
 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر ۀجزو

 - *ورـنـ مبارکه ورهس * -

 )آیه ا... مکارم شیرازی( ونهـسیر نمـاز تف 

 4 ائدهـرآنی مـه قـسابقویژه م

    5931رـه فجـده

 * اداره تبلیغات اسالمی شهرستان سبزوار *

 



 ورـنتفسیر سوره مبارکه 

 

 مقدمه

 جزء هيجدهم قرآن كريم                          آيه است 64 نازل شده و ( مدينه) اين سوره در

 (نور) فضيلت سوره

من فيما مضى و عشر حسنات بعدد كل مؤ منة و مؤ  پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى خوانيم من قرء سورة نور اعطى من االجر در حديثى از

پياده كند( خداوند به عدد هر زن و مرد با ايمانى در گذشته و آينده ده  كسى كه سوره نور را بخواند )و محتواى آن را در زندگى خود) : فيما بقى

 .(پاداش به او خواهد داد حسنه به عنوان

بـتـالوة سـورة نـور و حـصـنـوا بـهـا نـسـائكـم ، فـان  موالكم و فروجكمديـگـرى از امـام صـادق )عـليـه السـالم ( مى خوانيم : حصنوا ا در حـديـث

 امـوال خـود را از تلف و دامان خود را از) : كـل يـوم او فـى كـل ليـلة لم يـزن احـد مـن اهـلبـيـتـه ابـدا حـتـى يـمـوت مـن ادمـن قـرائتـهـا فـى

انحرافات مصون داريد كه هر كس قرائت اين سـوره را در هـر  ر، و زنـانتان را در پرتو دستوراتش ازننگ بى عفتى حفظ كنيد به وسيله تالوت سوره نـو

 .(احدى از خانواده او هرگز تا پايان عمر گرفتار عمل منافى عفت نخواهد شد شـبـانـه روز ادامـه دهد

حديث فوق و  زه بـا عوامل انحراف از جاده عفت برخاسته نكته اصلىگـونـاگـون و مـؤ ثـر بـه مـبـار تـوجـه بـه مـحـتـواى سـوره كـه از طـرق

 .همچنين مفهوم عملى آن را روشن مى سازد

 محتواى سوره نور

چرا كه قسمت عمده دستوراتش بر محور پاكسازى  سـوره را در حـقيقت مى توان سوره پاكدامنى و عفت و مبارزه با آلودگيهاى جنسى دانست ايـن

 : جنسى دور مى زند و اين هدف در چند مرحله پياده شده است مختلف از آلودگيهاى اجتماع از طرق

 . گرديده مجازات شديد زن و مرد زناكار است كه در دومين آيه اين سوره با قاطعيت تمام مطرح مـرحـله اول بـيان

از نظر موازين قضائى اسالم شرط سنگينى دارد، نسبت به غير  اى نيست ، و مـرحـله دوم بـه اين امر مى پردازد كه اجراى اين حد شديد مساءله ساده

و حتى اگر كسى كه ديـگـرى را مـتـهـم  چهار شاهد و در مورد مـرد و همسرش برنامه لعان كه شرح آن خواهد آمد بايد اجرا گردد، مرد و همسرش

خواهد داشت ، تا كسى  (ـانـد خـود مـجازات شديد )چهار پنجم حد زنامـحـكمه قضاوت اسالمى به ثبوت بـرس مـى سـازد نـتـوانـد ادعـاى خـود را در

 .مجازات اسالمى بكشاند، بلكه به عكس خودش گرفتار مجازات خواهد شد تصور نكند مى تواند با متهم ساختن ديگران به سادگى آنها را به

اللّه عـليـه و آله و سلّم ( زدند مطرح كرده ، و  ان پيامبر )صـلىو تهمتى را كه به يكى از همسر ( حديث معروف افك) هـمـين مناسبت سـپـس بـه

 .كند، تا كامال روشن شود شايعه سازى درباره افراد پاك چه گناه سنگينى دارد قرآن شديدا اين مساءله را تعقيب مى

يكى از مهمترين راههاى پيشگيرى از آلودگيهاى جنسى  بـه مرحله سوم براى اينكه تصور نشود اسالم تنها به برنامه مجازات گنهكار قناعت مى كـنـد در

پـيـش كـشـيـده مـشـروحـا در  چـشـم چـرانى مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان و موضوع حجاب زنان مسلمان را پرداخته ، مساءله نهى از

كن  ين دو مساءله چشم چرانى و بى حجابى است ، و تا آنها ريشهعوامل مهم انحرافات جنسى ا ايـن زمـيـنـه بـحـث مـى كـنـد، چـرا كـه يـكـى از

 .نشوند آلودگيها بر طرف نخواهد شد

صادر مى كند تا از  پـيـشـگـيـرى مـهـم از آلوده شـدن بـه اعمال منافى عفت دستور ازدواج سهل و آسان را در مـرحـله چـهـارم بـاز بـه عـنـوان يـك

 .كند با ارضاى نامشروع مبارزه غريزه جنسى طريق ارضاى مشروع

نسبت به پدران و مادران را در همين رابطه بيان مى كند كه در اوقات  در مـرحـله پـنـجـم بـخـشـى از آداب مـعـاشـرت و اصـول تـربـيـت فـرزندان

نشوند و موجباتى از اين راه براى انحراف فكر آنها  احتمال دارد زن و شوهر با هم خلوت كرده باشند، فرزندان بدون اجازه وارد اطاق آنها خـاصـى كـه

 .جنسى ندارد، ذكر مى كند مـنـاسـبـت بـعـضـى ديـگـر از آداب زنـدگـى خانوادگى را، هر چند ارتباط با مسائل و بـه هـمـيـن.فراهم نگردد

پيامبر  به توحيد و مبدء و معاد و تسليم بودن در برابر فرمانشـده بـخـشـى از مسائل مربوط  در مـرحـله شـشـم كـه در البـالى ايـن بـحـثـهـا طـرح

اخـالقـى هـمـان مسائل اعتقادى و ايمان به مبدء و معاد و حقانيت نبوت است  را ذكر مى كـنـد چـرا كـه پـشـتـوانـه هـمـه بـرنـامـه هـاى عـمـلى و

مـنـاسـبـت بـحـثـهـاى مـربـوط بـه ايـمـان و عـمـل صـالح  ضـمـنـا بـه.ى گردداين ريشه نباشد آن شاخ و برگها و گل و ميوه ها شكوفا نم ، و تا

اسالم نيز اشاره شده است كه در مجموع  جـهـانـى مـؤ مـنـان صـالح العـمـل بـه مـيـان آمـده و بـه بـعـضـى از دستورات ديگر سـخـن از حـكـومـت

 .دهد يك واحد كامل و جامع را تشكيل مى

الزانى فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة و ال تأ خذكم  الزانـيـة و(1) اءنزلنا فيها اءيت بينت لعلكم تذكرون سورة اءنزلنها و فرضنها و *بسم اهلل الرحمن الرحيم : مهآيه و ترج

ينكحها إ ال زان اءو مشرك و  الزانـى ال يـنـكح إ ال زانية اءو مشركة و الزانية ال(2) كنتم تؤ منون باهلل و اليوم االخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤ منين بهما راءفة فى دين اهلل إ ن

 (3) حرم ذلك على المؤ منين

زن و  - 2.كرديم ، شايد شما متذكر شويد سـوره اى اسـت كـه مـا آن را فرو فرستاديم و واجب نموديم ، و در آن آيات بينات نازل ايـن - 1بنام خداوند بخشنده مهربان: ترجمه

روز جزا ايمان داريد، و بايد گروهى از مؤ منان مجازات آنها  بزنيد، و هرگز در دين خدا رافت )و محبت كـاذب ( شـمـا را نـگـيـرد اگـر به خدا و مـرد زنـاكـار را هـر يك ، صد تازيانه
 . يا مشرك به ازدواج خود در نمى آورد، و اين كار بر مؤ منان تحريم شده است زناكار را جز مرد زناكارمرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى كند، و زن  - 3.را مشاهده كنند



 ( زانيه) و ( زانى) حد:تفسير

نورانيت  كه يكى از چشمگيرترين آيات سـوره اسـت ، ولى گذشته از اين ، محتواى سوره نيز از مى دانيم نام اين سوره ، سوره نور است به خاطر آيه نور

و پاكدامنى مى بخشد، به زبانها و سخنها نورانيت تقوى و راستى مى دهد، به  خاصى برخوردار است ، بـه انـسـانـهـا، به خانواده ها، به زن و مرد نور عفت

 .م ( مى دهداللّه عليه و آله و سلّ جانها نور توحيد و خدا پرستى و ايمان به معاد و تسليم در برابر دعوت پيامبر )صلى دلها و

ايـن سـوره اى اسـت كـه مـا آن را فـرو فـرستاديم و ) :اجمالى به مجموع بحثهاى سوره دارد و مى گويد نـخـسـتين آيه اين سوره در حقيقت اشاره

 .( تذكرون ينات لعلكمسورة انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آيات ب) (نموديم ، و در آن آيات بينات نازل كرديم شايد شما متذكر شويد واجب

دشمنان  ديوارهاى بـلنـدى كه در گذشته اطراف شهرها براى حفظ از هجوم بـه مـعـنى ارتفاع و بلندى بنا است ، سپس به (سـور) از مـاده ( سـوره)

 كرد، اطالق كرده اند، و از آنجا كه اين ديوارها شهر را از منطقه بيرون جدا مى مى كشيدند، سور

 . بقيه جدا شده است اطالق گرديده لمه به قطعه و بخش از چيزى از جمله قطعه و بخشى از قرآن كه ازتدريجا اين ك

شود، و به بخشهاى مختلف از يك  بـه بـنـاهـاى زيبا و بلند و بـرافـراشـتـه گـفـتـه مـى ( سـوره) بـعـضـى از اربـاب لغـت نـيـز گـفـتـه انـد كـه

 . بخشهاى مختلف قرآن كه از يكديگر جدا است سوره اطالق شده است ـنـد، بـه هـمـين تناسب بهبناى بزرگ نيز سوره مى گـوي

آداب و دسـتـورات هـمـه داراى اهـمـيت فوق  تعبير، اشاره به اين حقيقت است كه تمام احكام و مطالب اين سوره اعم از عـقـائد و بـه هـر حـال ايـن

كه به معنى  ( فرض) كرديم ( با توجه به معنى آن را فرض) (فرضناها) مخصوصا جمله . نازل شده است وندالعاده اى است زيرا همه از طرف خدا

 .مى كند قطع مى باشد نيز اين معنى را تاءكيد

كه اشاره  (فرضنا) معاد و نبوت بـاشـد كـه در آن مـطرح شده ، در برابر ممكن است اشاره به حقايقى از توحيد و مبدء و ( آيات بينات) تـعـبـيـر به

 .( احكام) اشاره به عقائد است و ديگرى اشاره به احكام و دستوراتى اسـت كـه در ايـن سـوره ، بـيـان گرديده ، و به عبارت ديگر يكى به

 . ت، دالئلى است كه براى احكام مفروض در اين سوره آمده اس( آيات بينات) مـنظور از ايـن احـتـمـال نـيـز وجـود دارد كـه

در نظرها مـجـسـم مـى كـنـد كه ريشه همه اعتقادات راستين و برنامه  شايد شما متذكر شويد( بار ديگر اين واقعيت را) ( لعـلكـم تـذكرون) جـمـله

 .مى شودمحسوب  ( تذكر و ياد آورى) در درون فطرت انـسـانـهـا نـهـفـتـه اسـت ، و بـر ايـن اساس ، توضيح آنها يكنوع هاى عملى اسالم

زن و مـرد زنـاكـار را هـر يـك صـد تـازيـانه ) :قاطع و محكم پيرامون زن و مرد زناكار پرداخته مـى گـويـد بعد از اين بيان كلى ، به نخستين دستور

ر اجراى اين حد الهى گرفتار رافت هرگز نبايد د) و بـراى تـاءكـيـد بيشتر اضافه مى كند .( جلدة الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماة) (بزنيد

 .(و اليوم االخر و ال تاخذكم بهما رافة فى دين اهلل ان كنتم تؤ منون باهلل) (دروغين ( شويد، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد )و محبت كاذب و

و بايد گروهى از مؤ ) :مجازات الهى اشاره كرده مى گويد تـكـمـيل نتيجه گيرى از اين و سـر انـجـام در پـايـان ايـن آيـه بـه نـكـتـه ديـگـرى بـراى

 : در واقع اين آيه مشتمل بر سه دستور است .( المؤ منين و ليشهد عذابهما طائفة من) (مشاهده كنند منان حضور داشته باشند و مجازات آن دو را

 .( مجوز شرعى است مرد و زن غير همسر و بدون زنان و مردان آلوده به فحشاء )منظور از زنا آميزش جنسى حـكـم مـجـازات - 1

محبتها و احساسات بى مورد نشويد، احساسات و محبتى كه نتيجه اى جز فساد و  تـاءكـيـد بـر ايـن كـه در اجـراى ايـن حـد الهـى گـرفـتار - 2

خدا و روز جزا را پيش مى كشد چرا كه نشانه ايمان به  بهاجتماع ندارد منتها براى خنثى كردن انگيزه هاى اين گونه احساسات مساءله ايمان  آلودگى

بـدانـد هـر حـكـمـى فـلسـفـه و  برابر فرمان او است ، ايمان به خداوند عـالم حـكـيـم سـبـب مـى شـود كـه انـسـان مبدء و معاد، تسليم مطلق در

 .انسان در برابر تخلفها احساس مسئوليت كند معاد سبب مى شود كه حـكمتى دارد و بى دليـل تـشـريع نشده ، و ايمان به

تـوجـه بـه آن الزم اسـت : يـؤ تـى بـوال نـقـص مـن  حـديـث جـالبـى )از پـيـامـبـر )صـلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( نـقـل شـده كـه در ايـنـجـا

الى النار، و يؤ تى بـمـن زاد  ل له انت ارحم بهم منى ؟! فيؤ مر بهفـعـلت ذاك ؟ فـيـقـول : رحـمـة لعبادك ، فيقا الحـد سـوطـا فـيـقـال له لم

روز قيامت ) :!ليـنـتـهـوا عـن مـعـاصـيـك ! فـيـقـول : انت احكم به منى ؟! فيؤ مر به الى النار سـوطـا، فـيـقـال له لم فـعـلت ذلك ؟ فـيـقـول

شود چرا چـنـيـن كردى ؟ مى گويد: براى  ده اند در صحنه محشر مى آورند و به او گفته مىتـازيـانـه از حـد الهى كم كر يك بعضى از زمامداران را كه

بيفكنيد! ديگرى را  آيا تـو نـسـبـت به آنها از من مهربانتر بودى ؟! و دستور داده مى شود او را به آتش :رحمت به بندگان تو! پروردگار به او مى گويد

چرا چنين كردى ؟ در پاسخ مى گويد: تا بندگانت از معصيت تو خوددارى كنند!  :افزوده ، به او گفته مى شود مى آورند كه يك تازيانه بر حد الهى

 .(هم به آتش دوزخ ببرند فرمايد: تـو از مـن آگـاهـتـر و حـكـيـمـتـر بـودى ؟! سپس دستور داده مى شود او را خداوند مى

عـبـرت گيرد، بلكه هدف آنست كه  جازات است چرا كه هدف تنها اين نيست كه گـنـهـكـارحـضـور جمعى از مؤ منان در صحنه م دسـتـور - 3

نـمـى  ديـگـر: با توجه به بافت زندگى اجتماعى بشر، آلودگى هاى اخالقى در يك فـرد ثـابـت مجازات او سبب عبرت ديگران هم شود، و به تـعـبـيـر

 .شده مجازات نيز برمال گردد بايد همانگونه كه گناه برمال ماند، و به جامعه سرايت مى كند، براى پاكسازى

آشكار  اجازه مى دهد آبروى انسانى در جـمـع بـريـزد روشـن مـى شـود، زيرا مادام كه گناه و بـه ايـن تـرتيب اساس پاسخ اين سؤ ال كه چرا اسالم

راضى به پرده درى نيست اما بعد از ثبوت جرم و بيرون افتادن راز از پرده  ( خداوند ستار العيوب) نگرديده و به دادگاه اسالمى كـشـيـده نشده است

اثرات منفى گناه خنثى شود و عظمت گناه به حال  آلوده شدن جامعه و كم شدن اهميت گناه ، بايد بـه گـونـه اى مـجـازات صورت گيرد كه استتار، و

گـردد آن اهـمـيـت  با اهميت تلقى شود، مسلما اگر تـخـلف تـكـرار ( خلف از قانونت) جـامـعـه سالم بايد اصـوال در يـك .نخستين باز گردد

 . شـكـسـتـه مى شود و تجديد آن تنها با علنى شدن كيفر متخلفان است



هميت قائلند، و همين و آبـروى خـود بيش از مساءله تنبيهات بدنى ا حـيـثـيـت اين واقعيت را نيز از نظر نبايد دور داشت كه بسيارى از مردم براى

مجازات زن و مرد زناكار در ميان است ، به  از آنجا كه در آيه مورد بحث سخن از. آنها است نيرومندى بر روى هوسهاى سركش  علنى شدن كيفر ترمز

 مشروع با چنين زنان چه حكمى دارد؟ همين مناسبت سؤ الى پيش مى آيد كه ازدواج

مشرك و بى ايمان ازدواج نمى كند، همانگونه كه زن آلوده  مرد زناكار جز با زن آلوده دامان يا) :گويد ـن پـاسخ مىآيـه سـوم ايـن سـؤ ال را چـنـي

و اين كار بر مؤ ).( اال زانية او مشركة و الزانية ال ينكحها اال زان او مشرك الزانى ال ينكح) (مشرك پيمان همسرى نمى بندد دامان جز با مرد زانى يا

 .( و حرم ذلك على المؤ منين) ( تحريم شده استمنان 

بـعـضـى مـعـتـقـدنـد آيـه  : يك حكم الهى است ، يا خبر از يك قضيه خارجى و طبيعى ؟ در ميان مفسران گفتگو است در ايـنـكـه اين آيه بيان

اما افراد  مـى رونـد، و هـمـجنس با همجنس پرواز مى كند، كه آلودگان هميشه دنـبـال آلودگـان تـنـهـا يـك واقـعـيـت عـيـنـى را بـيـان مـى كـند

دهند، و آن را بر خويشتن تحريم مى كنند، شاهد اين تفسير همان ظاهر آيه  پاك و با ايمان هرگز تن به چنين آلودگيها و انتخاب همسران آلوده نمى

 . بيان شده ( جمله خبريه) صورت است كه به

زنـاكـار بـاز دارد، چـرا  حكم شرعى و الهى است مخصوصا مى خواهد مـسـلمـانـان را از ازدواج بـا افـراد ن جمله بيان يكولى گروه ديگر معتقدند كه اي

