمیه مجمع بديھا و منبع زشتيھا باشد، ناانسان و ناکس ب

َأن كان ذا مال وبنين  َِ َ َ ٍ َ َ َ ْ َ ﴿١۴﴾ 

  )١۴!)(مبادا از او اطاعت کنی ( بدان خاطر که صاحب مال وفرزندان بسيار است 
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 روی  در فساد و کفر به پروردگار خويش زياده وفرزندان بسياری اند ، ولی ی مالکه آنان دارا با در نظر داشت اين

عمل آرند وبه کفران نعمت نپردازند، تواضع در پيش گيرند ه کنند، بھتر بر آنان اين می باشد که شکر پروردگار را ب می

  .ّو ازتکبر دست بردارند

َّإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األو َ َْ َُ ِ َِ ََ َ ُ ُْ َ ََ ْ َ َلينِ ِ ﴿١۵﴾  

  )١۵ ( .ھای پيشينيان است ھمان افسانه: گويد می ،شود ھنگامی که آيات ما براو خوانده می

َأساطير األولين «  ِ َِّ َ َُ بوده که به معنای حكايات قصه ھا و افسانه ھای خرافي است كه » اسطوره « ۀجمع كلم» اساطير«» َ

ی  كه از روی كتب پيشين، نسخه برداری ئبه معنای سطرھا» اسطار «ورده شده است، ويا ھم جمع آبه صورت کتبی 

  . شده باشد

 بارآن در ھشت بار آن در سوره ھای مکی و يکُ اساطير نه بار در قرآن عظيم الشأن از زبان کفار نقل شده، که ۀکلم

  .سورۀ  مدنی انفال آمده است

اين حرفھا موضوع جديد نيست، بلكه ھمان :  مي گفتنديعني آنھا. يکجا آمده است» ّاولين «در ھمه ای موارد ھمراه كلمه 

  .گپ ھای قبلی اند

 در قرآن عظيم الشأن  يک بخشی از آن قصه ھا وداستان ھا متعلق به اقوام وپيامبران است كه مردم زمان  رسول هللا 

توسط » اساطير االولين  « نامه ًصلی هللا عليه وسلم از اين قصه ھا اطالع نداشتند، بناء  حکم کردن به اين داستان ھا ب

پس چگونه می توان به قرآن . پيامبرصلی هللا عليه وسلم از بيشتر اين قصه ھا  بی خبر بودند. کفار خطاءمحض است 

 .؟ را داد)اساطير االولين  (نسبت

َإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين  « تدر آي َِ ِ َِّ َ َْ ُ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ت که از جانب مشرکين بر رسول هللا صلی هللا عليه سومين اتھام اس»  ِ

» مجنون «  رسول هللا صلی هللا عيه وسلم را متھم به  که در آيات فوق مطالعه فرموديم که وسلم وارد می شود، طوری

  . کرده بود که از جانب پروردگار متعال به دلداری ودعوت به صبر در برابر اين اتھامات دعوت شد» مفتون « و

 ۴٧ تکه در آي طوری. ال قرار دھندؤن با اين اتھامات می خواستند منشأ الھی آيات قرآن عظيم الشأن را زير سامشرک

َأم عندھم الغيب فھم يكتبون«: ھمين سوره می خوانيم َُ ُ ُُ ْ َ ْ َْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ و خود با  ]می نويسند[يا غيب نزد آنان است و آنان از روی آن( » َ

  ين می کنند و به ديگران ھم خبر می دھند؟تکيه بر آن به ادعاھای خود يق

نسبتھای نـا روای مشرکين بود که به پيامبراسالم » اساطير االولين«و» افک قديم«و» سحر مبين«ھکذا با نام ھای  

  .محمد  صلی هللا عليه وسلم بطور دايم نسبت می دادند

ِسنسمه على الخرطوم ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ِ َ َ ﴿١۶﴾ 

  )١۶ (.ی و خواری می نھيمئاغ رسوااش د زودی بر خرطوم و بينیب

ُسنسمه «  ُ ِ َ   .که ھمانا ھدف داغ کردن است. عالمتگذاريش خواھيم کرد»َ

ِالخرطوم «  ُ ْ ُ   مبارکه ھدف اينست تبينی، در اصل به بينی حيوانات از جمله به بينی فيل خطاب می شود ودر اين آي» ْ

