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  جاويد
  ٢٠١۴ اپريل ٠١

  

  ؟درماندگی يا  کند و میقدرت  نمايندگی از ،دعای بد ونفرين
   

سازند باعث گرديد که چند   را مطرح می جنوری که ھميشه موضوعات بکر٢٨ مؤرخ »سعيدی« داکتر صاحب ۀمقال

، اميد لطف نموده با ارائۀ پاسخی روشن بر من و بنگارم به مثابۀ سؤال خدمت جنابشان  زمينه آندر را سطر مختصر 

 :صد ھا چون من که از راز و رمز آيات قرآن چيز زيادی نمی دانيم، منت بگذارند

  : نويسند  داکتر صاحب بعد از شرح لغت نفرين  می

زمانی که شخصی از جانب مقابل بنابر به ھر علت صدمه ديده باشد ، و توان مقابلۀ مستقيم را نمی داشته باشد بناًء به «

نفرين ويا ھم به دعا بد پناه می آورد ومی خواھد به نيروی الھی ضعف خود رادر مقابله تالفی نموده و در پناه رب 

  »العزت در مقابله جانب مقابل بپردازد 

دھند که خيلی  آموزنده است که نفرين چه اثرات ناگوار  باز چند سطر پائين تر جنبه ھای منفی نفرين را توضيح میو

  . گذارد  باالی نفرين کننده به جا می

  احساس منفی را به دنبال دارد وحتیاز آنجا که نفرين ذاتاً جنبۀ منفی داشته ومعموالً : علمای علم اخالق بدين نظر اند«

 کرار نفرين، انسان را به سوی بد انديشی و منفی گرائی سوق می دھد ودر مجموع روح وی را مکدر نموده و ازبا ت

  ». لطافت خارج می کند، بھتر است از نفرين کردن ديگران صرف نظر شود

زات را که روح نفرين کننده مکدر نگردد و به طرف بد انديشی ومنفی گرائی سوق نگردد مجا وداکتر صاحب برای آن

  : نگارند چنانچه می. کنند توصيه می

  »پس پدرھا و مادرھا بايد صبر و تحمل داشته باشند و فرزندان را تنبيه کنند تا ادب حاصل کنند؛« 

  رشد نرسيده اند اگر کاری مطابق ميل پدر ومادر نکنند شديداً مجازات میۀکه فرزندان به مرحل در کشور ما زمانی

شوند که اين اعمال ناروا بر روح وروان  کودکان اثرات نامطلوب  را به  ه ھم مجازات میمدرس شوند ودر مکتب و

گردد که  ردی باعث میعقده ھای دوران خ . می آوردترسو  به بار  از آن ھا در آينده افراد جبون و و گذارد  مییجا

رحله مادران وپدران که نمی توانند ين ما خانواده انجام دھند  درۀدر مراحل رشد ھر کاری را خالف اصول قبول شد

که زور شان به فرزندان شان نمی رسد  باالی فرزندان چيزی را تحميل کنند از اين نافرمانی ھا به ستوه آمده ودر زمانی

 درماندگی شان است که می پيری و کنند که واضحاً اين نفرين کردن نشانه ای از ضعف و به نفرين کردن آغاز می

  .با جانب مقابل مجادله ومقابله کنندپناه خدا ودرالھی خواھند به کمک 

کند  خواھم مطرح کنم اين است که خداوند وقتی بنده ھای متمرد و پرسشگر خود را نفرين می اما چيزی را که من می

   قدرت است يا ضعف ؟ۀآيا اين نشان
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  :فرمايد   المسد خداوند میۀدر سور

الَةَ اْلَحَطِب  ﴿٣﴾ َسيَْصلَٰى نَاًرا َذاَت لَھٍَب  ﴿٢﴾ َما أَْغنَٰى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب  ﴿١﴿تَبَّْت يََدا أَبِي لَھٍَب َوتَبَّ   ﴾ فِي ٤﴾ َواْمَرأَتُهُ َحمَّ

َسدٍ    ِجيِدھَا َحْبٌل مِّن مَّ

  از مکارم شيرازی  :ترجمه 

  !)ومرگ بر او باد ( بريده باد ھر دودست ابولھب 

  !ست آورد به حالش سودی نبخشيد ھرگز مال وثروتش وآنچه به د

  وبه زودی وارد آتشی شعله ور وپر لھيب می شود ؛

  !است ، ودر گردنش طنابی است از ليف خرما ) دوزخ( ھمسرش ، در حالی که ھيزم کش ) نيز(و

مام که مرا کسی در کفر نگيرد من نام ت تقريباً تمام مترجمان به يک شکل اين آيات را ترجمه کرده اند  برای آن

  . اول آن در اين جا ذکر ميکنم ت آيۀمترجمان را با ترجم

  

  ـ انصاريان   ١

  نابود باد قدرت ابولھب، و نابود باد خودش؛

  .از او دفع نکرد] از عذاب خدا را که در دنيا عذاب استيصال است[ثروتش و آنچه از امکانات به دست آورد چيزی 