 .شود و از اين گذشته اين كار يكنوع ننگ و عار براى افراد پاك محسوب مى . واگيردار است كـه بيماريهاى اخالقى همچون بيماريهاى جسمى غالبا

 . روى اين جهات اسالم اين كار را منع كرده است .نوشت مبهمى دارند انى كه در چنين دامانهاى لكه دار يا مشكوكى پرورش مى يابند سربعالوه فرزند

ديگر روايات فراوانى است كه از پيامبر اسالم )صلى  و شاهد . تفسير جمله و حرم ذلك على المؤ منين است كه در آن تعبير به تحريم شده شاهد اين

 .تفسير كرده اند پيشوايان معصوم )عليهمالسالم ( در اين زمينه به ما رسيده و آن را به صورت يك حكم اللّه عليه و آله و سلّم ( و ساير

اجـازه خـواسـت اللّه عـليـه و آله و سـلّم (  مردى از مسلمانان از پـيـامـبـر )صـلى) :حتى بعضى از مفسران بزرگ در شاءن نزول آيه چنين نوشته اند

خـانـه خـود نـصـب كـرده  كـه در عـصـر جـاهـليـت بـه آلودگى معروف بود و حتى پرچمى براى شـنـاسـائى بـر در زنـى ( ام مـهـزول) كـه بـا

 .( بـود! ازدواج كـنـد، آيـه فـوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت

 ايـن آيـه در مـورد مـردان و زنـانـى اسـت كـه در عـصـر) : م صادق )عليه السالم ( مى خوانيمالسالم ( و اما در حديث ديگرى نيز از امام باقر )عليه

ازدواج بـا آنـهـا نـهـى كـرد، و هـم اكـنـون نـيـز مـردم مـشـمـول  رسـول خدا )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( آلوده زنا بودند، خداوند مسلمانان را از

 .(توبه اش ثابت شود مشهور به اين عمل شود، و حد الهى به او جارى گردد، با او ازدواج نكنيد تا هـر كـس ايـن حـكـمـنـد

 نيست هميشه احكام الهى به صورت جمله الزم به ياد آورى است كه بسيارى از احكام به صورت جمله خبريه بيان شده است ، و الزم ايـن نـكـتـه نـيز

 (زنا) بـيـان اهـمـيـت مـطلب است ، يعنى گناه در واقع براى ( زانيان) بر ( مشركان) وجه داشت كه عطفضمنا بايد ت .باشد( نهى) و (امر)

عمل مى شود از  زناكار در آن لحظه اى كه مرتكب اين شـخص ) است ، چرا كه در بـعـضـى از روايـات نـيـز وارد شـده كـه ( شرك) همطراز گناه

من و ال يـسـرق السـارق حـيـن  رسـول اهلل )صـلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم (... ال يـزن الزانى حين يزنى و هو مؤ قال) (ايمان باز داشته مى شود

به هنگامى كه مرتكب اين عـمـل مـى شـود، مـؤ  شخص زناكار) :( عـنـه االيـمـان كخلع القميص يـسـرق و هـو مـؤ مـن فـانـه اذا فـعـل ذلك خـلع

ايـن عمل ، ايمان  هـنـگـامـى كـه مـشـغـول دزدى اسـت ايـمـان نـدارد، چـرا كـه بـه هـنـگـام ارتـكـاب و هـمـچـنـيـن سـارق بـه مـن نـيـسـت ،

 .!( را از او بيرون مى آورند همانگونه كه پيراهن را از تن

 كه حكم زنا اعدام است مواردى - 1:نكته ها

جمله زناى محصن و محصنه است كه حد آن با  آمده است يك حكم عمومى است كه موارد استثنائى هم دارد ازآيـه فوق در مورد حد زنا  آنـچـه در

گويند كه شوهر  به زنى مى ( محصنه) مردى است كه همسرى دارد و همسرش در اختيار او است ، و ( محصن) منظور از. تحقق شرائط اعدام است

باز هم مرتكب زنا بشود حد او اعدام مى باشد، شرائط و كيفيت اجراى اين  ا داشتن چنين راه مـشـروعىدارد و شوهرش نزد او است ، هر گاه كسى ب

البته  . به عنف و جبر كه حكم آن نيز همين است همچنين زناى . و نيز زناى با محارم حكم آن اعدام است. فقهى مشروحا آمده است حكم در كتب

 .كتب فقهيه خواند مجازاتها نيز وجود دارد كه شرح آن را بايد در تازيانه ، تبعيد و پاره اى ديگر از در بعضى از موارد عالوه بر مساءله

 چرا زانيه مقدم ذكر شده ؟ - 2

حـيـاى بـيـشـتـرى  همه كس قبيح است ، ولى از زنان زشت تر و قبيحتر است ، چـرا كـه آنـهـا از حـجـب و بـدون شك اين عمل منافى عفت از

ايـن گـذشـته عواقب شوم اين امر گرچه دامنگير هر دو مى شود اما در مورد زنان  از . وردارنـد، و شـكـسـتـن آن دليل بر تمرد شديدترى استبـرخـ

ارد بيشتر از ناحيه آنها صورت مى گيريد و در بسيارى از مو ايـن احـتمال نيز وجود دارد كه سر چشمه وسوسه اين كار. عواقب شومش بيشتر است ،

ولى زنـان و مـردان . شده است مجموع اين جهات سبب شده كه زن آلوده بر مرد آلوده در آيه فوق مقدم داشته .شوند عامل اصلى محسوب مى

 .بركنارند پـاكـدامـن و بـا ايـمـان از هـمـه ايـن مسائل
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قرآن شرط نكرده حتما  مؤ منان را به هنگام اجراى حد زنـا مى رساند، ولى ناگفته پيدا است كه حضور گروهى از آيـه فوق كه به صورت امر است وجوب

متفاوت مى گردد حضور سه نفر و بيشتر كافى است ، مهم آن است كه قاضى  در مالء عام اين حكم اجرا شـود، بـلكـه بر حسب شرائط و مصالح

گفتيم اوال درسعـبرتى براى همگان است و  لسفه اين حكم نيز روشن است ، زيرا همانگونه كهف . چه مقدار از مردم الزم است تشخيص دهد حضور



 .مانع ارتكاب جرم در آينده خواهد شد سبب پاكسازى اجتماع ثانيا شرمسارى مجرم

آن نخواهند  يا شكنجه دادن و مانندشود قاضى و مجريان حد متهم به سازش يـا اخـذ رشوه يا تبعيض و  ثالثا هر گاه اجراى حد در حضور جمعى انجام

خـامـسـا مـمكن است مجرم بعد از اجراى حد به ساختن  .مى گردد شد. رابعا حضور جمعيت مانع از خودكامگى و افراط و زياده روى در اجراى حد

اليتهاى تخريبى او را در آينده مى گيريد فع در مورد قاضى و مـجـرى حد بپردازد كه حضور جمعيت موضع او را روشن ساخته و جلو شايعات و اتهاماتى

 .و فوائد ديگر

 حد زانى قبال چه بوده است ؟ - 4

 نـزول حـكـم سـوره نـور دربـاره زنـاكـاران و زنان بد كار اگر محصنه بوده اند سـوره نـسـاء چـنـيـن بـر مـى آيـد كـه قـبـل از 51و  51از آيـه 

صورتى كه غير محصن بوده اند مجازات آنها ايذاء و آزار بوده  است )فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت ( و درمجازات آنها زندان ابد تعيين شده 

معين نموده ، بنابراين حكم اعدام در مورد  مـقـدار اين آزار معين نشده است ، اما آيه مورد بحث آن را در يكصد تازيانه محدود و ولى.(است )فاذوهما

به  601صفحه  تازيانه حد و حـدودى بـراى حـكم آزار است )براى توضيح بيشتر به جلد سوم تفسير نمونه ن زندان ابد، و حكم يكصدمحصنه جايگزي

 .(سوره نساء مراجعه فرمائيد 51و  51بعد ذيل آيه 
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نگردد، و نيز تا آنجا كه احكام  ششبـه عـمـل آيـد كـه هـيـچ فرد بيگناهى گرفتار كيفرايجاب مى كند كه حداكثر كو بدون شك مسائل انسانى و عاطفى

احـسـاسـات  شود، ولى بعد از ثبوت جرم و مسلم شدن حد بـايـد قـاطـعـيـت بـه خـرج داد و از الهى اجـازه عـفـو و گـذشت را مى دهد عفو و گذشت

 .بپرهيزند نبخش استكاذب و عواطف دروغين كه براى نظام جامعه زيا

يعنى هنگامى كه حكم ، حكم خدا است كسى نمى تواند بر خداوند رحمان و رحيم  شده ، ( فى دين اهلل) مـخـصـوصا در آيه مورد بحث تعبير به

غـلبـه احـساسات محبت چنين حالتى هستند و احـتـمـال  در اينجا از غلبه احساسات محبت آميز نهى شده ، زيرا اكثريت مردم داراى .گيرد پيشى

گروه نيز همانگونه كه سـابـقـا  نمى توان انكار كرد كه اقليتى وجود دارند كه طرفدار خشونت بيشترى مى باشند، اين آميز بر آنها بيشتر است ، ولى

شديد  وند پيشى نگيرند كه آن نيز مجازاتو بـايـد احـسـاسـات خـود را كنترل كنند، و بر خدا اشـاره كـرديـم از مـسـيـر حـكـم الهـى مـنـحـرفـنـد

 .دارد
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و زنـانـى شـده اسـت كـه  ازدواج با زانى و زانيه است ، البته اين حكم در روايات اسـالمـى مـقـيـد بـه مـردان گـفـتيم ظاهر آيات فوق تحريم

كرده و  بـنـابـرايـن اگـر مـشـهـور بـه ايـن عمل نباشند، يا از اعمال گذشته خود كناره گيرى ـكـرده انـد،مـشـهـور بـه ايـن عـمـل بـوده و تـوبـه ن

 . ازدواج با آنها شرعا بى مانع است تصميم بر پاكى و عفت گرفته ، و اثر توبه خود را نيز عمال نشان داده اند،

كـه زائل شـده ، ولى در  بر آنها صدق نـمـى كـنـد، حـالتـى بـوده اسـت ( زانيه) و ( زانى) عنوان امـا در صـورت دوم بـه ايـن دليـل است كه

 .شـده و شـاءن نزول آيه نيز آن را تاييد مى كند صـورت اول ، ايـن قـيـد از روايـات اسـالمـى اسـتـفـاده

 پرسيد تفسير آيه الزانى ال ينكح اال زانيه ... چيست ؟ از آن حضرت ( زراره) عليه السالم ( مى خوانيم كه فقيه معروف) در حديث معتبرى از امام صادق

اليوم بذلك المنزل ، فمن اقيم عليه حد الزنا،  مـشـهـورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا و عرفوا به ، و الناس امـام فـرمـود: هـن نـسـاء

اشـاره بـه زنـان و مـردانـى اسـت كـه مـشـهـور بـه زنـا بـوده و بـه ايـن  ايـن آيـه): عرف منه توبتهيناكحه حتى ي او شهر بالزنا، لم ينبغ ال حد ان

به اين عمل شنيع گردد سزاوار نيست احدى با او  شناخته شده بودند، و امروز نيز چنين است ، كسى كه حد زنا بر او اجرا شود يا مـشـهور عـمل زشت

 . است اين مضمون در روايات ديگر نيز آمده .(شود اهر و شناختهازدواج كند، تا توبه او ظ
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ولى توضيح مختصرى در اين  شـومـى كـه بـه خـاطـر ايـن عـمل دامان فرد و جامعه را مى گيريد بر كسى مخفى باشد فـكـر نـمـى كـنـيـم عـواقـب

 .كند رابطه فرزند و پدر را مبهم و تاريك مى.شك نظام خانواده را در هم مى ريزد بدونپيدايش اين عمل زشت و گسترش آن : زمينه الزم است

اين عمل ننگين سبب انواع برخوردها و .شوند در جامعه زياد مى كند فـرزنـدان فـاقـد هـويت را كه طبق تجربه تبديل به جنايتكاران خطرناكى مى

 . پنهان نيست ى روانى و آميزشى كه از آثار شوم آن است بر كسىبعالوه بيماريها. هوسبازان است كشمكشها در ميان

آثـار شـوم ايـن عـمـل مـى بـاشـد )شـرح بـيـشـتـر در ايـن زمـيـنـه را در جـلد  كـشـتـن فـرزنـدان ، سـقـط جـنـيـن و جـنـايـاتـى مـانـنـد آن از

 .(دسوره اسراء مطالعه فرمائي 61تـفـسـيـر نـمـونـه ذيل آيه  51

إ ال الذين تابوا من بعد ذلك و (4) شهدة اءبدا و اءولئك هم الفسقون يـرمـون المـحصنت ثم لم يأ توا بأ ربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة و ال تقبلوا لهم و الذيـن: آيه و ترجمه

 (5) اهلل غفور رحيم اءصلحوا فإ ن

 5.شهادتشان را هرگز نپذيريد، و آنها فاسقانند چهار شاهد )بر ادعاى خود( نمى آورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد، و مى كنند سپس و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم -4 : ترجمه

 . كنند و جبران نمايند كه خداوند غفور و رحيم است مگر كسانى كه بعد از آن توبه -

 مجازات تهمت :تفسير

مـوضوع دستاويزى شود براى افراد مغرض و بى تقوا  مرد زناكار بيان شده بود و ممكن اسـت ايـنآيات گذشته مجازات شديدى براى زن و  از آنجا كه در



زنندگان را كه در صدد سوء  اتهام قرار دهند، بال فاصله بعد از بيان مجازات شديد زناكاران ، مجازات شـديد تهمت كه از اين طريق افراد پـاك را مـورد

خانواده هاى پاكدامن از خطر اينگونه اشخاص مصون بماند، و كسى جرات تعرض به  مى كند، تا حيثيت و حرمت استفاده از اين حكم هستند بيان

مـى كـنـنـد بـايـد بـراى اثـبـات ايـن  بـه عمل منفى عفت نـخـسـت مـى گـويـد: كـسـانـى كـه زنـان پـاكـدامـن را مـتـهـم.مردم پيدا نكند آبروى

يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم  ادل ( بياورند، و اگر نياورند هر يك از آنها را هشتاد تازيانه بزنيد! )و الذينع) ادعـا چـهـار شـاهـد

و آنها ).(و ال تقبلوا لهم شهادة ابدا) (و هرگز شهادت آنها را نپذيريد):اين مجازات شديد، دو حكم ديگر نيز اضافه مى كند و به دنبال.( ثمانين جلدة

 .( اولئك هم الفاسقون و) (فاسقانند

اندازد، تا  شديد قرار مى دهد، بلكه در دراز مدت نيز سخن و شهادتشان را از ارزش و اعتبار مى بـه ايـن تـرتـيـب نه تنها اين گونه افراد را تحت مجازات

 .و در جامعه رسوايشان مى كند نهد نتوانند حيثيت پاكان را لكه دار كنند، بعالوه داغ فسق بر پيشانيشان مى

از  پاكدامن ، منحصر به اينجا نيست در بسيارى از تـعـليـمات اسالم منعكس است ، و همگى ايـن سـخـتـگـيـرى در مـورد حـفـظ حـيثيت مردم

 .است حكايت مى كند ارزش فوق العاده اى كه اسالم براى حيثيت زن و مرد با ايمان و پاكدامن قائل شده

هنگامى كه ) :تهم المؤ من اخاه انماث االيمان من قـلبـه كـما ينماث الملح فى الماء حـديـثـى از امـام صادق )عليه السالم ( مى خوانيم : اذادر 

 .!( در او نيست متهم سازد ايمان در قلب او ذوب مى شود، همانند نمك در آب مسلمانى برادر مسلمانش را به چيزى كه

اشتباهات گذشته  بر كسى نمى بندد، بلكه در هر فرصتى آلودگـان را تـشـويق به پاكسازى خويش و جبران سالم هرگز راه بازگشت راولى از آنـجا كه ا

توبه كنند و به اصالح و جبران پردازند كه خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش  مى كند، در آيه بعد مـى گـويـد : مـگر كسانى كه بعدا از اين عمل

 .( اهلل غفور رحيم رارمـى دهـد، خدا غفور و رحيم است )اال الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فانق خود

 نيز باز مى گردد، در ميان مفسران و (ابدا ال تقبلوا لهم شهادة) است و يا به جمله و ( اولئك هم الفاسقون) در ايـنـكـه ايـن اسـتـثـنـاء تنها از جمله

توبه هم شهادت آنها در آينده مقبول است ، و هم حكم فسق در  اگر به هر دو جمله باز گردد نتيجه اش اين است كه به وسيله دانشمندان گفتگو است ،

 .اسالمى از آنها بر داشته مى شود تمام زمينه ها و احكام

البته طبق . است ولى شهادتشان تا پايان عمر بى اعتبارفسق در ساير احكام از آنها برداشته خواهد شد،  امـا اگـر تـنـهـا به جمله اخير باز گردد، حكم

چند جمله مـى آيـنـد بـه جـمـله آخـر مـى خـورد مـگـر ايـنـكـه قـرائنـى در  قواعدى كه در اصول فقه پذيرفته شده استثناهائى كه بعد از دو يا

قرينه اى موجود است ، زيرا هنگامى كـه بـوسـيـله تـوبه  بحث چنين بـاشـد كـه جـمـله هـاى قبل نيز مشمول استثناء است ، و اتفاقا در محل دسـت

، كـسـى كـه تـوبـه كـرده  ندارد كه شهادت پذيرفته نشود، چـرا كـه عـدم قـبـول شـهـادت بـه خـاطـر فـسـق اسـت حكم فسق برداشته شود دليلى

 .باشد و مـجـددا تحصيل ملكه عدالت را نموده از آن بر كنار مى

اين معنى تاءكيد شـده اسـت ، تـا آنـجـا كـه امـام صـادق )عـليـه السـالم  روايـات مـتـعـددى كـه از مـنابع اهلبيت )عليهمالسالم ( رسيده نيز روىدر 

هستند  ه نزد شمافقهائى ك) :سـؤ ال كننده مى پرسد از تـصـريـح بـه قـبـول شـهـادت چـنـيـن افـرادى كـه تـوبـه كـرده انـد از شـخـص ( بـعـد

 !ابد قبول نخواهد شد آنـهـا مـى گـويـنـد: تـوبـه اش مـيـان خودش و خدا پذيرفته مى شود اما شهادتش تا :عـرض مـى كـنـد ؟(چه مى گويند

پدرم مى فرمود: هنگامى كه بد سخنى گفتند،  آنها بسيار) : يعلم منه االخير جازت شهادته امام مى فرمايد: بئس ما قالوا كان ابى يقول اذا تاب و لم

ديگرى نيز در اين باب در همين موضوع آمده ، تنها يك حديث  احاديث متعدد .(شهادتش پذيرفته خواهد شد كند و جز خير از او ديده نشود توبه