  .آبرو و رسوا شوند ّريم، تا بدان علت در پيش روی مردم بیای از خواری، ننگ و مالمت بگذا اش نشانه بر بينی که

َإنا بلوناھم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنھا مصبحين  ِ ِِ ُ ُ ِ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ ََّ َ َْ َ ْ َِ ِْ َ َْ َْ َ ْ ُ ﴿١٧﴾  

امی که قسم  آزموديم، ھنگ]  يمنۀدر منطق[بی ترديد ما آنان را  آزمايش کرديم  ھمان گونه که صاحبان آن باغ را 

  )١٧ (.)تا فقيران آگاه نشوند(ًخوردند که صبحگاھان حتما ميوه ھای باغ را بچينند، 

ْبلوناھم«  ُ َ ْ َ ْھم(ما آنان را آزمايش کرديم، ھدف از : »َ َليصرمنھا«. ّمشرکان مکه است) ُ ََّ ُ ِ ْ   . آن را خواھند چيد: »َ

َمصبحين« ِ ِ ْ َليصرمنھا (حال فاعل. در حالی که به صبحگاھان برسند: »ُ ََّ ُ ِ ْ َأصبح(از . است) َ َ ْ  .ّتامه است) َ
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  :شأن نزول

مسلمانان رابه سرعت : ابوجھل در روز بدر به مشرکين گفت: ابن ابو حاتم از ابن جريج روايت کرده است:  ـ ک١١٢٩

ْإنا بلوناھم كما بلو « تيد اما ھيچ کدام را نکشيد، پس آيئدستگير ودر بند وزنجير نما َْ ََ ََ َ ْ ُ َ َّ ِنا أصحاب الجنةِ َّ َ َ َْ ْ َ  تآي. نازل شد»َ

اين فکر شان که آنھا مقتدر وتوانا ھستند به زيان آنھا ست چنانچه نيت بد واحساس اقتدار صاحبان باغ : دمبارک می گوي

ًقابل تذکر است که مالکين باغ اصال از اھالی حبشه بودند پدر شان . (به زيانشان تمام شد وميوه ھای باغ را آفت زد

  توزيع می کرد، و نيازمندان را طعام وصدقه می داد، ءانسان خيرخواه بود، ھميشه از محصوالت باغ خويش به فقرا

 پدر ما احمق بود که محصول باغ را ميان   به هللا قسم است که« که پدر شان وفات يافت پسران  شان گفتند  بعد از اين

ن اين که رضای پروردگار متعال را در نظر بگيرند، قسم ياد کردند  ونيازمندان تقسيم می کرد، آنان بدوءمساکين، فقرا

  . باغ را بچينند وبه نيازمندان ومساکين ھيچ ندھندۀکه از خواب برخيزند، ميو ت زمانیقکه صبح و

.  آن سوخته وخاکستر  گشتۀپس آن شب در حالی که آنان خواب بودند به امر هللا عزوجل آفتی به آن باغ رسيد درنتيج

صبح ) کنيد می(ديگر را صدا زدند که اگر مايل به چيدن ميوه  ھستيد ومحصول کشت وزرع را دور  ح ھنگام يکصب

ی ئبا توانا» امروز نبايد ھيچ نيازمندی به باغ وارد شود « :زودبه باغ برويد، آنان روان شدند  وآھسته به ھم می گفتند

 حرکت بودند، در لحظاتی که  به باغ رسيدند ديدند که به که به خود می ديدند ھنگام صبح به جديت به سوی باغ در

. کرده ايم باغ ما اينجا نيست) گم( ما راه باغ خويش را: يکی از آنھا گفت. محصول شان آفت رسيده واز بين رفته است

ه ھای باغ نه، بلکه ما از محصوالت  وميو: اما آن که خود می دانست راه را گم نکرده اند واين باغ خودشان است گفت

وبه ) بيچينيد( باغ را ۀوقتی که عزم کرديد ميو: محروم شده ايم وشخصی  که در بين آنھا عادل وعاقل بود گفت

هللا  ما پاکيزه وقابل ستايش است، ما : نيازمندان ھيچ کمک نکنيد، نگفتيم که رضای هللا تعالی  را در نظر بگيرد، گفتند

  .ا مالمت ونکوھش کردند وبه سرکشی وطغيان خويش اعتراف نمودندًواقعا  ستمگر وظالم بوديم يکديگر ر

  