  به زودی در آتشی زبانه دار درآيد؛

  .]در آتش زبانه دار در آيد[ ھمسرش که ھيزم کش است ]نيز[و 

  .بر گردنش طنابی تابيده از ليف خرماست] ھمان که[

 ـ آيتی٢

  .دستھاى ابولھب بريده باد و ھالك بر او

  ـ بھرام پور٣

  بريده باد دودست ابولھب ومرگ بر او

   ـ خرمدل۴

  .گردد و حتماً ھم نابود می! نابود باد ابولھب

   ـ خرمشاھی۵

  زيانکار باد دستان ابولھب، و خود او ھم زيانکار شد

   ـ صادقی تھرانی۶

  .بريده است) خودش ھم(بريده است دو دست ابولھب و 

   ـ فوالدوند ٧

  .بريده باد دو دست ابولھب، و مرگ بر او باد

   ـ مجتبوی٨

  . و نابود باد خود او-  يعنى كردارش- باد دو دست ابو لھب- يا بريده- زيانكار

   معزی ـ٩ 

  لھب و بريده باد بريده باد دستھای ابی

  )دانم از کجا اطالع پيدا کرد که دودست ابولھب قطع گرديد اين عالم دين نمی( ـ الھی قمشه ای ١٠
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که سنگ به رسول (نابود شد و دو دستش ) یئيغمبر بود با تمام اقتدار و داراکه دايم در پی آزار و دشمنی پ(ابو لھب 

  .ديدقطع گر) افکند می

آيا سزوار است که خداوند عالميان بنده ای را که خود خلق کرده است مورد عتاب قرار دھد نه تنھا وی را دعای بد کند 

مگر خداوند توان مقابلۀ مستقيم .  شامل لست خداوندی است بی بھره نگذاردءکه در جملۀ ضعفا بلکه زنش را با وجودی

 ما آدمھای ضعيف به نيروی الھی ضعف خود را »داکترصاحب«ۀ به گفت. د بر با ابولھب ندارد که به نفرين پناه می

  .پردازيم  کنيم در پناه رب العزت به مقابله جانب مقابل می تالفی می

خواھد با وی مقابله کند مگر غير از هللا که  کند به نيروی کی وبا تکيه به کی می مگر خداوند که ابولھب را نفرين می

 دايان  بزرگتر است  خدای بزرگتری ھم موجود است که هللا با تکيه به وی به جنگ ابولھب میاکبر است واز ھمۀ خ

  .رود

  آيا نفرين برای خدا جنبه منفی ندارد وروح وی اگر روح داشته باشد مکدر نمی گردد؟

ان کرده است در در آيات متعدد خداوند قدرت خود را با يک جمله که موجود باش ويا از بين برو بدون نفرين کردن بي

  :سوره مريم ميفرمايد 

  ﴾٣٥إَِذا قََضٰى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكوُن  ﴿

  !ھمان دم موجود می شود » !موجود باش « ھرگاه چيزی را فرمان دھد ، می گويد 

کردند به بوزينه ھا  یمگر خداوند نمی توانست اين مرد خيره سر را به عوض نفرين مانند يھوديانی که نا فرمانی م

  :  فرمايد   بقره میۀتبديل کند چنانچه  در سور

ْبِت فَقُْلنَا لَھُْم ُكونُوا قَِرَدةً َخاِسئِيَن  ﴿   ﴾٦٥َولَقَْد َعلِْمتُُم الَِّذيَن اْعتََدْوا ِمنُكْم فِي السَّ

  !يد به طور قطع از حال کسانی از شما ، که در روز شنبه نا فرمانی کردند ، آگاه شده ا

  »! يد ئه صورت بوزينه ھائی طرد شده در آب« : ما به آنھا گفتيم 

  .يا خداوند اين ابولھب را مانند آن بت پرستان چرا به ميمون ھا وخوکھا مسخ نکرد

 :فرمايد   المائده می۶٠ ۀچنانچه در سور

ِه ۚ َمن لَّ  لَِك َمثُوبَةً ِعنَد اللـَّ هُ َوَغِضَب َعلَْيِه َوَجَعَل ِمْنھُُم اْلقَِرَدةَ َواْلَخنَاِزيَر َوَعبََد الطَّاُغوَتۚ  قُْل ھَْل أُنَبِّئُُكم بَِشرٍّ مِّن َذٰ َعنَهُ اللـَّ

َكانًا َوأََضلُّ َعن َسَواِء السَّبِيِل  ﴿ ئَِك َشرٌّ مَّ ـٰ   ﴾٦٠أُولَ

 ؟ کسانی که خداوند آنھا را آيا شما را از کسانی که موقعيت وپاداششان نزد خدا از اين بدتر است ، با خبر کنم« : بگو 

واز آنھا ، ميمونھا وخوکھائی قرار داده ، ) ومسخ کرده ( از رحمت خود دور ساخته ، ومورد خشم قرار داده ، 

  »موقعيت ومحل آنھا ، بدتر است ؛ واز راه راست ، گمراھترند  وپرستش بت کرده اند؛

باره به نفرين کردن   گوناگون گرفتار نموده است يکخداوند  که نيرومند است ونسل ھای قبلی را به عقوبت ھای

 ه اين ابولھب مانند جنايتکاران جنگی وخاينين خلقی وپرچمی ما به ھمرانکند  .کند  المسد آغاز میۀابولھب در سور

که خداوند در طی اعصار  شياطين روسی وامريکائی دست يک بوده اند که زور خداوند ھم برايشان نمی رسيد  ويا اين

وقرون از بس به خوک وبوزينه مردم را مسخ کرده بود واز بس شھر ھای آباد را به خاطر يک دو سرکش توسط سيل 

وزلزله وطوفان ويران کرده بود از اين ھمه بربادی که مخلوق کج انديش خلق کرده بود به ستوه آمده اين بار خواست 

در قضايای غامض  کند  و نفرين از درماندگی  نمايندگی می  اما از نظر من دعای بد و.توسط نفرين حل کندرا معضله 

  .ھمه در مانده می شوند 

حيثيت و اعتبار شتر يک چشم صالح پيامبر را ھم » هللا«در غير آن آيا نبايد از خود پرسيد، مگر پيغمبر اسالم نزد 

 ، که با عذاب دھندگانش صرف به دعای بد اکتفاء می کند؟؟نداشته