 . حمل بر تقيه است مخالف دارد كه آن نيز قابل

دانـيـم هـر  دليـل بـر عـمـومـيـت حـكـم اسـت ، و مـى (ال تقبلوا لهم شهادة ابدا) جمله در (ابدا) ذكـر ايـن نـكـتـه نـيـز الزم اسـت كـه كـلمه
 . است مانع از تاءثير توبه خواهد بود اشتباه محض  (ابدا) بنابراين تصور اينكه تعبير ( عـمـوم قـابـل اسـتـثـنـاء مـى بـاشـد )مـخـصـوصـا اسـتثناى متصل

 چيست ؟معنى رمى در آيه  - 1 :نكته ها

 مـوارد آسـيـبـهائى مى رساند، سپس  مـعـنـى انـداخـتـن تير يا سنگ و مانند آن است ، و طبيعى است كه در بـسـيـارى از در اصـل بـه ( رمـى)

پيكر طرف  ون تيرى بردشنام دادن و نسبتهاى ناروا به كار رفته است ، چرا كه گوئى اين سخنان همچ اين كلمه به عنوان كنايه در متهم ساختن افراد و

 .مى نشيند و او را مجروح مى سازد

است ، مثال نفرموده  آيـات مـورد بـحث ، و همچنين آيات آينده ، اين كلمه به صـورت مـطـلق بـه كـار رفـته شـايـد بـه هـمـيـن دليـل اسـت كـه در

مخصوصا بـا تـوجـه به قرائن كالميه  ( يرمون) زنا متهم مى كنند( زيرا در مفهومبه  است و الذين يرمون المحصنات بالزنا )كـسـانى كه زنان پاكدامن را

ميان است يكنوع احترام و ادب و عفت در سخن  زنا افتاده است ، ضمنا عدم تصريح به آن ، آنهم در جـائى كـه سخن از زنان پاكدامن در ، كلمه

 .محسوب مى شود

 چهار شاهد چرا؟ - 2

حـتـى در مـسـاءله قـتـل نـفـس بـا وجـود دو  ال بـراى اثـبـات حـقـوق و جـرمـهـا در اسـالم دو شـاهـد عـادل كـافـى اسـتمـعـمـو مـى دانـيـم

در اينجا به خاطر  در مساءله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامى است ، مـمـكن است سنگينى وزنه شاهد شـاهـد عادل ، جرم اثبات مى شود، ولى

همواره عرض و حيثيت افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جـريـحـه دار مـى  د كه زبان بسيارى از مردم در زمينه اين اتهامات باز است ، وآن باش

از ايـن . قتل نفس ، زبانها تا اين حد آلوده نيست اسالم در اين زمينه سختگيرى كرده تا حافظ اعراض مردم باشد، ولى در مسائل ديگر، حتى كـنـنـد،



مى شود، و اگر براى هر  يك طرف دارد، يعنى مجرم يكى است ، در حالى كه در مساءله زنا براى دو نفر اثبات جرم گـذشـتـه قـتـل نـفـس در واقع

 .كدام دو شاهد بطلبيم چهار شاهد مى شود

ابو حنيفه فقيه معروف اهل تسنن مى گويد: از امام  ، آنجا كهمـضـمـون حـديـثـى اسـت كـه از امـام صـادق )عـليـه السـالم ( نقل شده  ايـن سـخـن

گـفـتـم : اگـر چـنـيـن اسـت پـس چـرا در  ( قـتـل نـفـس) : آيـا زنـا شـديـدتـر اسـت يـا قـتـل ؟ فـرمـود : صادق )عليه السالم ( پـرسـيـدم

 چهار شاهد الزم است ؟ قتل نفس دو شاهد كافى است ، اما در زنا

اين است كه در زنا دو حد است ، حدى  اين به خاطر) :روشنى نداشت بدهد، امام فرمود شما درباره اين مساءله چه مى گوئيد؟ ابو حنيفه پاسخ فرمود:

البـتـه .(گردد شـاهـد الزم اسـت ، امـا در قـتـل نـفـس تـنـهـا يـك حـد دربـاره قاتل جارى مى بر مرد جارى مى شود، و حدى بـر زن ، لذا چـهـار

ايـنـهـا جـنـبـه اسـتـثـنـائى دارد،  زنا تنها بر يك طرف حد جارى مى شود )مانند زناى به عـنـف و امـثـال آن ( ولى مـواردى وجود دارد كه در

 . است لببـا تـوافـق طـرفين صورت مى گيريد، و مى دانيم هميشه فلسفه احكام تابع افراد غا آنـچـه معمول و متعارفاسـت آن اسـت كـه

 شرط مهم قبولى توبه - 3

گنهكار بايد در  بر همه اينها شخص  استغفار يا ندامت از گذشته ، و حتى تصميم نسبت به ترك در آينده نيست ، بلكه عالوه بـارهـا گفته ايم توبه تنها

برابر تمام كسانى كه  قبولى توبه خود بايد سخنان خويش را درزن يـا مـرد پاكدامن را لكهدار ساخته براى  اگـر واقـعـا حـيـثـيـت.مقام جبران بر آيد

 .حيثيت نمايند اين تهمت را از او شنيده اند تكذيب كنند و به اصطالح اعاده

ح حقيقت است ، كه بايد اين گـونـه اشخاص از گناه خود توبه كنند و در مقام اصال اشاره به همين (تابوا) بعد از ذكر جمله (و اصلحوا) جـمله

 .كه مرتكب شده اند بر آيند فسادى

در  يـا از طـريـق مـطـبـوعـات و وسائل ارتباط جمعى ( ديگرى را به دروغ متهم كند و بعد) ايـن صـحـيـح نـيـسـت كـه يـك نـفـر در مـالء عـام

 .يـن تـوبـه اى را قبول نخواهد كردخـداونـد چـنـ خانه خلوت استغفار نموده از پـيـشـگـاه خـدا تـقـاضـاى عـفـو نـمـايـد، هـرگـز

آيـا آنـهـا كه تهمت ناموسى مى زنند بعد از اجراى حد شرعى ) پـيـشـوايـان اسـالم نـقـل شـده در جـواب ايـن سـؤ ال كـه لذا در چـنـد حـديـث از

كـه سـؤ ال كردند توبه او چگونه است فرمودند: نزد امام  هـنـگـامـى و ( آرى) :بعد از توبه ، شـهـادتـشـان قـبـول مـى شـود يـا نـه ؟ فـرمـودنـد و

 .( آنچه گفته ام توبه مى كنم من به فالنكس تهمت زدم و از) :آيد و مى گويد )يا قاضى ( مى

 احكام قذف - 4

يك نقطه دور دست در لغت به معنى پرتاب كردن به سوى  ( بـر وزن حذف) ( قـذف). داريم ( قذف حد) بابى تحت عنوان (حدود) كتاب در

ديگر عبارت از فحش و دشنامى  مانند كلمه رمى كنايه از متهم ساختن كسى به يك اتهام نـامـوسـى است ، و به تعبير اسـت ، ولى در ايـن گونه موارد

 .است كه به اين امور مربوط مى شود

هـمـانـگـونه كه در باال گفته شد هشتاد تازيانه  كـل بـوده بـاشـد حـد آنلفـظ صـريـح انـجـام گـيـرد، بـه هـر زبـان و بـه هـر شـ هـر گـاه قـذف بـا

بـراى آن نـيـامـده بـلكـه  بـاشد مشمول حكم تعزير است )منظور از تعزير گناهانى است كه حد مـعـيـنـى در شـرع است ، و اگر صـراحـت نـداشـتـه

 .(گيريد جرم و كيفيت جرم و شرايط ديگر روى مقدار آن در محدوده خاصى تصميم مىم به اختيار حاكم گذارده شده كه با توجه به خـصـوصـيات

دهد و اين نسبت را دربـاره يـك يـك تكرار كند در برابر هر يك از اين  حـتـى اگـر كسى گروهى را به چنين تهمتهائى متهم سازد و به آنها دشنام

او را كنند، يك حد دارد، اما اگر جدا جدا اقامه دعوا  ا متهم سازد اگر آنها نيز يكجا مطالبه مجازاتدارد اما اگر يكجا و يـكمرتبه آنها ر نسبتها حد قذف

 !مستقلى دارد كنند، در برابر هر يك حد

 حد كنند، البته ازدنيا برود ورثه او مى توانند اقامه دعوا كرده و مطالبه اجراء  ايـن مـوضـوع بـقـدرى اهـميت دارد كه اگر كسى را متهم كنند و او از

او ساقط مى شود، مگر اينكه آنـقدر اين جرم تكرار  را ببخشد، حد ( مجرم) آنجا كه اين حكم مربوط به حق شـخـص اسـت چـنـانـچـه صاحب حق ،

 . خطر بيفكند كه در اينجا حسابش جدا است شود كه حيثيت و عرض جامعه را به

 شوند. بنابراين هيچ دهند در اينجا حد از دو طرف ساقط مى گردد، ولى هر دو به حكم حاكم شرع تعزير مى هـر گـاه دو نفر به يكديگر دشنام ناموسى

 .مى تواند از طريق قاضى شرع احقاق حق كند و مجازات دشنام دهنده را بخواهد مسلمانى حق ندارد كه دشنام را پاسخ به مثل بدهد، بلكه تنها

مـفـاسـد فـراوان اجتماعى و اخالقى است كه از اين  وال حفظ آبرو و حيثيت انسانها است ، و ثانيا جلوگيرى ازحال هدف از اين حكم اسالمى ا به هر

بدهند و از مـجـازات مـصون  چرا كـه اگـر افـراد فـاسـد آزاد بـاشـنـد هر دشنام و هر نسبت ناروائى به هر كس رهگذر دامان جامعه را مى گيريد،

گيريد و حتى سـبـب مـى شـود كـه بـه خاطر اين تهمتهاى ناروا همسر نسبت به  يس مردم همواره در معرض خطر قرار مىبمانند، حيثيت و نوام

مى افتد، و مـحـيطى از سوء ظن و بدبينى بر  بين گردد، و پـدر نـسبت به مشروع بودن فرزند خود! خالصه ، موجوديت خانواده به خطر همسرش بد

 .سازان داغ ، و همه پاكدامنان در اذهان لكه دار مى گردند ، بازار شايعهجامعه حكم فرما مى شود

 . دهن نشان داده است با قاطعيت رفتار كرد، همان قاطعيتى كه اسالم در برابر اين افراد بد زبان و آلوده ايـنـجـا است كه بايد

 !كنند تا حيثيت و نواميس مردم را بازيچه نگيرند تازيانه نوش جان آرى آنها بايد جريمه يك دشنام زشت و تهمت آور را هشتاد

و الخمسة اءن لعنت اهلل عليه إ ن كان (6) باهلل إ نه لمن الصدقين يـرمـون اءزوجـهـم و لم يـكـن لهـم شهداء إ ال اءنفسهم فشهدة اءحدهم اءربع شهدت و الذيـن: آيه و ترجمه

و لو ال فضل اهلل عليكم و رحمته و (9) غضب اهلل عليها إ ن كان من الصدقين و الخمسة اءن(8) اءربع شهدت باهلل إ نه لمن الكذبينيدرؤ ا عنها العذاب اءن تشهد  و(7) من الكذبين



 (10) تواب حكيم اءن اهلل

مرتبه به نام خدا شهادت دهد كه از  بايد چهاربه عمل منافى عفت ( مى كنند و گواهانى جز خودشان ندارند هر يك از آنها ) كـسـانـى كه همسران خود را متهم - 6ه:  ترجم

زنا( را از خود دور كند به اين طريق كه چهار بار خدا را به ) آن زن نـيـز مـى تواند كيفر - 8!لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد :و در پنجمين بار بگويد - 7راستگويان است

و اگر فضل و  - 50غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد!  :و در مرتبه پنجم بگويد - 9. مى دهد( از دروغگويان است در اين نسبتى كه به او) شهادت طلبد كه آن مرد

 .(الهى مى شديد حال شما نبود و اينكه او توبه پذير و حكيم است )بسيارى از شما گرفتار مجازات سخت رحمت خدا شامل

 : شاءن نزول

عـليـه و آله و سلّم ( در حضور  عباس چنين نقل شده كه سعد بن عباده )بزرگ انصار( خدمت پـيـامـبـر )صـلى اللّه آيات از ابن در شـان نـزول ايـن

 نسبت دادن عمل منافى عفت به كسى داراى اين مجازات است كه اگر آن را اثـبـات نكند جمعى از اصحاب چنين عرض كرد: اى پيامبر خدا! هر گاه

فاسقى با همسر من در حال عمل خالفى است ، اگر بگذارم  تازيانه بخورد پس من چكنم اگر وارد خانه خودم شدم و با چشم خود ديدم مرد بايد هشتاد

مـن بـدون قـتـل بـرسـانـم كـسـى از  بـبـيـنـنـد و شـهـادت دهـنـد او كـار خـود را كـرده است ، و اگر بخواهم او را به تا چهار نفر شاهد بـيـايـنـد و

تـازيـانه بر پشت من  قـصـاص مـى شـوم ، و اگـر بـيايم و آنچه را ديدم به عنوان شكايت بگويم هشتاد شـاهـد نـمـى پـذيـرد و بـه عـنـوان قـاتـل

 د، رو به سوى جمعيت انصارگويا از اين سخن احساس يكنوع اعتراض به اين حكم الهى كر ( قرار خواهد گرفت !. پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم

عذر خواهى بـر آمدند و عرض كردند اى رسول خدا! او را سرزنش  نموده بـه زبـان گـله فرمود: آيا آنچه را كه بزرگ شما گفت نشنيديد؟ آنها در مقام

 . و آنچه را مى گويد به خاطر شدت غيرت او است نفرما، او مرد غيورى است

مى دانم كه اين حكم الهى است ، و  ـن در آمـد و عـرض كـرد اى رسـول خـدا! پـدر و مـادرم فدايت باد، بخدا سوگندبـه سـخ ( سـعـد بـن عـبـاده)

پيامبر فرمود: حكم  ( داسـتـان در شـگـفـتـم )و نـتـوانـسـتـم ايـن مـشـكـل را در ذهـن خود حل كنم حق اسـت ، ولى بـا ايـن حـال از اصـل ايـن

 .( صدق اهلل و رسوله) او نيز عرض كردخدا همين است ، 

 اميه از در وارد شد در حالى كه مرد فاسقى را شب هنگام با همسر خود ديده بود، و براى و چـيـزى نـگـذشـت كـه پـسـرعـمـويـش به نام هالل بن

شم خودم اين موضوع را ديدم و با گوش خودم صداى من با چ : طرح شكايت خدمت پيامبر )صلى اللّه عـليـه و آله و سلّم ( مى آمد، او با صراحت گفت

 . ناراحتى در چهره مباركش نمايان گشت پـيـامـبـر )صـلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( بـقـدرى نـاراحت شد كه آثار ! آنها را شنيدم

امـيـدوارم كـه  ـم و دروغ در كـارم نـيـسـت ، مـنشما مى بينم ، ولى به خدا قسم ، من راست مى گـوي هالل عرض كرد من آثار ناراحتى را در چهره

 .خـدا خـودش ايـن مشكل را بگشايد

در ايـن  . بر ادعاى خود نداشت عليه و آله و سلّم ( تصميم گرفت كه حد قذف را درباره هالل اجرا كند چرا كه او شاهدى بـه هر حال پيامبر )صلى اللّه

 ( و آله و سـلّم تحقق يـافـت آيـا بـراسـتـى پـيـامـبـر )صـلى اللّه عـليـه ( سعد بن عباده) داستان ديديد همانهـنـگام انصار به يكديگر مى گفتند، 

آثار  ايـن مـوقـع وحـى بـر پـيـامـبـر )صـلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( نازل شد و در را تازيانه خواهد زد و شهادت او را مردود مى شمرد؟ ( هالل)

و راه حل دقيقى به  (آيات فوق نازل شد). خدا آمده است هره او نمايان گشت ، همگى خاموش شدند تا ببينند چه پيام تازه اى از سوىآن در چ

 .را در ذيل مى خوانيد آن مسلمانان ارائه داد كه شرح

 !مجازات تهمت به همسر:تفسير

، بـه ايـن مـعـنـى كـه اگـر شـوهـرى هـمـسـر  و تبصره اى بر حكم حد قـذف اسـتكه از شاءن نزول بر مى آيد اين آيات در حكم استثناء  همانگونه

هـشـتـاد تـازيـانـه ( در ) كند و بگويد او را در حال انجام اين كار خالف با مرد بيگانه اى ديدم حد قـذف خـود را مـتـهـم بـه عـمـل مـنافى عفت

نيز  بدون دليـل و شاهد نيز در مورد زن پذيرفته نخواهد شد، چرا كه ممكن است راست بگويد و دعاى اومـورد او اجـرا نـمـى شـود، و از سـوى ديـگر ا

 .ممكن است دروغ بگويد

چهار  و آن ايـنـكـه نـخست بايد شوهر .به بهترين صورت و عادالنه ترين طريق حل مى گردد در ايـنـجـا قـرآن راه حـلى پيشنهاد مى كند كه مساءله

گواهانى جز خودشان  كـسـانـى كـه همسران خود را متهم مى كنند و) :ت دهد كه در اين ادعا راستگو است . چنانكه قـرآن مـى فـرمـايـدبار شهاد

اال  ازواجـهـم و لم يـكن لهم شهداء و الذيـن يـرمـون) ( كه او از راستگويان است نـدارنـد، هر يك از آنها بايد چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد

و الخامسة ان ) (لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد :و در پـنـجمين بار بگويد .( الصادقين انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باهلل انه لمن

 .( لعنة اهلل عليه ان كان من الكاذبين

اشهد باهلل انى لمن ) :مى كند ر، چـهـار بار اين جمله را تكراراثبات مدعاى خود از يكسو، و دفع حد قذف از سوى ديگ بـه ايـن تـرتـيب شوهر براى

 .( دهم كه در اين نسبت زنا كه به اين زن دادم راست مى گويم من به خدا شهادت مى) (رميتها به من الزنا الصادقين فيما

در ايـنـجـا زن بـر سر دو راهى قرار  .( دروغگو باشملعنت خدا بر من باد اگر ) ( لعنت اهلل على ان كنت من الكاذبين) :گويد و در مرتبه پنجم مى
 .و حد زنا در مورد او ثابت مى گردد حاضر به نـفـى ايـن اتـهـام از خـود به ترتيبى كه در آيات بعد مى آيد نشود، مجازات دارد اگر سخنان مرد را تصديق كند و يا

كند كه چهار بار خدا را بـه شـهـادت طـلبد كه آن مرد در اين نسبتى كه به او مى  ترتيب دفعاو نـيز مى تواند مجازات )زنا( را از خود به اين ) امـا

 .( تشهد اربع شهادات باهلل انه لمن الكاذبين و يدرء عنها العذاب ان) ( از دروغگويان است دهد