  :ابتالء وآزمايش

امتحان .  ُتراز موارد  جھت رشد و تعالی انسان صورت می گيرددھاى الھى است که درزيا ّابتالء وآزمايش يكى ازسنت

عالوه بر اين پيروزی در امتحان . الھی حقيقت ايمان انسان را آشکار کرده و معيار پاداش و جزای انسان قرار می گيرد

 .الھی موجب بھره مندی انسان از رحمت و مغفرت بی پايان الھی و افزايش ايمان و تربيت نفس او می شود

َ إنا بلوناھم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنھا مصبحين«:که می فرمايد طوری ِ ِِ ْ ْ ُْ ُ َُّ َّ َِّ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َْ ِْ ِْ َْ ْ به قحط و (ما کافران را (» ُ

تا فقيران آگاه (اش را بچينند  که اھل آن بستان را آزموديم، که قسم خوردند که صبحگاه ميوه آزموديم چنان) سختی

  . »نشوند

 منجر شود، ناكام است ونبايد فراموش کرد ءمحروم كردن فقرابه يکی از دروس سنت الھی ھمين است ھر طرحی که 

که  طوری. طور سريع واقع می شوده  نيست بلكه گاھى در دنيا ب قھر الھى صرف وصرف وياھم مخصوص آخرت که

 . تربيتی داردۀتر از موارد جنبدياد اور شديم در زيا

َال يستثنون« :يافتم که متبرکه درتدر آي ُ ْ َ ْ ِفأصبحت كالصريم ...  َ ِ َّ َ ْ َ َ ْ َ جزای جرم برای صاحبان باغ متناسب تر بود، چون »  َ

  .ان از حاصل باغ محروم شدند را محروم كردند پس ايشءآنان فقرا

َوال يستثنون ُ ْ َ ْ َ َ َ ﴿١٨﴾  

َان شاء هللا ،( وھيچ استثناء نکردند    )١٨ ()نگفتند و به خواست هللا معتقد نبودند) اگر هللا بخواھد ( ِ
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َال يستثنون «  ُ ْ َ ْ     ) .١۴١ /  انعام: ۀسور( برای محتاجان  چيزی کنار نگذارند و بديشان ندھند . چيزی فرو نگذارند» َ

َال يستثنون« ُ ۡ َ ۡ َ  »انشاءهللا نگفتند، واستثناء ھم قايل نشدند» «َ

 به  ی در پالن خويش قايل نشدند وبه اصطالح ئور شديم؛ ھيچ استثناآکه ياد  وارثان باغ بين خود قسم ياد کردند، وطوری

 .تعالی را فراموش کردند انجام کارشان ھيچ فکر نکردند، و خواست حق

 ومساکين ء است، در داستان متذکره فقراءشک نيست که پروردگار با عظمت ما حامی ومدد رسان فقرادراين ھيچ جای 

 و براى تنبيه وارثان بخيل، باغ ءًاصال از تصميم وپالن وارثان باغ اطالعی نداشتند، ولی پروردگار به حمايت از فقرا

  .را سوزاند

کاميابی انسانھا در انحصار محاسبات شخصی شان نمی   دست می ايد اينست کهه  متبرکه بتدرس عالی که ازاين آي

 ءثروتى كه فقرا. که  وارثان باغ چيزی را محاسبه نموده بودند، ودر نھايت نتيجه چيزی ديگری شد باشد، طوری

از ياد  شود،  شوند، نبودنش بھتر است ، حرص و بخل، سبب زيادت سرمايه و كاميابى نمى )بی بھره(ومساکين از آن 

  .ی را به ھمراه داردئريزى و انجام اقدامات مقدماتى باشد، جزا ّنيت بد، اگرھمراه با برنامه : که نبايد برد

َفطاف عليھا طائف من ربك وھم نائمون َ َُ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ٌِّ َ َْ َ َْ َ َ ﴿١٩﴾  

  )١٩ (.فرا گرفت از سوی پروردگارت آن باغ را در حالی که صاحبان باغ در خواب بودند،) ی فراگيرئبال( پس عذابی 

شب ھنگام که آنان در خواب فرو رفته بودند  ، بالی بزرگ و فراگيری از جانب پروردگارت سراسر باغ را در بر 

 ھای  ميوه  زيرا آنان می خواستند ، !گرديد ) تاريک و سياه ( ھمچون شب ) آتش سوزی نازل شد و ( گرفت ، ودر باغ 