و بـه  .( اهلل عليها ان كان من الصادقين و الخامسة ان غضب) ( اين نسبت راستگو است و در مرتبه پنجم بگويد كه غضب خدا بر او باد اگر آن مرد در)

اشهد ) : چـهـار بار با اين عبارت گواهى مرد، دائر به آلودگى او، پنج بار گـواهـى بـر نـفـى ايـن اتـهـام مـى دهـد ايـن تـرتـيـب زن در برابر پنج بار



در پـنجمين  و .(ا به شهادت ميطلبم كه او در اين نسبتى كه به من داده است دروغ مى گويدخدا ر) (لمن الكـاذبـيـن فيما رمانى به من الزنا باهلل انه

انـجام اين برنامه كه در فقه اسالمى به  .(اگر او راست مى گويد غضب خدا بر من باد) ( ان كان من الصادقين ان غضب اهلل على) :بار مى گويد

 : داشت ناميده شده ، چهار حكم قطعى براى اين دو همسر در پى خواهد ( لعان) عبارات فوق در ( لعن) مناسبت كلمه

بازگشتشان  اينكه براى هميشه اين زن و مرد بر هم حرام مى گردند، يعنى امكان ديگر .نخست اينكه بدون نياز به صيغه طالق فورا از هم جدا مى شوند

برداشته مى شود )اما اگر يكى از اين دو از اجراى اين برنامه سر  از مرد و حد زنا از زن سـوم ايـنـكـه حـد قذف .ازدواج مجدد با يكديگر وجود ندارد به

 .(باشد حد قذف و اگر زن باشد حد زنا در مورد او اجرا مى گردد باز زند اگر مرد

 .ت ، اما نسبتش با زن محفوظ خواهد بودداش فـرزنـدى كه در اين ماجرا به وجود آمده از مرد منتفى است يعنى باو نسبتى نخواهد چـهـارم ايـنـكـه

و اگر فضل خدا و رحمتش و اينكه او توبه پذير و ) :نيامده همين اندازه در آخرين آيه مورد بحث قرآن مى گـويد البـته جزئيات اين احكام در آيات فوق

 تواب حكيم و لو ال فضل اهلل عليكم و رحمته و ان اهلل) !( بسيارى از مـردم هـالك مـى شـدنـد يـا گـرفـتـار مـجـازاتـهـاى سـخـت حكيم است نبود

يك فضل الهى است و مشكل مناسبات  ( لعان) زيرا نشان مى دهد كه بـرنـامـه در واقـع ايـن آيـه يك اشاره اجمالى براى تاءكيد احكام فوق است ، .(

 .اين زمينه به نحو صحيحى حل مى كند دو همسر را در

سوى ديگر زن را  از .كار خالفى در مورد همسرش ديد سكوت كند و براى دادخواهى نزد حاكم شرع نيايد مـجـبـور نمى كند كه اگر از يـكـسـو مـرد را

 .دفاع به او عطا مى كند هم به مجرد اتهام در معرض مجازات حد زناى محصنه قرار نمى دهد و حق

 .سازد چـنـيـن صـحـنهاى روبرو شد به دنبال چهار شاهد برود و اين راز دردناك را برمال از سـوى سـوم شـوهـر را مـلزم نـمـى كـنـد كـه اگـر بـا

دهد در آينده با هم  زناشوئى نيستند از هـم جـدا مى سازد و حتى اجازه نمى از سـوى چـهارم اين مرد و زن را كه ديگر قادر به ادامه زندگى مشترك

زنـاشـوئى نـيستند، و اگر هم دروغ باشد عواطف زن آنچنان  زندگى باشد آنها از نظر روانى قادر بر ادامهكنند، چرا كه اگر اين نسبت راست  ازدواج

و دشـمـنـى محصول چنين امرى  بازگشت بـه زنـدگـى مـجـدد را مـشـكـل مـى سـازد، چـرا كـه نـه سـردى بـلكـه عـداوت جريحه دار شده كه

 .سازد هم روشن مى و از سوى پنجم تكليف فرزند را . است

با اين راه حـل ظـريـف و حـسـاب شده و عادالنه مشكل را گشوده  ايـن اسـت فـضـل و رحـمـت خـداونـد و تواب و حكيم بودنش نسبت به بندگان كه

را در مـورد زن و  ( دتشها) چهار بينديشم حكم اصلى يـعـنى لزوم چهار شاهد نيز به كلى شكسته نشده ، بلكه هر يك از اين است ، و اگر درست

 . بـخـشـى از احـكـام آن را بـراى اين قائل شده است شـوهـر جـانـشـيـن يـك شـاهـد كـرده ، و

 چرا حكم قذف در مورد دو همسر تخصيص خورده ؟ - 1:ها نكته

 ائى در مورد اتهام آنها صادر شده ؟خصوصيتى دارند كه اين حكم استثن نخستين سؤ الى كه در اينجا مطرح مى شود همين است كه دو همسر چه

همسرش را با بيگانه اى ببيند اگر بخواهد سـكوت  سـؤ ال را از يـكـسـو مـى تـوان در شـاءن نزول آيه پيدا كرد و آن اينكه هر گاه مردى پـاسـخ ايـن

نشان ندهد؟ اگر  تـجـاوز بـه حـريـم نـامـوسـش غيرتش اجازه مى دهد هيچگونه عكس العملى در بـرابـر كند براى او امكان پذير نيست ، چگونه

 اجرا مى شود، زيرا قاضى چه مى داند كه او راسـت مـى گويد شايد دروغ باشد، و اگر بخواهد نزد قاضى برود و فـريـاد بـكشد كه فورا حد قذف درباره او

 .ماجرا در اين ميان پايان گيرد است بخواهد چهار شاهد بطلبد اين نيز با حيثيت و آبروى او نمى سازد، بعالوه ممكن

 مورد بيگانگان سازند ولى مرد و زن كمتر يكديگر را به اين مسائل متهم مى كنند، و به همين دليل در از سوى ديگر افراد بيگانه زود يكديگر را متهم مى

 . يست و به اين دليل حكم مزبور از ويژگيهاى آنهاستمورد دو همسر چنين ن آوردن چـهـار شـاهـد الزم است و اال حد قذف اجرا مى گردد ولى در

 (  لعان) برنامه مخصوص - 2

را مـتـهـم به زنا ساخته الزم است چهار  كه در تفسير آيات بيان شد به اينجا رسيديم كه براى دفع حد قذف از مـردى كـه زن خـود از تـوضـيحاتى

در  در حقيقت هر يك از اين چهار شهادت در اين مورد خاص جانشين شاهدى شـده اسـت ، وكـه  مرتبه خدا را گواه گيرد كه راسـت مـى گـويـد

 .باشد مـرتـبـه پـنـجـم بـراى تاءكيد بيشتر، لعنت خدا را به جان مى خرد اگر دروغگو

ت و هـنگامى كه كسى ببيند بايد در مقابل توام با تعهدات مـذهـبـى اسـ بـا تـوجـه بـه ايـنـكـه اجراى اين مقررات ، معموال در يك محيط اسالمى و

چنين خالفى خود دارى مى كند، و همين سدى بر سر  اين چنين قاطعانه خدا را به گواهى بطلبد و لعن بر خود بفرستد، غالبا از اقدام به حاكم اسالمى

طلبد كه اين نسبت دروغ اسـت به  بايد چهار بار خدا را به گواهىاما اينكه زن براى دفاع از خود  .اين در مورد مرد راه او و اتهامات دروغين مى گردد،

شديدتر از  برقرار شود، و چون زن در مـعـرض اتـهـام قـرار گرفته در پنجمين مرحله با عبارتى خاطر اين مى باشد كه تعادل ميان شهادت مرد و زن

 ( غضب) ، دورى از رحمت است اما( لعنت) راست گفته باشد مى دانيم مردعبارت مرد از خود دفـاع مـى كند، و غضب خدا را بر خود مى خرد اگر 

 رحمت ، و لذا در تفسير سوره حمد گفتيم دورى از رحمت مى باشد، زيرا غضب مـستلزم كيفر و مجازاتى است بيش از دور ساختن از چيزى باالتر از

 .رحمت خدا مى باشند مسلما دور از ( نضالي) گمراهان ( بدترند با اينكه) ( ضالين) از ( مـغـضوب عليهم)

 جزاى محذوف در آيه - 3

الهى و اينكه خداوند  جمله شرطيهاى است كه جزاى آن ذكر نشده ، همين اندازه مى فرمايد: اگر فضل و رحمت آخـريـن آيـه مورد بحث به صورت

قرائن كالم ، جزاى اين شرط روشن است و گاه مـى شـود كـه حـذف و  با توجه به تواب و حكيم است در كار نبود... ولى نـمى فرمايد چه مى شد، اما

ذهـن انسان برمى انگيزد كه هر كدام به آن سخن  دربـاره يـك مطلب ابهت و اهميت بيشترى به آن مى بخشد، و احـتـمـاالت زيـادى را در سـكـوت



از روى كارهاى شما بر مى  ايـن بـاشـد اگـر فـضـل و رحمت الهى نبود، پرده ايـنـجـا مـمـكـن اسـت جـزاى شـرط مـثـال در .مفهوم تازه اى مى دهد

 .كرد اگر فضل و رحمت الهى نبود، فورا شما را مورد مجازات قرار مى داد و هالك مى و يا .داشت و اعمالتان را برمال مى ساخت تا رسوا شويد

در واقع اين حذف جزاى شرط، ذهن  . شما انسانها مقرر نمى داشت را براى تربيتو يـا اگـر فضل و رحمت الهى نبود اين چنين احكام حساب شده 

 .اين امور سوق مى دهد شنونده را به تمام

 منهم له عذاب عظيممنهم ما اكتسب من االثم و الذى تولى كبره  جـاءو بـاالفـك عـصـبـة مـنـكـم ال تـحـسـبـوه شـرا لكـم بل هو خير لكم لكل امرى إ ن الذيـن :آيه و ترجمه

اهلل  ال جـاءو عـليـه بـأ ربـعـة شـهـداء فـإ ذ لم يـأ تـوا بـالشـهـداء فـأ ولئك عند لو(12) سمعتموه ظن المؤ منون و المؤ منت بأ نفسهم خيرا و قالوا هذا إ فك مبين لو ال إ ذ(11)

ما ليس لكم به  إ ذ تـلقـونـه بـأ لسنتكم و تقولون بأ فواهكم(14) لمسكم فى ما اءفضتم فيه عذاب عظيم االخرةو لو ال فـضـل اهلل عـليـكـم و رحمته فى الدنيا و (13)هم الكذبون

 16) سمعتموه قلتم ما يكون لنا اءن نتكلم بهذا سبحنك هذابهتان عظيم و لو ال إ ذ(15) علم و تحسبونه هينا و هو عند اهلل عظيم

بـلكه خير شما در آن است ، آنها هر كدام سهم  كردند گروهى از شما بودند، اما گمان نكنيد اين مـاجـرا بـراى شـمـا بـد اسـت ، مطرحكسانى كه آن تهمت عظيم را - 11: ترجمه

ت ( را شنيديد مردان و چـرا هـنگامى كه اين )تهم - 12. دارند، و كسى كه بخش عظيم آن را بر عهده گرفت عذاب عظيمى براى او است خود را از اين گـناهى كه مرتكب شدند

چرا چهار شاهد براى آن نياوردند؟ اكنون كه  - 13!؟ كه همچون خود آنها بود( گمان خير نبردند؟ چرا نگفتيد اين يك دروغ بزرگ و آشكار است زنان با ايمان نسبت به خود )و كسى

شما نمى شد به خاطر اين گناهى كه كرديد عذاب سختى به شما  حمت الهى در دنيا و آخرت نصيبو اگـر فـضل و ر - 14.در پيشگاه خدا دروغگويانند چنين گواهانى نياوردند آنها

يكديگر مى گرفتيد، و با دهان خود سخنى مى گفتيد كه به آن يقين نداشتيد،  بياوريد زمانى را كه به استقبال اين دروغ بزرگ رفتيد، و اين شايعه را از زبان بـخـاطر - 15.مى رسيد

كـه آن را شـنـيـديـد نگفتيد براى ما مجاز نيست كه به اين تكلم كنيم ؟  چـرا هـنـگـامـى - 16! كرديد اين مساءله كوچكى است در حالى كه نزد خدا بزرگ است مىو گمان 

 ! منزهى تو، اين بهتان بزرگى است خداوندا

 : شده است براى آيات فوق دو شاءن نزول نقل : شاءن نزول

 سـنـت آمـده و در تـفـاسـيـر شـيـعـه نـيـز بـالواسـطـه نقل شده چنين است كـه مـشـهـورتـر اسـت و در كـتـب تـفـسـيـر اهـل شـاءن نـزول اول

 سفرى پـيـامـبـر خـدا )صـلى اللّه عـليه و آله و سلّم ( هنگامى كه مى خواست:گويد همسر پيامبر خدا )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى ( عايشه):

را با خود مى برد، در يكى از غزوات قـرعـه بـه نام من افتاد، من با  قـرعـه مـى افـكـنـد، قـرعـه به نام هر كس مى آمد او برود، در ميان همسرانش

ايان رسيد، و ما باز ـ هـودجـى پوشيده بودم ، جنگ به پ اللّه عليه و آله و سلّم ( حركت كردم ، و چون آيـه حـجـاب نـازل شـده بـود در پيامبر )صلى

متوجه شدم گردنبندى كه از  رسيديم ، شب بود، من از لشكر گاه براى انجام حاجتى كمى دور شـدم هـنگامى كه بازگشتم گـشـتـيـم نـزديـك مدينه

، و هودج مرا بر شتر گذارده  و معطل شدم هنگامى كه بازگشتم ديدم لشكر حركت كرده مهره هاى يمانى داشتم پاره شده اسـت به دنبال آن باز گشتم

كمبود غذا سبك جثه بودند بعالوه من سن و سالى نداشتم ، به  و رفته اند در حالى كه گمان مى كرده اند من در آنم ، زيرا زنـان در آن زمـان بر اثر اند

  باز مى گردند، شب را در آن بيابان ماندم يابند به سراغ منتـنـهـا مـاندم ، و فكر كردم هنگامى كه به منزلگاه برسند و مرا ن هـر حـال در آنـجـا تـك و

از دور ديد نزديك آمد هنگامى  مسلمين كه او هم از لشكر گاه دور مانده بود شب در آن بـيابان بود، به هنگام صبح مرا اتفاقا صفوان يكى از افراد لشكر

من بر  را بر زبان جارى سـاخـت شتر خود را خواباند، و ( انا هلل و انا اليه راجعون) جز اينكه كه مرا شناخت بى آنكه يك كـلمـه بـا مـن سـخـن بگويد

سبب شد كه گروهى درباره من شايعه پردازى كنند و خود را بدين  آن سوار شدم او مهار ناقه را در دست داشت ، تا به لشكرگاه رسيديم ، اين منظره

مـا بـه  .بود ( عـبـد اهلل بـن ابـى سلول) سـى كـه بـيـش از هـمـه بـه ايـن تـهـمـت دامـن مـى زد،كـ .مجازات الهى ( سازند سبب هالك )و گرفتار

عليه و آله و سلّم ( به  حالى كه من هيچ از آن خبر نداشتم ، در اين هنگام بيمار شدم ، پيامبر )صلى اللّه مدينه رسيديم و اين شايعه در شهر پيچيد در

نزديك  دانستم قضيه از چه قرار است ؟ حالم بهتر شد، بيرون آمدم و كم كم از بعضى از زنان سـابق را در او نمى ديدم ، و نمى ديدن مى آمد ولى لطف

وم عليه و آله و سلّم ( به ديدن من آمد، از او اجازه خواستم به خانه پدرم بر بيماريم شدت گرفت ، پيامبر )صلى اللّه . از شايعه سازى منافقان آگاه شدم

نخور به خدا سوگند زنانى كه امتيازى دارند و مورد حسد  هنگامى كه به خانه پدر آمدم از مادر پرسيدم مردم چه مى گـويند؟ او به من گفت : غصه ،

 .بسيار گفته مى شود ديگران هستند درباره آنها سخن

مورد مشورت قرار داد كه در  را (اسامة بن زيد) عليه السالم ( و) ( ابى طالبعلى بن ) ( در ايـن هـنـگـام پـيـامـبـر )صـلى اللّه عـليه و آله و سلّم

سخنان مردم به ايم )اعتنائى  رسولخدا )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( او خانواده تو است و ما جز خير از او نديده امـا اسـامـة گـفـت : اى برابر اين گفتگوها چه كنم ؟

 . باره تحقيق كن خداوند كار را بر تو سخت نكرده است ، غير از او همسر بسيار است ، از كنيز او در اين !سالم ( گفت : اى پيامبرو اما على )عليه ال .( نكن

 ؟ كنيزاز او پرسيد آيا چيزى كه شك و شبهه اى پيرامون عايشه برانگيزد هرگز ديده اى  پـيـامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( كنيز مرا فرا خواند، و

 . گفت : به خدائى كه تو را به حق مبعوث كرده است من هيچ كار خالفى از او نديده ام

را با مردم در مـيـان بـگـذارد، بـر سـر منبر رفت و رو به مسلمانان كرد  در ايـن هـنگام پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( تصميم گرفت اين سخنان

خانواده ام كه جز پاكى از او نـديـده ام نـاراحت كند اگر  گـاه مـردى )منظورش عبد اهلل بن ابى سلول بود( مرا در مورد گروه مسلمين ! هر و گفت : اى

 سـعـد بـن مـعـاذ) ام تكليف چيست ؟ ؟! و همچنين اگر دامنه اين اتهام دامان مردى را بگيرد كه من هرگز بدى از او نديده او را مجازات كنم معذورم

از برادران ما  اگر اگر او از طايفه اوس باشد من گردنش را ميزنم )سعد بن معاذ بزرگ طايفه اوس بود( و بـرخاست عرض كرد: تو حق دارى ، ( انـصـارى

 . از طايفه خزرج باشد تو دستور بده تا دستورت را اجرا كنيم

گـرفت )عبد اهلل بن ابى كه اين شايعه دروغين را دامن مى  قوميت او را فـروو مرد صالحى بود در اينجا تعصب  ( خزرج) كه بزرگ ( سعد بن عباده)

 ! را اگر از قبيله ما باشد نخواهى داشت ميگوئى ! به خدا سوگند توانائى بر كشتن چنين كسىبـه سـعـد كـرد و گـفـت : تـو دروغ  زد از طايفه خزرج بود( رو

بـه خـدا قـسـم مـا  ! كـرد و گـفـت تـو دروغ مـى گـوئى ( عباده سعد به) بود رو به (معاذسعد بن ) پسر عموى كه (اسـيـد بـن خـضير)



 خزرج) و ( اوس) در ايـن هـنـگـام چـيزى نمانده بود كه قبيله .! دفاع مى كنى چـنـيـن كـسـى را بـه قتل مى رسانيم ، تو منافقى ، و از منافقين

سلّم ( بر منبر ايستاده بود، حضرت باالخره آنها را خاموش و  ر حـالى كـه پـيامبر )صلى اللّه عليه و آله وبجان هم بيفتند و جنگ شـروع شـود، د (

من  . پيامبر هرگز در كنار من نمى نشست هـمـچنان ادامه داشت و غم و اندوه شديد وجود مرا فرا گرفته بود و يكماه بود كه ايـن وضـع .ساكت كرد

 .باالخره خداوند مطلب را روشن خواهد كرد ن تهمت پاكم وخود مى دانستم كه از اي

باد كه خداوند تو را از  آله و سلّم ( نزد من آمد در حالى كه خندان بود، و نخستين سخنش اين بود بشارت بر تو سـرانجام روزى پيامبر )صلى اللّه عليه و

 .ـن جـائوا بـاالفـك ... تـا آخـر آيـات نازل گرديدالذي اين اتهام مبرا ساخت ، در ايـن هـنـگـام بـود كـه آيـات ان

نـزول دوم كـه در بـعـضـى از كـتـب در  شـاءن .(آيات آنها كه اين دروغ را پخش كرده بودند همگى حد قذف بر آنها جارى شد و به دنبال نزول اين)

مورد  ( عايشه) سوى همسران پيامبر )صلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( ازيكى از  ( ماريه قبطيه) : كـنـار شـان نـزول اول ذكر شده است چنين است

پيامبر )صلى اللّه عليه و آله  اللّه عليه و آله و سلّم ( بنام ابراهيم داشت ، هنگامى كه ابراهيم از دنيا رفت اتهام قرار گرفت ، زيرا او فرزندى از پيامبر )صلى

هـنـگـامـى كه رسول خدا اين  !!بود ( جريح قبطى) ناراحتى ؟ او در حقيقت فرزند تو نبود، فرزند چرا اينقدر و سلّم ( شديدا غمگين شد، عايشه گفت

 .كرد كه به خود اجازه چنين خيانتى را داده بود ( جريح) كشتن سخن را شنيد على )عليه السالم ( را ماءمور

حـضرت مشاهده نمود فرار كرد و از درخت نخلى باال  رفت و او آثار غضب را در چـهـره على )عليه السالم ( به سراغ جريح با شمشير برهنه هنگامى كه

هنگام پيراهن او باال رفت و  اسـت عـلى )عـليـه السالم ( به او برسد خود را از باالى درخت بزير انداخت در اين رفت هنگامى كه احساس كرد مـمـكـن

 .معلوم شد كه اصال او آلت جنسى ندارد

پيش روم يا تحقيق كنم ؟ فرمود بايد تحقيق كنى ،  السـالم ( بـه خـدمـت پيامبر آمد و عرض كرد آيا بايد در انجام دستورات شما قاطعانه )عـليـه عـلى

دى و آلودگى را از را كه ب كـرد پـيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( شكر خدا را بجاى آورد و فرمود شكر خدا على )عليه السالم ( جريان را عـرض

 .شد و اهميت اين موضوع را بازگو كرد در اين هنگام آيات فوق نازل. دامان ما دور كرده است

 تحقيق و بررسى

 : جملهچرا و نقاط مبهم در آن وجود دارد از  شاءن نزول همانگونه كه گفتيم در بسيارى از منابع اسالمى آمده ولى جاى گفتگو و چون و بـا ايـنـكـه نـخـستين

آله و سلّم ( تحت تاءثير موج  تفاوتهائى كه دارد به خوبى استفاده مى شود كه پـيـامـبـر اكـرم )صلى اللّه عليه و از تعبيرات مختلف اين حديث با - 1

طوالنى از او  يير داد، و مدتىزمـيـنه به گفتگو و مشاوره نشست و حتى برخورد خود را با عايشه تغ يـارانـش در ايـن شايعه قرار گرفت تا آنجا كه با
 .پذيرا شد پـيـامـبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( طبق اين روايت شايعه را تا حد زيادى كناره گيرى نمود، و رفتارهاى ديگرى كه همه حاكى از اين است كـه

بت القـدم نـيـز نـبـايـد ايـن چـنـيـن تـحـت تـاثـيـر با ايمان و ثا ايـن مـوضـوع نـه تـنـهـا با مقام عصمت سازگار نيست ، بلكه يك مسلمان

بـگـذارد در عـمـل نـبـايـد روش خـود را تـغـيير دهد و  دليـل قـرار گـيـرد، و اگـر شـايـعـه در فـكـر او تـاءثـيـر نـاخـودآگـاهـى شـايـعـات بـى

 . معصوم كه مقامش روشن است تسليم آن گردد، تا چه رسد به

قرار گرفتند؟  شديدى كه در آيات بعد خواهد آمد كه چـرا گـروهـى از مؤ منان تحت تاءثير اين شايعه تـوان بـاور كـرد كه عتابها و سرزنشهاىآيـا مـى 

اسـت كـه مـا را عليه و آله و سلّم ( نيز بشود؟! اين يكى از ايـرادهـاى مـهـمـى  چرا مطالبه چهار شاهد نـنـمـودنـد؟ شـامـل شـخـص پيامبر )صلى اللّه

 .صـحـت ايـن شـاءن نزول الاقل گرفتار ترديد مى كند در

عـمـل مـنـافى عفت ( قبل از داستان افك نازل شده  نسبت اتهام) ( قذف) آيـات چـنين نشان مى دهد كه حكم مربوط به بـا ايـنـكـه ظـاهـر - 2

ابـى سلول و جمعى ديگر پخش  روز كـه چـنـيـن تـهـمـتـى از نـاحـيـه عـبـداهلل بـن و آله و سـلّم ( در هـمـان است ، چرا پيامبر )صلى اللّه عليه

هـمـه  اجرا نكرد؟ )مـگـر ايـنـكـه گـفـتـه شـود كـه آيـه قـذف و آيـات مـربـوط بـه افـك شد، آنها را احضار نفرمود و حد الهى را در مورد آنها

گرديده كه در ايـن صـورت ايـن ايـراد مـنـتـفـى مـى شـود ولى ايـراد  كم نيز به تناسب اين موضوع تشريعيـكـجـا نـازل شده و يا به تعبير ديگر آن ح

 : كه و اما در مورد شاءن نزول دوم ، مشكل از اين بيشتر است چرا .( قوت خود باقى است اول كامال به

نـبـود، در حـالى كـه آيـات با صراحت مى گويد گروهى در اين مساءله  ـتـربـيـش اوال: مطابق اين شاءن نزول كسى كه مرتكب تهمت زدن شد، يك نفر

عتاب و سرزنش مؤ منانى كه در اين مساءله  و شايعه را آنچنان پخش كردند كه تقريبا محيط را فرا گرفت ، و لذا ضميرها در مورد فعاليت داشـتـند،

 . زول دوم به هيچوجه سازگار نيستاين با شاءن ن درگير شدند همه به صورت جمع آمده است ، و

عليه و آله و سلّم ( حد تهمت  عايشه مرتكب چنين تهمتى شده بود و بعدا خالف آن ثابت گرديد چرا پيامبر )صلى اللّه ثانيا: اين سؤ ال باقى است كه اگر

 بر او اجرا نكرد؟

يك متهم صادر كند، با اينكه رقابت  تنها با شهادت يك زن حـكـم اعـدام را در مورداكرم )صلى اللّه عليه و آله و سلّم (  ثالثا: چگونه امكان دارد پيامبر

خطا در  ، ايـن امـر ايـجـاب مـى كـرد كـه احتمال انحراف از حق و عدالت يا حداقل اشتباه و در ميان زنانى كه داراى يك هـمـسـرنـد عـادى اسـت

نيست ، مهم آن است كه بدانيم از مـجـمـوع آيـات اسـتـفـاده مـى شـود  ـم اسـت اين شاءن نزولهابـه هـر حـال آنـچـه بـراى مـا مـه .حق او بدهد

و نيز  .بودند، و اين شايعه در جامعه پخش شده بود بـى گـنـاهـى را بـه هـنـگـام نـزول ايـن آيـات مـتـهـم بـه عمل منافى عفت نموده  كـه شـخـص

 . بوده است مى شود كه اين تهمت درباره فردى بود كه از اهميت ويژه اى در جامعه آن روز برخوردار از قرائن موجود در آيه استفاده

حادثه بهره بردارى غـرض آلودى بـه نـفـع خـويـش و بـه زيـان جـامـعـه  و نـيـز گـروهـى از مـنـافـقـان و بظاهر مسلمانها مى خواستند از اين



كرد، و منحرفان بد زبان و منافقان تيره دل را محكم بر  نـازل شـد و بـا قـاطـعيت بى نظيرى با اين حادثه برخورد كـنـنـد كـه آيـات فـوق اسـالمـى

هر محيط و هر عصر و زمان جارى  است اين احكام شاءن نزولش هر كه باشد انحصار به او و آن زمان و مكان نداشته ، و در بديهى .سر جاى خود نشاند

پيگيرى و  تفسير آيات مى رويم تا ببينيم چگونه قرآن با فصاحت و بالغت تمام ، اين حادثه خاص را ـمـه ايـن گـفـتـگـوها به سراغبـعـد از ه . است

 . نهايت حل و فصل كرده است مو شكافى نموده و در

 ( ماجراى افك )تهمت عظيم داستان پر :تفسير

 مى گويد: كسانى كه آن تهمت عظيم را مطرح كردند گروهى از شما بودند )ان الذين جائوا كندنـخـسـتين آيه مورد بحث بى آنكه اصل حادثه را مطرح 

 .زائد را حذف كنند و به داللت التزامى كلمات قناعت نمايند زيـرا يـكـى از فـنون فصاحت و بالغت آن است كه جمله هاى .( باالفك عصبة منكم

دگـرگـون شـود، مـثـال بادهاى  به هر چيزى گفته مى شود كه از حـالت اصـلى و طـبـيـعـيـش ( غبرا) بنا به گفته (بـر وزن فكر) ( افـك) واژه

از  مى نامند، سپس به هر سخنى كه انحراف از حق پيدا كند و متمايل به خالف واقع گردد، و ( مؤ تفكه) مخالف را كه از مسير اصلى انـحراف يافته

به هر دروغ ساده اى نمى گويند، بلكه  ( افك) معتقد است كه ( مجمع البيان) در ( طبرسى) مـرحوم .شودگفته مى  ( افك) جمله دروغ و تهمت

بيانگر اهميت اين حادثه و دروغ و تهمتى است  خود ( افك) بزرگى است كه مساءله اى را از صورت اصليش دگرگون مى سـازد، و بنابراين كلمه دروغ

 .كه در اين زمينه مطرح بود

رشـتـه هاى مـخـصـوصـى اسـت كه عضالت انسان را به هم پيوند  بـه مـعـنـى ( عـصـب) بـر وزن غـصـه ( در اصـل از مـاده) ( عـصـبـه) واژه

 ( عـصـبـه) همكارى و همفكرى دارند اعصاب نام دارد، سـپـس بـه جـمـعـيـتـى كـه بـا هـم متحدند و پيوند و ارتباط و داده و مجموعه آن سلسله

 دهد كه توطئه گران در داستان افك ارتباط نزديك و محكمى با هم داشته و شبكه منسجم و گـفـتـه شده است ، به كار رفتن اين واژه نشان مى

 .تـعـبـيـر مـعـمـوال در مـورد ده تـا چهل نفر به كار مى رود بـعـضـى گـفـتـه انـد كـه ايـن .را براى توطئه تشكيل مى دادند نيرومندى

 ناراحت شده بودند دلدارى مى دهد كه دنبال اين جمله به مؤ منانى كه از بروز چنين اتهامى نسبت به شخص پـاكـدامنى سخت ه هر حال قرآن بهب

 .( ال تـحـسـبـوه شـرا لكـم بل هو خير لكم) (نكنيد اين ماجرا براى شما شـر اسـت بـلكـه بـراى شـمـا خـيـر بـود گمان)

كـوردل بـرداشـت ، و ايـن بد سيرتان خوش ظاهر را  از روى نـيـات پـليـد جـمـعـى از دشـمـنـان شـكـسـت خـورده و مـنـافـقـانپـرده  چـرا كـه

نبود و آنها همچنان  تـجـربـه بـه مـيـان آيـد تا آنان كه غش دارند سيه رو شوند، و چه بسا اگر اين حادثه رسوا ساخت ، و چه خوب است كه محك

روزهاى سياه  اين ماجرا به مسلمانان درس داد كه پيروى از شايعه سازان ، آنها را به .زدند ته مى ماندند در آينده ضربه سختتر و خطرناكترى مىناشناخ

 .مى كشاند بايد در برابر اين كار به سختى بايستند

ناراحت كننده و بد ظاهرى كه خير كثير در  نگرند، چه بسا حوادثاين ماجرا به مسلمانان آموخت اين بود كه به ظاهر حوادث تنها ن درس ديـگـرى كـه

است ، زيرا مؤ منان از نظر  همه مؤ منان را در اين حادثه سهيم مى شمرد و بـراستى چنين ( لكم) ضـمـيـر جـالب ايـنـكـه بـا ذكـر . آن نهفته است

 سـپـس در دنـبال اين آيه به دو نكته اشاره مى كند: نخست .شريك و سهيمند شاديها حيثيت اجتماعى از هم جدائى و بيگانگى ندارند و در غمها و

لكل امرء منهم ما ) ( چـنـيـن گناهى زدند، هر كدام سهم خود را از مسئوليت و مجازات آن خواهند داشت اينهائى كه دسـت بـه) :اينكه مى گويد

 .( اكتسب من االثم

ديـگـران نـخـواهـد بـود، بـلكـه هر كس به هر اندازه و به هر  و بنيانگذاران يك گناه هرگز مانع از مسئوليتبه اينكه مسئوليت عظيم سردمداران  اشاره

 .سهيم و شريك باشد بار گناه آن را بر دوش مى كشد مقدار در يك توطئه

 تولى كبره منهم له عذاب عظيم و الذى) (دارد گرفت عذاب عظيم و دردناكى كسى كه بخش عظيم اين گناه را از آنها بر عهده) جـمـله دوم ايـنـكـه

محسوب مى شد، بعضى ديگر نيز مسطح بن  ( اصحاب افك) بـن ابـى سلول بود كه سر سلسله مـفـسـران گـفـتـه انـد ايـن شـخـص عـبـداهلل .(

 .و حسان بن ثابت را به عنوان مصداق اين سخن نام برده اند اثاثه

رهـبـر ايـن گـروه مـحـسـوب مى  در اين ماجرا فعاليت مى كرد و نخستين شعله هاى آتش افك را بـرافـروخـت و از همه به هر حال كسى كه بيش

 .(اشاره به مساءله رهبرى او باشد ( تولى) نيست تعبير به شد به تناسب بزرگى گناهش مجازات بزرگترى دارد )بعيد

چند آيه مورد سرزنش قرار داده ، مى  دند و تحت تاثير واقع شدند كرده و آنها را شديدا طىمنانى كه در اين حادثه فريب خور سپس روى سخن را به مؤ

ال اذ سمعتموه ظن المؤ منون و المؤ  ؟! )لو(ايمان نسبت به خود گمان خير نبردند چـرا هـنـگـامـى كـه ايـن تهمت را شنيديد مردان و زنان با):گويد

به منزله نفس  كه سخن منافقان را درباره افراد مؤ من استماع كرديد با حسن ظن به ديگر مؤ منان كه نـگامىيـعـنـى چـرا هـ .(منات بانفسهم خيرا
گروه منافقان را  شما كه سابقه زشت و رسواى اين .( و قالوا هذا افك مبين) ( و چرا نگفتيد اين يك دروغ بزرگ و آشكار است).خود شما هستند برخورد نكرديد

 . شما كه از روى قرائن مختلف اطمينان داشتيد چنين اتهامى امكان پذير نيست .بوديد شما كه از پاكدامنى فرد مورد اتهام به خوبى آگاه .مى دانستيد

 .ناحيه دشمنان صورت مى گرفت واقف بوديد شـمـا كـه بـه تـوطئه هائى كه بر ضد پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( از

ايـنـكـه خـود  اين گونه شايعات دروغين را بشنويد و سكوت اخـتـيـار كـنـيـد، تـا چـه رسـد بـه ى مالمت و سرزنش است كهبـا ايـنـهـمـه جا

 فوق بجاى اينكه تعبير كند شما درباره متهم به اين تهمت بايد حسن ظـن داشـتـه جالب اينكه در آيه .!آگـاهـانـه يـا نـاآگـاه عامل نشر آن شويد

گـفـتـيـم اشـاره به اين است كه جان مؤ منان از هم جدا  مى گويد: شما نسبت به خودتان بايد حسن ظن مى داشتيد، اين تعبير چـنـانـكـه بـاشـيـد

ـدرد اگـر عـضـوى را روزگـار ب واحـدنـد كـه اگـر اتـهـامى به يكى از آنها متوجه شود گوئى به همه متوجه شده است و  نيست و همه به منزله نفس



به  هـمـانـگونه كه هر كس خود را موظف به دفاع از خويشتن در برابر اتهامات مى داند بايد آورد قـرارى بـراى ديـگـر عـضـوهـا بـاقـى نمى ماند و

 ديده مى شود از جملهدر چنين مواردى در آيات ديگر قرآن نيز  ( انفس) استعمال كلمه .همان اندازه از ديگر برادران و خواهران دينى خود دفاع كند

 !(غيبت و عيبجوئى از خودتان نكنيد) : سوره حجرات و ال تلمزوا انفسكم 55آيه 

 .رادع در برابر گمانهاى بد باشد شده اشاره به اين است كه ايمان صفتى است كه مى تواند مانع و ( مردان و زنان با ايمان) و ايـنـكـه تـكـيـه بـر روى

سكوت  معنوى دارد كه به هر حساب جاى اين نبود كـه مـؤ مـنـان در بـرابـر چـنين تهمت زشتى آنها جنبه هاى اخالقى و تا اينجا سرزنش و مالمت

آوردن چهار شاهد  چرا آنها را موظف به) :توجه كرده مى گويد سـپـس به بعد قضائى مساءله.كنند و يا آلت دست شايعه سازان كور دل گردند

 .(عليه باربعة شهداء ؟ )لو ال جائوا(ننموديد

 .( فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عنداهلل هم الكاذبون) (چـنـيـن گـواهـانـى را نـياوردند آنها نزد خدا دروغگويانند اكـنـون كـه)

اما اين  .نازل شده بودقذف در صورت عدم آن ، قبل از آيات افك  اين مؤ اخذه و سرزنش نشان مى دهد كه دستور اقامه شهود چهار گانه و همچنين حد

است ، زيرا تا همكارى از ناحيه مردم نباشد  پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( اقدام به اجراى اين حد نـكـرد پـاسخش روشن سؤ ال كه چرا شخص