  .ينندخبری از فقيران و مسکينان برچ باغ را در خفا و در بی

ٌطائف«   .را سوزاند و به خاكستر مبدل ساخت  ى است كه از جانب پروردگار بر باغ آمد  و آنئ آفت و بال،»ِ

َنائمون« ُ ِ ٓ   .»خواب بودند» «َ

  !خواننده محترم

اغرقناه و «که  فرعون و سربازان آن در بحر غرق شدند،  طوری ،قھر وعذاب الھی ، گاھى به اشخاص می رسد

 باغ شان سوخت ولی ۀکه در داستان اصحاب باغ يمن گذشت ، ثمره وميو رسد طوری ه مال مى، گاھى ھم ب»جنوده

ی ئاش  ومال ودارا که  قارون خودش ، خانه  رسد، طوری خودشان سالم بودند و گاھى به اشخاص  و مال، ھر دو مى

  » فخسفنا به و بداره «به خاک يکسان شد اش  

ھاى خوب نياکان  واجداد  ّ ھای قرآن عظيم الشأن  پند وعبرت گرفت ، ما بايد سنتبرما مسلمانان است تا از داستان ًءابن

ّانابلوناکم «. ھاى الھى است ّآزمايش يکى از سنت خويش را سرمشق زندگی خويش سازيم ، وبه اين امر معتقد باشيم که

  »کما بلونا

ِفأصبحْت كالصريم ِ َّ َ َ َ ْ َ َ ﴿٢٠﴾  

 !)و جز خاکستر چيزی در آن ديده نمی شد(صورت شبی تاريک وسياه درآمد ھمچون به ) آن باغ سبز وخرم(پس 

)٢٠(  

ِفأصبحت كالصريم «. مند نشوند، نبودنش بھتر است بھره  ومساکين ، ازآن ءی که فقرائًواقعا ثروت و دارا ِ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ«  

ِٱلصريم« ِ ِصريمشب سياه، » «َّ ول درو شده و انباشته بر روى بريده شده ، زمينى كه زراعت آن درو شده است ، محص  :َ

  .» زمين ، شبانگاه يا پاسى از شب 

  .شود  حرص و بخل، سبب زيادت سرمايه و كاميابى نمى يک نقطه را به ياد داشته باشيد که
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که وارثان باغ تصميمى گرفتند   فكر و تدبير انسان در برابر تدبير پروردگار با عظمت بی ثمر وبی نتيجه است، طوری

  .   ديگرى فرمودۀ نمی دھند ولی پروردگار  ارادءالت باغ به مساکين وفقراکه از حاص

 از تصميم وارثان خبر نداشتند ولى ءكه فقرا با اين ، استءدر اينجا جای شک نيست که هللا تعالی حامی ومددکار فقرا

  . و براى تنبيه وارثان بخيل، باغ را سوزاندوبه خاکستر مبدل ساخت ءخداوند به حمايت از فقرا

ھاى انسان در انحصار محاسبات خود شان نھفته   كاميابى :ھمچنان خدمت خوانندگان بايد به عرض رسانيده شود که 

  . ّاى بود، اما نتيجه چيز ديگرى شد که در اين داستان محسابات  به گونه نيست ، طوری

 .مقدماتى باشد، كيفر داردريزى و انجام اقدامات  ّنيت بد، اگر ھمراه با برنامه به ياد داشته باشيد که 

َفتنادوا مصبحين َِ ِ ُْ ْ َ َ َ ﴿٢١﴾  

  )٢١(ودروقت صبح يکديگر را صدا زدند

ْتنادوا«  َ َ   .»ديگررا ندا دادند يک «.ھنگام صبح ھمديگر را صدا زدند : » َ

َمصبحين «  ِ ِ ْ   از رفتن شان به  آنان را ببيند يا فقيریکه مساکين ول صبح قبل از اينايعنی در .  )١٧ /    قلمۀسور ( :» ُ

  و اين شأن وخصوصيت ھر بخيل است که از چشم مردم خود را می روند وميوه را می چينند  باغ خبر شود ، داخل می

 .پوشاند

َأن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين َِ ِِ َِ َْ ُْ ْ ُ ُْ ِ ْ َ ُ ْ َ ﴿٢٢﴾  

  )٢٢. (به کشتزار خود برسانيد ھای خود را بچينيد ، صبح وقت حرکت کنيد و خويشتن را  خواھيد ميوه اگر می 