بـعـضـى از احـكـام  ر برابر اجـراىپيوندهاى تعصب آميز قبيله اى گاهى سبب مى شد كه مقاومتهاى منفى د اقدام به چنين امرى ممكن نـيست زيرا

 .در اين حادثه چنين بود ولو بـه طـور مـوقـت ابـراز شـود، چـنـانـكـه طـبـق نقل تواريخ

خـدا در دنـيا و آخرت شامل حال شما نبود به  اگـر فـضـل و رحـمـت) :كـرده ، مـى گـويـد سـرانـجـام تـمـام ايـن سـرزنـشـهـا را جـمـع بـنـدى

 و لو ال فضل اهلل عليكم و رحمته فى الدنيا و االخرة لمسكم) ( عـذاب عـظـيـمـى دامـانـتـان را مـى گـرفـت اين كارى كه در آن وارد شـديـد خاطر

 .( فيما افضتم فيه عذاب عظيم

معنى فرو رفتن در آب آمده است ، از اين  و فـزونـى است ، و نيز گاهى به به معنى خروج آب با كثرت ( افاضه) از ماده ( افضتم) با توجه به اينكه

 .!اتـهـام مزبور آنچنان دامنه پيدا كرد كه مؤ منان را نيز در خود فرو برد تعبير چنين بر مـى آيـد كـه شـايـعـه

 به خاطر) :مى گويدسهل انگارى غوطه ور شدند،  بـعد در حقيقت توضيح و تبيين بحث گذشته است كه چگونه آنها در اين گناه بزرگ بر اثر آيـه

 .( اذ تلقونه بالسنتكم) (زبان يكديگر مى گرفتيد بياوريد هنگامى را كه به اسـتـقـبـال اين دروغ بزرگ مى رفتيد و اين شايعه را از

رديد اين مساءله كـ و گـمـان مـى) ( ما ليس لكم به علم و تقولون بافواهكم) (آن علم و يقين نداشتيد و بـا دهـان خود سخنى مى گفتيد كه به)

آيـه بـه سـه قـسـمـت از گـنـاهـان  در واقـع ايـن .( و تحسبونه هينا و هو عند اهلل عظيم) ( كوچكى است در حالى كه در نزد خدا بزرگ است

 .( استقبال اين شايعه رفتن و از زبان يكديگر گرفتن )پذيرش شايعه به ( نخست) :بـزرگ آنها در اين رابطه اشاره مى كند

 آن براى ديگران )نشر شايعه بدون هيچگونه تحقيق مـنـتـشـر سـاخـتـن شايعه اى را كه هيچگونه علم و يقين به آن نداشتند و بازگو كردن ( دوم)

آبروى جامعه بـلكـه بـا حـيـثيت و  ساده و كوچك شمردن در حالى كه نه تنها با حيثيت دو فرد مسلمان ارتـبـاط داشـت ، آن را عـملى ( سـوم) .(

 .( عنوان يك وسيله سرگرمى از آن استفاده كردن اسالمى گره خورده بود )كوچك شمردن شايعه ، و به

است ، با اينكه همه سخنان با زبان و از طريق  با زبانتان ( و در جاى ديگر بافواهكم )بـا دهانتان ( آمده) ( بالسنتكم) جـالب ايـنكه در يك مورد تعبير

پـخـش آن تكيه بر دليل داشتيد،  و نـه در ايـنـكـه شـمـا نـه در پـذيـرش ايـن شـايـعـه مـطـالبـه دليل كرديد گيرد، اشـاره بـه دهان صورت مى

ود كه بـسـيـار مـهمى ب و از آنـجـا كـه ايـن حـادثـه .حركات دهان ، سرمايه شما در اين ماجرا بود تنها سخنانى كه باد هوا بود و نتيجه گردش زبان و

تازيانه  ديگر در آيه بعد روى آن تكيه كرده ، و موجى تازه از سرزنش بر آنها مى بارد، و گروهى از مسلمانان آن را سبك و كوچك شـمـرده بـودنـد بار

 :اى محكمتر بر روح آنها مى نوازد، و مى گويد

 ين سخن بگوئيم )چـرا كـه تـهـمـتى است بدون دليل ( منزهى تو، اىنيستيم از ا چـرا هـنـگـامى كه اين دروغ بزرگ را شنيديد نگفتيد ما مجاز)

 .( اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم و لو ال) !( پروردگار، اين بهتان بزرگى است

اتهام واقع شده بودند نگاه نكردند، اما در اينجا مى  قبال تنها به خاطر اين مالمت شده بودند كه چرا با حسن ظن نسبت به كسانى كه مورد در واقـع

شـمـا  .عامل نشر آن شويد بـايـسـت هـرگـز بـه خـود اجـازه ندهيد كه لب به چنين تهمتى بگشائيد، تا چه رسد كه گويد عالوه بر حسن ظن شما مى

شويد به  ودن پروردگار مى افتاديد، و از اينكه آلوده نشر چنين تهمتىبه ياد پاكى و منزه ب بـايـد از ايـن تـهـمـت بـزرگ غـرق تـعـجـب مى شديد، و

كـنـار آن گـذشـتـيـد ـ سهل است به آن نيز دامن زديد و ناآگاهانه آلت دست  امـا مـع االسـف شـمـا بـه سـادگـى و آسـانـى از .خدا پناه مى برديد

و همچنين نكته هاى ديگر  ( راه مبارزه با آن) و (انگيزه ها) و ( شايعه سازى) هدر مـورد اهـميت گنا .توطئه گر و شايعه ساز شديد منافقان

 .در ذيل آيات آينده به خواست خدا بحث خواهيم كرد پيرامون اين موضوع

اءمنوا  الذين يحبون اءن تشيع الفاحشة فى الذين إ ن(18) لكم االيات و اهلل عليم حكيم و يبين اهلل (17) اءن تعودوا لمثله اءبدا إ ن كنتم مؤ منين يعظكم اهلل :ترجمه آيه و

 (20) لو ال فضل اهلل عليكم و رحمته و اءن اهلل روف رحيم و(19) لهم عذاب اءليم فى الدنيا و االخرة و اهلل يعلم و اءنتم ال تعلمون

 شما تبيين مى كند، و خدا عليم و حكيم است و خداوند آيات خود را براى - 18!داريدهرگز چنين كارى را تكرار نكنيد اگر ايمان  خداوند شما را اندرز مى دهد كه - 17 : ترجمه

و اگر فضل  - 20.است ، و خداوند مى داند و شما نمى دانيد زشـتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد عذاب دردناكى براى آنها در دنيا و آخرت كـسـانـى كـه دوسـت دارنـد - 19.

 .( شما نبود و اينكه خدا مهربان و رحيم است )مجازات سختى دامانتان را فرا مى گرفت ل حالو رحمت الهى شام

 اشاعه فحشاء ممنوع است :تفسير



مساءله  شوم و دردناك شايعه سازى و اتهام نـامـوسـى نسبت به افراد پاك است ، چرا كه اين و عواقب ( داستان افك) بـاز در ايـن آيات سخن از

ثـر ايـن مـسـاءله را تـحـليـل كـنـد، و چـنان محكم كارى نمايد كه  است كه قرآن الزم مى بـيـنـد چـنـد بـار از طـرق گـونـاگـون و مـؤبقدرى مهم 

 اخـداونـد شـمـا را انـدرز مـى دهـد كـه مـانـنـد ايـن عمل ر) :نـخـسـت مـى گـويـد .صحنه اى در جامعه مسلمين تكرار نشود در آينده چنين

 .( يعظكم اهلل ان تعودوا لمثله) (هرگز تكرار نكنيد اگر ايمان )به خدا و روز جزا( داريد

و يا ضعف ايمان ، در حقيقت جمله  است كه انسان به سراغ اين گناهان عظيم نرود، و اگر مرتكب شد يا نشانه بى ايمانى است يعنى اين نشانه ايمان

گرفت ، تا  تنها پشيمانى از گذشته كافى نيست بايد نسبت به عدم تكرار گناه در آينده نيز تصميم ند، چرا كهمزبور يكى از اركان توبه را ترسيم مى ك

داشته باشند اين سخنان ، سخنان عادى معمولى نيست ، بلكه اين خداوند عليم و  و بـعـد بـراى تـاءكـيد بيشتر كه توجه .توبه اى جامع االطراف باشد

آگاه  خداوند آيات را براى شما تبيين مى كند و خداوند) :تبيين بر آمده و حقايق سرنوشت سازى را روشن مى سازد، مى گويدكه در مقام  حكيم است

 .( و اهلل عليم حكيم و يبين اهلل لكم االيات) ( حكيم است و

 .دستورات الزم را مى دهدخبر است ، و به مقتضاى حكمتش  بـه مـقـتـضاى علم و آگاهيش از تمام جزئيات اعمال شما با

مقتضاى حكمتش دستورات و احكامش  بـه مـقـتـضـاى عـلمـش از نـيـازهـاى شـمـا و عوامل خير و شرتان آگاه است ، و به يـا بـه تـعـبـيـر ديـگـر

 .را با آن هماهنگ مى سازد

كسانى كه دوست مى ) :مى گويد كـلى و جـامـع تغيير داده و، سخن را از شكل يك حادثه شخصى به صورت بيان يك قانون  بـاز بـراى مـحكم كارى

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا ) گناهان قبيح در ميان افراد با ايمان اشاعه يابد عذاب دردناكى در دنيا و آخرت دارند دارند زشتيها و

 .( لهم عذاب اليم فى الدنيا و االخرة

دوست دارند كه چنين كارى را انجام دهند و اين نهايت تاءكيد در اين  ـمى گويد كسانى كه اشاعه فحشاء دهند، بلكه مى گويدقـابـل تـوجـه ايـنـكـه ن

بوده كه همسر پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( يا شخص  بـه تـعـبـيـر ديگر مبادا تصور شود كه اين همه اصرار و تاءكيد به خاطر اين . زمينه است

تمام آن تاءكيدات و اصرارها در مورد او صادق  متهم شده است ، بـلكـه در مورد هر كس و هر فرد با ايمان چنين برنامه اى پيش آيد ديگرى در پايه او، 

 .هر چند ممكن است بر حسب موارد جنبه هاى ديگرى بر آن افزوده شود است ، چرا كه جنبه شخصى و خصوصى ندارد،

در مـورد زن و مـرد بـا ايـمـانـى نـشـر  جه داشت كه اشاعه فحشاء منحصر به اين نيست كه انسان تهمت و دروغ بـى اسـاسـى راتو ضـمـنـا بـايـد

وسيعى دارد كه هر گونه  متهم سازد، اين يكى از مصاديق آن است ، اما منحصر به آن نيست ، اين تعبير مفهوم دهـد، و آنـهـا را بـه عـمـل منافى عفت

 .مى شود فساد و اشاعه زشتيها و قبائح و كمك به توسعه آن را شامل نشر

مفهوم لغوى  غالبا در موارد انحرافات جنسى و آلودگـيـهـاى نـاموسى به كار رفته ، ولى از نظر در قرآن مجيد (فحشاء) يا ( فاحشه) البته كلمه

باشد، و در قرآن  و گفتارى است كه زشتى آن بزرگ معنى هر گونه رفتار به ( فاحشه) و (فحشاء) و ( فحش) :گويد ( مفردات) چنانكه راغب در

از گناهان بزرگ و از اعمال  كسانى كه) : يجتنبون كبائر االثم و الفواحش مجيد نيز گاهى در همين معنى وسيع اسـتـعـمـال شـده مـانند و الذين

اما اينكه مى گويد: آنها عذاب  .كامال روشن مى شود رتيب وسعت مفهوم آيهو به اين ت.(63سوره شورى آيه ) (...زشت و قبيح اجتناب مى كنند

آنها باشد كه در همين دنيا  است اشاره به حدود و تعزيرات شـرعـيه ، و عكس العملهاى اجتماعى ، و آثار شوم فردى دردناكى در دنيا دارند ممكن

 است محروميت آنها از حق شهادت ، و محكوم بودنشان به فسق و رسوائى نيز از آثار دنيوى آن دامنگير مـرتـكـبـيـن اين اعمال مى شود، عالوه بر اين

خدا مى داند و شما  و) :و در پـايـان آيـه مـى فـرمايد.باشد و اما عذاب دردناك آخرت دورى از رحمت خدا و خشم و غضب الهى و آتش دوزخ مى.

 .( و انتم ال تعلمون و اهلل يعلم) (نمى دانيد

 .به خوبى آگاه است ، ولى شما از ابعاد مختلف اين مساءله آگاه نيستيد او از عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه فحشاء در دنيا و آخرت

يد و اين عمل شوم مى پردازند مى شناسد اما شما نمى دان دانـد چه كسانى در قلبشان حب اين گناه است و كسانى را كه زير نامه اى فريبنده به او مـى

 .كند دانـد چـگـونـه بـراى جـلوگـيـرى از ايـن عـمـل زشـت و قـبـيـح احـكـامـش را نازل و او مـى.نمى شناسيد

مؤ منان پاكدامن است ، بار ديگر  ( قذف) و (اشاعه فـحـشاء) مبارزه با و ( افك) در آخـريـن آيـه مـورد بـحـث كـه در عـيـن حـال آخـريـن آيات

الهى شامل حال شما نمى شد، و اگرخـداونـد نـسـبـت بـه شـمـا رحيم و مهربان  اگر فضل و رحمت) : تكرار و تاءكيد مى كند كه اين حقيقت را

و لو ال فضل اهلل ) (روزگـارتـان سـيـاه و زنـدگـيـتان تباه گردد آنچنان مجازات عظيم و دردناكى در اين دنيا بـراى شـمـا قـائل مـى شـد كـه نبود

 .( كم و رحمته و ان اهلل رؤ ف رحيمعلي

 اشاعه فحشاء چيست ؟ - 1 

خانه  بزرگى كه در آن زندگى مى كند از يك نـظر همچون خانه او است ، و حريم آن همچون حريم از آنجا كه انسان يك موجود اجتماعى است ، جامعه

روى همين اصل در اسالم با هر كارى كه جو جامعه را مسموم  . ودگيشاو محسوب مى شود، پاكى جامعه به پاكى او كمك مى كند و آلودگى آن به آل

هايش اين است كه غيبت ، عيوب پنهانى را  اگر مى بينيم در اسالم با غيبت شديدا مبارزه شده يكى از فلسفه . مبارزه شده است يا آلوده كند شديدا

جنبه  ـنـيـم دسـتور عيب پوشى داده شده يك دليلش همين است كه گناهاگـر مـى بـي .كند آشكار مى سازد و حرمت جامعه را جريحه دار مى

مستور و پنهان است تا آنجا كه در روايتى از امـام عـلى بـن مـوسـى  اگـر مى بينيم گناه آشكار اهميتش بيش از گناه .عمومى و همگانى پيدا نكند

گـنـاه را نـشـر دهـد  آنـكـس كـه) : بـالسـيـئة مـغـفـور له بـالسـيـئة مـخـذول والمـسـتـتـرعـليـهـمـاالسـالم ( مـى خـوانـيـم : المـذيـع )الرضـا



بـيـنـيم در آيات فوق موضوع اشاعه  و اگـر مـى.( دارد مشمول آمرزش الهى است مـخـذول و مـطـرود اسـت و آنـكـس كـه گـنـاه را پـنـهـان مـى

 . محكوم شده نيز دليلش همين است عاده كوبندهفحشاء با لحنى بسيار شديد و فوق ـ ال

محاصره  نقطه اى از جامعه اين آتش روشن شود بايد سعى و تالش كرد كه آتش خاموش ، يا حداقل اصـوال گـنـاه همانند آتش است ، هنگامى كه در

از .ا فرا خواهد گرفت و كسى قادر بر كنترل آن نخواهد بودحريق همه جا ر گردد، اما اگر به آتش دامن زنيم و آن را از نقطه اى به نقطه ديگر ببريم ،

بزرگى در برابر فساد است ، اشاعه فحشاء و نشر گناه و  گـذشـتـه عـظـمـت گـنـاه در نـظـر عامه مردم و حفظ ظاهر جامعه از آلودگيها خود سد ايـن

پيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و آله و سلّم  در حـديـثى از.را ساده مى نمايد شكند، گناه را كوچك مى كند، و آلودگى به آن تجاهر به فسق اين سد را مى

 .( همانند كسى است كه آن را در آغاز انجام داده كسى كه كار زشتى را نشر دهد) :كـمـبـتـدئها ( مى خوانيم : من اذاع فاحشة كان

 نيم كه مردى خدمتش آمد و عـرض كـرد: فـدايـت شـوم از يـكـى از بـرادرانمى خوا ( در حـديـث ديـگـرى از امـام مـوسى بن جعفر )عليه السالم

حالى كه جمعى از افـراد مـوثق اين مطلب را از او نقل كرده  ديـنـى كـارى نـقـل كردند كه من آن را ناخوش داشتم ، از خودش پرسيدم انكار كرد در

التذيعن عليه شيئا تشينه بـه و  عندك خمسون قسامه و قال لك قول فصدقه و كذبهم ، وسمعك و بصرك عن اخيك و ان شـهـد  اند، امام فرمود: كذب

 : االخرة عـز و جل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا و تـهـدم بـه مـروتـه ، فـتـكـون مـن الذيـن قـال اهلل

بگويد نكرده ام از او بپذير و  مسلمانت تكذيب كن ، حتى اگر پنجاه نفر سوگند خـورنـد كه او كارى كرده و اوبرادر  گـوش و چـشـم خود را در مقابل)

 شخصيتش را از آنها نپذير، هرگز چيزى كه مايه عيب و ننگ او است و

دارند زشتيها در ميان مؤ منان  ى كـه دوست مىكـسـانـ) : درباره آنها فرموده از مـيان مى برد در جامعه پخش مكن كه از آنها خواهى بود كه خداوند

گاه به اين مى :اشكال مختلفى دارد (اشـاعـه فـحـشـاء) ذكـر ايـن نـكـتـه نـيـز الزم اسـت كـه .و (پخش شود عذاب دردناكى در دنيا و آخرت دارند

 .و نشر فحشاء است به وجود آورد راكزى كه موجب فسادگاه به اين است كه م.را دامن بزند و براى اين و آن بازگو كند شود كه دروغ و تهمتى

پرده حيا را  بگذارند و يا آنها را به گناه تشويق كـنـنـد و باالخره گاه به اين حاصل مى شود كه گـاه بـه ايـن است كه وسائل معصيت در اختيار مردم

 .(است چرا كه مفهوم اين كلمه ، وسيع و گسترده مى باشد )دقت كنيد بدرند و مرتكب گناه در مالء عـام شـونـد، همه اينها مصداق اشاعه فحشاء

 سازى بالى شايعه - 2

 . روانى توطئه گران است جـعـل و پـخش شايعات دروغين و نگران كننده يكى از مهمترين شاخه هاى جنگ

زنـد، و از ايـن طـريـق افـكـار عـمـومـى را نـگـران كند دست به پخش شايعات مـى  هنگامى كه دشمن قادر نيست از طريق روياروئى صدمه اى وارد

نيكان  سالحهاى مخرب براى جريحه دار ساختن حيثيت شايعه سازى يكى از.بـه خـود مشغول ساخته و از مسائل ضرورى و حساس منحرف مى كند و

 . اطراف آنها است و پاكان و پراكنده ساختن مردم از

ساختن حيثيت پيامبر خـدا و مـتـزلزل سـاخـتـن وجـاهـت عـمـومـى او دسـت  ى معروف منافقين براى لكه داردر آيات مورد بحث طبق شاءن نزولها

بـزرگ اسـالم را بـا اسـتـفـاده از يـك فـرصـت  نـاجـوانـمـردانـه تـريـن شـايعات و پخش آن زدند و پاكى بعضى از همسران پيامبر بـه جـعـل

ثـابـت قدم و راستين  مدتى نسبتا طوالنى چنان افكار مسلمانان را مشوب و ناراحت كردند كه مـؤ مـنـان ، و براىمـنـاسـب زيـر سـؤ ال كشيدند

آنان آمد و چنان گوشمال شديدى به منافقان شايعه ساز داد كه درس عبرتى براى  همچون مار گزيده به خود مى پيچيدند تا اينكه وحى الهى بـه يارى

محسوب مى شـود، ولى انگيزه هاى ديگرى همچون  جامعه هائى كه خفقان سياسى وجود دارد نشر شايعات يكنوع مبارزهگر چه در  .شد همگان

سـاختن افكار از  تخريب اعـتـمـاد عـمـومـى ، لكـه دار سـاخـتـن شـخـصـيـت افـراد بـزرگ و مـنـحـرف انتقامجوئى ، تصفيه حسابهاى خصوصى ،

 .ش شايعات محسوب مى باشدمسائل اساسى نيز عوامل پخ

ايـنـكـه آلت دسـت شـايـعـه سازان گردد و به نشر  كه ما بدانيم چه انگيزه اى سبب شايعه سازى است ، مهم آن است كه جامعه را از اين كافى نيست

هـمـانـجـا كـه مـى  هر شايعه را نابودى خويش را فراهم سازد بر حذر داريم ، و به مردم توجه دهيم كه بايد آن كمك كند و با دست خود وسيله
 .خواهيم بود ساخته ايم ، بعالوه مشمول عذاب اليم دنيا و آخرت كه در آيات فوق به آن اشاره شده شـنـويـم دفـن كـنـيـم و گـرنـه دشـمـن را خـوشـحال و پيروز

 كوچك شمردن گناه ـ - 3

شـويـد و در  بود كه شما گناهى همچون نـشـر بـهـتـان و تـهـمـت را مـرتـكـب مـى قرار گرفته اين در آيـات فـوق از مـسـائلى كه مورد نكوهش

يكى از خطاها است ، كسى كه گناهى مى كند و آن را بـزرگ مى شمرد  بـه راسـتـى كـوچك شمردن گناه خود .عـيـن حال آن را كوچك مى شمريد

اهـميتى براى آن قائل نيست و حتى گاه مى  ، اما آنكس كه آن را كـوچـك مـى شـمـرد واست در مقام توبه و جبران بر مى آيد و از كار خود ناراحت

بـه  .خود ادامه مى دهد چنين كسى در مسير خطرناكى قرار گرفته ، و همچنان به گناه !(خوشا به حـال من اگر گناه من همين باشد) :گويد

شديدترين گناهان گناهى است كه ) : مى خوانيم : اشد الذنوب ما استهان به صاحبه ( السالمهـمـيـن دليـل در حديثى از امير مؤ منان على )عليه 

 .(صاحبش آن را سبك بشمارد

رحمته ما زكى منكم بـالفـحـشـاء و المـنكر و لو ال فضل اهلل عليكم و  الذيـن اءمـنـوا ال تـتـبـعـوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوت الشيطان فانه يامر يـأ يـهـا :آيه و ترجمه

المهاجرين فى سبيل اهلل  اءولوا الفـضـل مـنـكـم و السـعـة اءن يـؤ تـوا اءولى القـربـى و المـسـاكـيـن و و ال يـاتـل(21) و لكن اهلل يزكى من يشاء و اهلل سميع عليم من اءحد اءبدا

يوم (23) لعنوا فى الدنيا و االخرة و لهم عذاب عظيم إ ن الذيـن يـرمـون المـحـصـنات الغافالت المؤ منات(22) غفور رحيم و ليعفوا و ليصفحوا اءال تحبون اءن يغفر اهلل لكم و اهلل

 (25) اهلل دينهم الحق و يعلمون اءن اهلل هوالحق المبين يومئذ يوفيهم(24) عليهم اءلسنتهم و اءيديهم و اءرجلهم بما كانوا يعملون تشهد



گمراهش مى سازد(، چرا كه او امر به ) ايـد از گـامـهـاى شـيطان پيروى نكنيد هر كس قدم جاى قـدمـهـاى شـيـطان بگذارد ايـمـان آورده اى كـسـانـى كـه - 21: ترجمه

 كند و خدا شنوا و دانا است تزكيه مى الهى به سراغ شما نمى آمد احدى از شما هرگز پاك نمى شد ولى خداوند هر كه را بخواهد فحشاء و منكر مى كند، و اگـر فـضـل و رحـمت

مهاجران در راه خدا دريغ نمايند، آنها بايد عفو كنند  زندگى هستند نبايد سوگند ياد كنند كه از انفاق نسبت به نزديكان و مستمندان و آنـها كه داراى برترى )مالى ( و وسعت - 22.

پاكدامن و بيخبر )از هر گونه آلودگى ( و مؤ من را متهم مى  كسانى كه زنان - 23. وند غفور و رحيم استداريد خداوند شما را ببخشد؟ و خدا و صرفنظر نمايند، آيا دوست نمى

زبـانـهـا و دسـتها و پاهايشان بر ضد آنها به اعمالى كه مرتكب مى شدند  در آن روز كـه - 24. رحمت الهى بدورند، و عذاب بزرگى در انتظارشان است سازند در دنيا و آخرت از

 . دانند كه خداوند حق مبين است در آن روز خـداونـد جزاى واقعى آنها را بى كم و كاست مى دهد، و مى - 25.دهد گواهى مى

 !مجازات هم حسابى دارد :تفسير

همه مؤ منان كه محسوب مى شود، هشدارى است به  ايـن آيـات صـريـحا داستان افك را دنبال نمى كند ولى تكميلى براى محتواى آن بحث گـر چـه

مى گردد كه كار از  صورت تدريجى و كم رنگ است و اگر در همان گامهاى نخست كـنترل نشود وقتى انسان متوجه نفوذ افكارو اعـمـال شيطانى گاه به

ر مقابل آن ايستاد تا فحشا يا هر گناه ديگر آشكار مى شود، بايد همانجا د كار گذشته است ، بنابراين هنگامى كـه نـخـستين وسوسه هاى اشاعه

 .گسترش پيدا نكند آلودگى

شـيـطان پيروى نكنيد، و هر كس از گامهاى  اى كسانى كه ايمان آورده ايد از گـامـهـاى) :در نخستين آيه روى سخن را به مؤ منان كرده ، مى گويد

يـا ايـهـا ) (شيطان دعوت به فحشاء و منكر مى كـنـد فـحـشـاء و مـنـكـر كشيده مى شود چرا كه شيطان پيروى كند به انحراف و گـمـراهـى و

 .(الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء و المنكر الذيـن آمنوا ال تتبعوا خطوات

گستردگى اين هشدار در تـفـسـيـر كنيم  (هـر مـوجود موذى و تبهكار و ويـرانـگـر) را بـه مـعـنـى وسـيـع كـلمـه ، يـعـنـى ( شـيـطـان) اگـر

كرد، بلكه گام به گام اين راه را مى  مى شود. هرگز يك انسان پاكدامن و با ايمان را نمى شود يك مرتبه در آغوش فساد پرتاب تمام ابعاد زندگى روشن

 .گام دوم شركت در مجلس آنها. است گام اول معاشرت و دوستى با آلودگان:سپرد

بعد گرفتار بدترين كبائر مى  و باالخره در گامهاى. گام پنجم انجام گناهان صغيره. مصاديق مشكوك و شبهات ارتكاب گام چهارم. گام سوم فكر گناه

آرى  جنايتكارى سپرده او را گام به گام به سوى پرتگاه مى برد، تا سقوط كند و نابود گردد، شود، درست به كسىمـى مـاند كه زمان خويش به دست

 .( نخطوات شيطا) اين است

 در طريق هدايت كرده چنين مى گـويـد: اگـر فـضـل و رحـمت الهى بر شما نبود احدى از سپس اشاره به يكى از مهمترين نعمتهاى بزرگش بر انسانها

 عـليـكـم و رحـمـتـه خـدا شـنـوا و دانـا اسـت )و لو الفـضـل اهلل شما هرگز پاك نمى شد، ولى خـداونـد هـر كـه را بـخـواهـد تـزكـيـه مـى كـنـد، و

 .( احد ابدا و لكن اهلل يزكى من يشاء و اهلل سميع عليم مـا زكى منكم من

از يك سو موهبت عقل را داده ،  الهـى اسـت كه موجب نجات انسانها از آلودگيها و انحرافات و گناهان مى شود، چرا كه بـدون شـك فـضـل و رحـمـت

 طريق وحى نازل مى گردد، ولى از اين مواهب گذشته توفيقات خاص او و امـدادهـاى و احـكـامـى كه ازو از سوى ديگر موهبت وجود پيامبر 

 (مـن يـشـاء) جـمـله. مهمترين عامل پاكى و تزكيه است غـيـبـيـش كـه شـامـل حـال انـسـانـهـاى آمـاده و مـسـتـعـد و مـسـتـحـق مـى گردد

بلكه تا مجاهده و تالشى از ناحيه بندگان نباشد هدايت و موهبتى از  ه مـعـنـى اراده و مـشـيـت بـى دليـل نـيـست ،چـنـانـكـه بـارهـا گـفـتـه ايـم بـ

مـى گـيـريـد، از وسـوسـه  نمى گيرد، آن كس كه طالب اين راه است و در آن گام مى نهد و جهاد مى كند، دسـتـش را ناحيه خـدا صـورت

 .رساند ـد و بـه سـر منزل مقصود مىشـيـاطـيـن حـفـظـش مـى كـن

آن از طريق بعثت پـيـامـبـران و نـزول كـتـب آسـمانى و تشريع احكام و  و بـه تـعـبـيـر ديـگـر فـضـل و رحـمـت الهـى گـاه جنبه تشريعى دارد، و

آيات مورد بحث )بقرينه جمله من يشاء( بيشتر ناظر به  ، وانذارها است ، و گاه جنبه تكوينى دارد و آن از طريق امدادهاى معنوى و الهى است  بشارتها و

، ولى در بسيارى از موارد به  بـايـد تـوجـه داشـت كـه زكـات و تـزكـيـه در اصل به معنى نمو يافتن و نمو دادن است ضـمـنـا. قسمت دوم است

نمو و  ريشه باز گردد، زيرا تا پاكى از موانع و مفاسد و رذائل نباشد هر دو ممكن است به يك معنى پاك شدن و پـاك كـردن بـه كار رفته است ، و اين

 .رشد امكان پذير نخواهد بود

مى سازد و آن  مـورد بـحـث شـاءن نـزولى نـقـل كـرده انـد كـه پـيـوند آن را با آيات گذشته روشن جـمـعـى از مـفـسـران بـراى دومـيـن آيـه

كه در اين ماجرا درگير  سوگند ياد كردند كه بـه هـيچيك از كسانى ( داستان افك) ز صحابه نازل شد كه بعد ازا اين آيه درباره گروهى) : اينكه

اين  در هـيـچ مـوردى بـا آنـهـا مـواسـات نـنـمـايـنـد، آيـه فـوق نازل شد و آنها را از بودند و به اين تهمت بزرگ دامن زدند كمك مـالى نـكـنـنـد، و

 ، و مرحوم( ضحاك) و ( ابن عباس) در تفسيرش از ( قرطبى) ايـن شاءن نزول را.(خشونت باز داشت و دستور عفو و گذشت دادشدت عمل و 

 .عمومى دارد و غـيـر او، ذيـل آيـات مـورد بـحـث نقل كرده اند و جنبه ( ابـن عـبـاس) از ( طـبـرسـى)

مورد خصوص ابوبكر نـازل شـده كـه بـعـد از داسـتـان افـك ، كـمـك مـالى  كه اين آيه در ولى گـروهـى از مـفـسـران اهـل تـسـنـن اصرار دارند

به مساءله افك دامن مى زد قطع كرده ، در حالى كه تمام ضميرهائى كه  او بود و (پسر خواهر) يا ( پـسـر خـاله) كه ( مسطح بن اثاثه) خود را به

ماجرا تصميم به قطع كمكهاى خود از اين مجرمان  نشان مى دهد كـه گـروهـى از مـسـلمـانـان بـعـد از اينرفته به صورت جمع است و  در آيه به كار

 .نهى كرد گرفته بودند و آيه آنها را از اين كار

قـيـامـت شامل مى گردد،  نـدارد، بـلكـه هـمـه مـؤ مـنـان را تـا دامـنـه ولى بـه هـر حـال مـى دانـيـم آيـات قـرآن اخـتـصـاص بـه شـاءن نـزول

 لغزشها و اشتباهات مى كند كه مسلمانان در اين گونه موارد گرفتار احساسات تند و داغ نشوند و در برابر يعنى توصيه



سعت زندگى آنها كه داراى برترى مالى و و) :قرآن مى گويد : تفسير آيه باز مى گرديم با توجه به اين شاءن نزول به.گنهكاران تصميمات خشن نگيرند

 و ال) (مهاجران در راه خـدا قـطـع مـى كـنند ياد كـنـند )يا تصميم بگيرند( كه انفاق خود را نسبت به نزديكان و مستمندان و هستند نبايد سوگند

 .( سبيل اهلل ياتل اولوا الفضل منكم و السعة ان يؤ توا اولى القربى و المساكين و المهاجرين فى

از مهاجران در راه خدا بودند كه فريب منافقان را خوردند، و خداوند به خاطر  ن مـى دهد كه جمعى از كسانى كه آلوده افك شدندايـن تـعـبـيـر نـشـا

ال ) ضمنا جمله.از حد استحقاق باشد درباره آنها بگيرند آنها اجازه نداد كه آنان را از جـامـعـه اسـالمـى طـرد كـنـنـد و تـصميمهائى كه بيش سابقه

وزن دلو( به معنى كوتاهى كردن و ترك نمودن است ، بنابراين  بر) (الو) بر وزن عطيه ( به معنى سوگند ياد كردن و يا از ماده) ( الية) از ماده ( ياتل

 .ل مى نمايدو تـرك ايـن عم و بـنـابـر مـعـنـى دوم نـهـى از كـوتـاهـى .سوگند در قطع اين گونه كمكها مى كند آيه طبق معنى اول نهى از

آيا ).(ليصفحوا و ليعفوا و) (كنند و گذشت نمايند بايد عفو) گونه كارهاى خير اضافه مى كند سـپـس بـراى تـشـويـق و ترغيب مسلمانان به ادامه اين

داريد  عفو الهى را در برابر لغزشهاپـس هـمـانـگـونـه كـه شـمـا انـتـظـار .( لكم اال تحبون ان يغفر اهلل) (شما را بيامرزد دوست نمى داريد خداوند

 .( و اهلل غفور رحيم) ( و خداوند غفور و رحيم است).بايد در مورد ديگران عفو و بخشش را فراموش نكنيد

سه جمله كه تجاوز نكنند با  را شديدا محكوم مى كند، اما براى اينكه افراد افراطى از حد ( اصحاب افك) كوبنده ، عجب اينكه از يكسو با آنهمه آيات

 :مى نمايد هر يك از ديگرى گيراتر و جذابتر است احساساتشان را كنترل

 انجام دو صفت از صفات خدا كه.شما را ببخشد؟ پس شما هم ببخشيد سپس مى گويد آيا دوست نداريد خدا.نخست امر به عفو و گذشت مى كند

اينكه شما نمى توانيد داغتر از فرمان پروردگار باشيد خداوند كه صـاحـب اصلى  به است به عنوان تاءكيد ذكر مـى كـنـد اشاره ( رحيم) و (غفور)

 !گوئيد؟ حكم است غفور و رحيم است ، او دستور مى دهد كمكها را قطع نكنيد، ديگر شما چه مى اين

ان نما پايه گذار بودند، و گروهى مسلمان نبود، بعضى از مـنافقين مسلم بـدون شـك همه مسلمانانى كه در ماجراى افك درگير شدند با توطئه قبلى

فرق بسيار بود، و نمى بايست با همه يكسان معامله  دنباله رو، بدون شـك هـمـه آنـهـا مـقـصـر و گـنـاهكار بودند، اما ميان اين دو گروه فريب خورده

آلودگى بعضى از افراد به گناه و  همه آيـنـدگان كه به هنگام درس بسيار بزرگى است براى امروز و فرداى مسلمانان و بـه هـر حـال آيـات فـوق.كنند

تا يكباره در  نبايد آنها را از جامعه اسالمى طرد نمود، و نبايد درهاى كمكهاى را به روى آنها بست لغزشى ، نبايد در كيفر از حـد اعـتدال تجاوز كرد،

 .دامن دشمنان سقوط كنند و در صف آنها قرار گيرند

تـهـمـت زنـنـدگـان بـه نـوامـيـس  اسالمى است : آيات افـك و مـجـازات شـديـد ( دافعه) و ( جاذبه) حـقـيـقت ترسيمى از تعادل در آيـات فـوق

بيانگر  دهـد، و آيـه مـورد بـحث كه سخن از عفو و گذشت و غفور و رحيم بودن خدا مى گويد مـردم نـيـروى عـظـيـم دافـعـه را تـشـكـيـل مـى

زنان پاكدامن با ايمان به اتهام ناموسى بازگشته ، و بطور مؤ كد و قاطع مى  و متهم ساختن ( قذف) سـپـس بـار ديـگـر بـه مـساءله.! به استجاذ

الهـى دورنـد و  گونه آلودگى و مؤ من را به نسبتهاى ناروا متهم مى سازند در دنيا و آخرت از رحـمـت كسانى كه زنان پاكدامن و بى خـبر از هر) :گويد

 .( الدنيا و االخرة و لهم عذاب عظيم ان الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤ منات لعنوا فى) ( عـذاب عـظـيـمـى در انـتـظار آنها است

 :كدام دليلى است بر اهميت ظلمى كه بر آنها از طريق تهمت وارد مى گردد در واقع سه صفت براى اين زنان ذكر شده كه هر

 گونه آلودگى ( و مؤ منات )زنـان بـا ايـمـان ( و بـه ايـن تـرتيب نشان مى دهد كه تا دور از هر) ( غافالت) ( زنـان پـاكـدامـن) ( ـصـنـاتمـح)