ُأغدوا «  ْ   .صبح وقت  حرکت کنيد : » ُ

ُحرثکم«  ِ ْ    ). ١۴ /  عمران ، سورۀ   آل٢٢٣ و ٢٠۵ و ٧١ /  سورۀ بقره: مراجعه فرمايد(به کشتزار خود : » َ

َصارمين «  ِ ِ  .»دروکنندگان، چينندگان«» َ

َفانطلقوا وھم يتخافتون ُ َ ََ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ﴿٢٣﴾  

  )٢٣(افتادند در حالی که آھسته به ھم سخن می گفتندپس به راه 

َيتخافتون« ُ َ َ َ   . کردند با ھمديگر آھسته آھسته صحبت می: »َ

اگر بخواھيم ديگران را از يك جھت محروم كنيم، يقيين داشته باشيد که پروردگار شما را ازچند  نبايد فراموش کرد که 

َبل نحن محرومون«. سازد جھت محروم مى ُ ُ ْ ْ َْ ُ َ ، محروم ءمحروم از ميوه، محروم از پاداش الھى، محروم از دعاى فقرا(» َ

  ).ّاز رضايت روح پدر، محروم از عزت اجتماعى

توجه بايد داشت، ھيچ وخت فکر نکنيد که دربازگشت به سوی پروردگار دير شده ويا ھم راه بازگشت بسته شده است، 

مت باز گذاشته است، اگر خدا ناخواسته  دروازه ھای توبه بسته شود، خالق مھربان ما دروازه ھای توبه را تا به روز قيا

. رود، انسان به تباھى، فالکت و در نھايت امر به سقوط  وبد بختی بزرگی مواجه می گردد تکامل از بين میۀ انگيز

  .جز از توبه ھيچ راه برای نجات انسان باقی نمی مانده نبايد فراموش کرد که ب

شود، توبه در حقيقت، پشيمانى قلبى است؛ اين ندامت و  غوی واصطالحی توبه فھميده میکه از فھم ل ھمانطوری

پشيمانى نه تنھا در قلب اراده و تصميم است بلکه اين تصميم و اراده بايد در عمل انسان ظاھر گردد ونشان داده شود، 

  .ّکه مھمترين عمل در اين مورد ھمانا انجام واجبات و ترک محرمات است

 خويش از ۀًکند که واقعا از عمل نا شايست  کسى را قبول مىۀ جای شکی نيست که پروردگار با عظمت ما توبدر اين

  .عمق قلب پشيمان ونادم شود و درصدد جبران آن برايد، ووسيله وصول بدين امر نشان دادن در عمل است
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ُاال الذين تابوا و أصلحوا «:فرمايد  قرآن عظيم الشأن می َُ ْ َ َ َ ِ َِّ اعمال (مگر آنھا كه توبه كردند و  ).(١۶ تبقره آي  :ۀسور( »َّ

در اين حالت که پروردگار از .  ھمچو اشخاص مورد اجابت قرار می گيردۀ توب اصالح نمودند) بد خود را با اعمال نيك

ن کار را خالف ھدف خدا است و هللا ايعدم پذيرش توبه، . کند  خود را قبول میۀ بندۀروى لطف ومھربانى خويش، توب

 .نمی کند

  !خوانندۀ محترم

ِإنا إلى« براى بازگشت به سوی هللا دير نمی باشد  ياد آور شديم کهکه  ھمانطوری َ ربنا راغبون َِّ ُ ِ ِّ صاحبان باغ با (» َ

  .)مشاھده باغ سوخته، از خواب غفلت بيدار شدند و توبه كردند و به سوى خدا روى آوردند

به آنان ھم کيفر دنيوى دارد وھم کيفراخروى م ساختن آنان، وعدم کمک ومساعدت  و محروءاشکستاندن قلب  فقر

َكذلك العذاب و لعذاب اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون « : که می فرمايد طوری َُ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِْ َ ْ اين گونه است )  ( سورۀ  قلم ٣٣ تآي(» َ

  )..اگر مردم بدانندتر است  و البته عذاب آخرت بسيار سخت ) دنيا(عذاب 

  .ايمان واعتقاد داشتن به روز جزا وعذاب روز قيامت، مانع بخل و طغيان ومانع ظلم می شود

  ادامه دارد

 