 . چه حد نسبت ناروا دادن به اين افراد، ظالمانه و ناجوانمردانه و درخور عذاب عظيم است

گونه انـحـراف و بى عفتى مشخص مى كند، يعنى آنها نسبت به آلودگيهاى  كه نهايت پاكى آنها را از هر تعبير جالبى است ( غافالت) ضـمـنا تعبير به

گاه به صورتى در مى آيد كه اصال تصور گناه از فكر و  اعتنا هـسـتـنـد كـه گوئى اصال از آن خبر ندارند، زيرا موضع انسان در برابر گناه جنسى آنقدر بى

 . چنين عملى در خارج وجود ندارد و اين مرحله عالى تقوا است گوئى اصالمغز او بيرون مى رود 

بـى اطـالعند، و به همين دليل از خود دفاع  دارد كه منظور از غافالت زنانى است كه از نسبتهاى ناروائى كه به آنـهـا داده شـده اين احتمال نيز وجود

از تهمت زنندگانى  اى در مـورد اين گونه اتهامات مطرح مى كند چرا كه در آيات گذشته سـخـنمـطـلب تـازه  نمى كنند، و در نتيجه آيه مورد بـحـث

 كـه خـود را از مـجـازات و حد شرعى پنهان داشته اينجا سخن از شايعه سازانى است بود كه شناخته مى شدند و مورد مجازات قرار مى گرفتند، اما در

از كيفر الهى دور دارند، خدا آنها را در اين دنيا از رحمت خويش  كـه بـا ايـن عمل مى توانند خود را براى هميشهاند، قرآن مى گويد: اينها تصور نكنند 

و بـه نـظـر مـى رسـد كـه نـزول آن بـى  گـرچـه آيـه فـوق بـعـد از داسـتـان افـك قـرار گـرفـتـه.آخرت عذابى عظيم دارند دور مى كند و در

 .معينى ندارد مانند تمام آياتى كه در موارد خاصى نازل مى شود و مفهوم آن كلى است اختصاص به مورد ـاجـرا نبوده ، ولىارتـبـاط بـا ايـن م

ديگر اصرار دارند كـه مفهوم اين آيه را محدود به تهمت زدن به زنان پيامبر  عجب اينكه بعضى از مفسران مانند فخر رازى در تفسير كبير و بعضى

در .دهند و كلمه لعن را كه در آيه وارد شده دليل بر آن بشمرند ليه و آله و سلّم ( بـدانـنـد و ايـن گـنـاه را در سـر حـد كـفر قرار مىاللّه ع )صلى

تر و عظيمترى و آله و سـلّم ( بـاشد گناه بزرگ زدن هر چند گناه بسيار بزرگى است ، و اگر در مورد همسران پيامبر )صـلى اللّه عـليـه حـالى كـه تهمت

گـونه افراد معامله مرتد ننمود  كفر نيست ، و لذا پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( در داستان افك بـا ايـن محسوب مى شود ولى بـه تـنهائى موجب

 . سازگار نيست به عدم خشونت بيش از حد در مورد آنان فرمود كه با كفر بلكه در آيات بعد از آن كه شرح آن را خوانديم توصيه

كبيره صادق اسـت ، لذا در هـمـين آياتى كه در باره حد قذف گذشت  دورى از رحـمـت خـدا است كه در مورد كافر و مرتكبين گناهان ( لعـن) و امـا

نيز كرارا كلمه لعن درباره بعضى از مرتكبين  در روايـات اسـالمى. لعان ( دوبار كلمه لعن در مورد دروغگويان به كار رفته است )در احكام مربوط به



 . است لعن اهلل فى الخمر عشر طوائف ... خدا ده گروه را در مورد شراب لعنت كرده ... معروف گناهان كبيره به كار رفـته است ، حديث

ب عظيمى دارند، در آن روز كه زبانهاى آنها و كرده مى گويد: آنها عذا آيـه بعد چگونگى حال اين گروه تهمت زنندگان را در دادگاه بزرگ خدا مشخص

زبان .( السنتهم و ايديهم و ارجلهم بما كانوا يعملون پاهايشان بر ضد آنـان بـه اعـمالى كه مرتكب شدند گواهى مى دهند )يوم تشهد عليهم دستها و

مـشـاهـده دالئل و شـواهـد قـطـعـى جـرم  مـجـرمـان بـعـد ازباشند به گردش در مى آيد و حقائق را بازگو مى كند ايـن  آنها بى آنكه خودشان مايل

 .گناه كرده و همه چيز را فاش مى سازند چرا كه جائى براى انكار نمى بينند بـر خـالف مـيل باطنى خود صريحا اقرار به

گوئى نوارهاى ضبط صوتى هستند كه همه  پـاى آنـهـا نـيـز به سخن در مى آيد و حتى طبق آيات قرآن پوست تن آنها سخن مى گويد، دسـت و

پنهانيها است  طـول عمر در آنها نقش بسته است ، آرى در آنجا كه يوم البروز و روز آشكار شدن همه صداهاى انسان را ضبط كرده و آثار گـنـاهـان در

مروز ما بر زبان آنها مهر مى زنيم و دست و پايشان با ما روز قيامت مى فرمايد: ا و اگـر مـى بـيـنـيـم در بـعـضى آيات قرآن اشاره به.ظاهر مى شوند

( منافاتى با آيه مورد بـحـث نـدارد چـرا 11سوره يس آيه ) ( مى گويد )اليوم نختم على افواههم و تـكـلمـنا ايديهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون سخن

حقائق را برمال كرد زبان به حركت در  د، و هـنـگـامـى كـه شـهـادت دسـت و پـازبانها از كار بيفتد و ساير اعضا شهادت دهن كـه مـمـكن است در آغاز

 :سپس مى گويد .كند آيد و گفتنيها را بگويد و به گناهان اعتراف

خداوند حق مبين و در آنروز مى دانند كه ).( يومئذ يوفيهم اهلل دينهم الحق) (جزاى واقعى آنها را بى كم و كاست به آنها مى دهد در آن روز خداوند)

 ايـن دنـيـا، در حـقـانـيـت پـروردگـار شـك و تـرديد كنند، يا مردم را به گمراهى اگـر امـروز، و در.( و يعلمون ان اهلل هو الحق المبين) ( است

 .تراف مى كندسختترين لجوجان را وادار به اع بكشانند در آن روز نشانه هاى عظمت و قدرت و حقانيتش آنچنان واضح مى شود كه سر

 (26) مما يقولون لهم مغفرة و رزق كريم للخـبـيثين و الخبيثون للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات اءولئك مبرءون الخـبـيـثـات :ترجمه آيه و

ناروائى كه به آنها داده مى شود مبرا هستند، و  دارند، اينان از نسبتهاىخبيث و ناپاكند! و مردان ناپاك نيز تعلق به زنان نـاپاك  زنـان خـبـيث و ناپاك از آن مردان - 26: ترجمه

 . ارزش است براى آنها آمرزش )الهى ( و روزى پر

 ...!نوريان مر نوريان را طالبند:تفسير

جهان آفرينش مى باشد  طبيعى درو تـاءكـيـدى بـر آيـات افـك و آيـات قـبـل از آن اسـت و بـيـان يـك سنت  آيـه فـوق در حـقـيـقـت تـعـقـيـب

 . كه تشريع نيز با آن هماهنگ است

الخبيثات للخبيثين و الخبيثون ) (همانگونه كه مردان ناپاك ، تعلق به زنان ناپاك دارند زنان خبيث و ناپاك از آن مردان خبيث و ناپاكند،) :مى فرمايد

والطيبات ) (پاك تعلق دارند، و مردان پاك و طيب از آن زنان پاك و طيبند ان طيب وزنان طيب و پاك به مرد) مقابل نيز و در نـقطه .( للخبيثات

آنها از نسبتهاى نادرستى كه به آنان ) :به گروه اخير يعنى مردان و زنان پاكدامن اشاره كرده مى گويد و در پايان آيه .( للطيبين و الطيبون للطيبات

 همچنين روزى پر ارزش در انتظار آنها است آمرزش و مغفرت الهى و) بـه هـمـيـن دليـل و.( ا يقولوناولئك مبرئون مم) (هستند داده مى شود مبرا

 .( لهم مغفرة و رزق كريم) (

 كيانند؟ ( خبيثون) و ( خبيثات) - 1 :نكته ها

 :دارند ؟ مفسران بيانات مختلفىدر آيه مورد بحث كيست  ( طيبين) و ( طيبات) و همچنين ( خبيثين) و ( خبيثات) در ايـنـكـه مـنظور از

به افراد آلوده دارد و بـه عـكـس سـخـنـان پـاك از آن مـردان پـاك و  گـاه گفته شده منظور سخنان ناپاك و تهمت و افترا و دروغ است كه تعلق - 1

 .( از كوزه همان برون تراود كه در او است) و با تقوا است ،

اعـمـال بـد و كـارهـاى نـاپـسند است كه برنامه مردان ناپاك است  و مـطـلق ( سـيـئات) بـه مـعـنـى ( ثـاتخـبـيـ) گـاه گـفـتـه مـى شـود - 2

 .تعلق به پاكان دارد ( حسنات) و به عكس

زنان و مردان كه به  ( طيبون) و ( طـيـبـات) بـه زنـان و مـردان آلوده دامـان است ، به عكس اشـاره ( خـبـيـثـون) و ( خـبـيـثـات) - 3

 :قرائنى در دست است كه معنى اخير را تاءييد مى كند پاكدامن اشاره مى كند و ظاهرا منظور از آيه همين است ، زيرا

على  ينكحها اال زان او مشرك و حرم ذلك آيـات افـك و هـمـچـنـيـن آيه الزانى ال ينكح اال زانية او مشركة والزانية ال ايـن آيـات بـه دنـبـال -الف 

 . آن آيات است المؤ منين آمده و اين تفسير هماهنگ با مفهوم

 قرينه ديگرى بر (داده مى شود منزه و پاكند آنها )زنان و مردان پاكدامن ( از نسبتهاى ناروائى كه به آنان) : جـمـله اولئك مبرئون مما يقولون -ب 

خبيثات جمع مؤ نث حقيقى است و اشاره به زنان ناپاك است در  اين است كه منظور ازاصـوال قـريـنـه مقابله خود نشانه  -ج  .اين تفسير مى باشد

 . حقيقى است كه جمع مذكر ( خبيثون) مقابل

زانية  الزانى ال ينكح اال) امام صادق )عليه السالم ( نـقـل شـده كـه ايـن آيـه هـمـانند از همه اينها گذشته در حديثى از امام باقر )عليه السالم ( و -د 

 (ازدواج كنند، خداوند آنها را از اين كار نهى كرد، و اين عمل را ناپسند شمرد مى باشد، زيرا گروهى بودند كه تصميم گرفتند با زنان آلوده ( او مشركة

با جواب منفى  مى كردند كه ( يثةخـب) خـوانـيـم كـه يـاران امـامـان ، گـاه سـؤ ال از ازدواج بـا زنـان در روايـات كـتـاب نـكـاح نـيـز مـى - ه

 . ناپاك ( اعمال) و نه ( سـخـنـان) بـه زنـان نـاپـاك اسـت نـه اشـاره ( خـبـيـثـة) روبرو مى شدند، اين خود نـشـان مـى دهـد كـه

هـاى عـفـت و نـاموسى است ، يا هر  طيب بودن آنها هـمـان جـنـبـه سـؤ ال ديـگـر ايـنـكه آيا منظور از خبيث بودن اين دسته از مردان و زنان يا

آمده در نظر بگيريم محدود بودن مفهوم آيـه بـه  اگـر سـيـاق آيـات و رواياتى را كه در تفسير آن .عملى و زبانى را شامل مى شود گونه ناپاكى فكرى و



و مفهوم آن  ث و طيب در اينجا معنى وسيعى داردحالى كه از بعضى از روايات استفاده مـى شود كه خبي مـعنى اول صحيحتر به نظر مى رسد، در

كه مفهوم نخستين آيه همان معنى خاص باشد ولى از نظر مالك و  منحصر به آلودگى و پاكى جـنـسـى نيست روى اين نظر بعيد به نظر نمى رسد

هر چند با توجه به موضوع بحث  گرايش سنخيت استو بـه تـعـبـيـر ديـگـر آيـه فـوق در واقع بيان  . و گسترش است فلسفه و علت قابل تعميم

 .(كنيد سنخيت در پاكى و آلودگى جنسى را مى گويد )دقت

 آيا اين يك حكم تكوينى است يا تشريعى ـ - 2

و  (س پروازكـنـد هـمـجنس با همجن) و ضـرب المـثـل مـعـروف (را جاذبند ناريان مر ناريان) و (نوريان مر نوريان را طالبند) بدون شك قانون

ذره ذره موجوداتى را كه در ) همه اشاره به يك سنت تكوينى است كه ( السنخية علة االنضمام) : همچنين ضرب المثلى كه در عـربـى معروف است

 .(جنس خود را همچو كاه و كهربا جذب مى كنند ارض و سما است در بر مى گيريد كه

آن  امـا ايـن واقعيت مانع از .گروه و هر دسته اى با هم سنخان خود گرم و صميمى اند روند و هربه هر حال همه جا همنوعان سراغ همنوعان مى 

آلوده حداقل در  اشـاره بـه يـك حـكـم شـرعـى بـاشـد كـه ازدواج بـا زنـان ( الزانية الينكحها اال زان او مـشـرك) نخواهد بود كه آيه باال همانند آيه

هـمـه احـكـام تشريعى ريشه تكوينى ندارد؟ مگر سنتهاى الهى در تشريع و  مـگـر . به عمل منافى عفتند ممنوع استمواردى كه مشهور و معروف 

 .(ذكر كرديم مراجعه فرمائيد هـمـاهـنـگ نـيـسـتـنـد؟ )بـراى تـوضـيـح بـيـشـتـر بـه شـرحـى كـه ذيل آيه مزبور تكوين

 پاسخ به يك سؤ ال - 3

كـه بـا ايـن قـانـون  اسـت و آن ايـنـكه در طول تاريخ يا در محيط زندگى خود گاه مـواردى را مـى بـيـنـيـم مـطـرح در ايـنـجـا سـؤ الى

است كه همسر نوح و همسر لوط زنان بدى بودند و به آنها خيانت كردند )سوره تحريم  هـمـاهـنـگ نـيـسـت ، بـه عـنـوان مـثـال در خـود قرآن آمده

در مـورد .(55آن طاغوت بى ايمان گشته بود )سوره تحريم آيه  و پاكدامنى بود كه گرفتار چنگال مقابل ، همسر فرعون از زنان با ايمان و در (10 آيه

ر اينكه در پاسخ عالوه ب .گواه آن مى باشد اسـالم نـيـز كـم و بـيـش نـمـونـه هـائى از ايـن قبيل ديده شده است كه تاريخ اسالم پـيـشـوايـان بـزرگ

 : دو نكته توجه داشت هر قانون كلى استثناهائى دارد بايد به

بـودن  ( طـيـب) هـمـان آلودگـى بـه اعـمـال مـنـافـى عـفـت اسـت و ( خـبـاثـت) در تـفـسـيـر آيـه گـفـتـيـم كـه مـنـظـور اصـلى از - 1

شـود، زيـرا هـيـچـيـك از هـمـسـران پـيامبران و امامان به طور  ال روشـن مـىنـقـطـه مـقـابـل آن مـى بـاشـد، بـه ايـن تـرتـيـب پـاسـخ سـؤ 

اصـوال ايـن  . نه خيانت ناموسى جنسى نداشتند، و منظور از خيانت در داستان نوح و لوط جاسوسى كردن به نفع كفار است قطع انحراف و آلودگى

 محيط زندگى شخصى پـيـامـبران بايد از اوصافى كه موجب نفرت مردم است پاك باشد دانيم عـيـب از عـيـوب تـنـفـر آمـيز محسوب مى شود و مى

 .تا هدف نبوت كه جذب مردم به آئين خدا است عقيم نماند

كه  نـبوت به گمراهى كشيده مى شدند پيامبران و امامان در آغاز كار حتى كافر و بى ايمان هم نبودند و گـاه بـعـد از از اين گذشته همسران - 2

مـوسى ايمان نياورده  ادامه نمى دادند، همانگونه كه همسر فرعون در آغاز كه با فرعون ازدواج كـرد بـه مسلما آنها نيز روابط خود را مانند سـابق با آنها

 با مبارزه نداشت مبارزه اى كهشـد ايـمـان آورد و چـاره اى جز ادامه زندگى تواءم  بود، اصوال موسى هنوز متولد نشده بود، بعدا كه موسى مـبـعـوث

 .سرانجامش شهادت اين زن با ايمان بود

فـان لم تـجـدوا فـيـهـا اءحـدا فـال تـدخـلوهـا (27)لعلكم تذكرون اءمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على اءهلها ذلكم خير لكم يايها الذين :آيه و ترجمه

لكم و اهلل يعلم ما تبدون و  ليـس عـليكم جناح اءن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع(28) قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اءزكى لكم و اهلل بما تعملون عليم يـؤ ذن لكـم و إ ن حـتـى

 (29) ما تكتمون

كنيد، اين براى شما بهتر است ، شايد متذكر  بگيريد و بر اهل آن خانه سالمدر خانه هائى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه  اى كـسـانـى كه ايمان آورده ايد - 27: ترجمه

براى شما پاكيزه تر است و خداوند به آنچه انجام مى  داخل آن نشويد تا به شما اجازه داده شود، و اگر گفته شـود بـازگـرديد، بازگرديد، كه و اگـر كـسى در آن نيافتيد - 28.شويد
 .وجود دارد، و خدا آنچه را آشكار مى كنيد يا پنهان مى داريد مى داند بر شما نيست كه وارد خانه هاى غير مسكونى بشويد كه در آنجا متاعى متعلقبه شما گناهى - 29. دهيد آگاه است

 به خانه مردم وارد نشويد بدون اذن :تفسير

، و  ارتباط نزديكى با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومى دارد بيان شده استاجتماعى اسالم كه  در ايـن آيـات بـخـشى از آداب معاشرت و دستورهاى

 . آن طرز ورود به خانه هاى مردم و چگونگى اجازه ورود گرفتن است

آن خانه  هلهائى كه غير از خانه شما است داخـل نـشـويـد تـا ايـنـكـه اجـازه بگيريد و بر ا اى كسانى كه ايمان آورده ايد در خانه) :گويد نخست مى

ايها الذين آمنوا التدخلوا بيوتا غير  تـصـمـيم ورود خود را قبال به اطالع آنها برسانيد و موافقت آنها را جلب نمائيد( )يا و به اين ترتيب) (سالم كنيد

جـالب ايـنـكه در اينجا .( تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم) (متذكر شويد اين براى شما بهتر است ، شايد.(اهلها بيوتكم حتى تستاءنسوا و تسلموا على

كـنـد، در حـالى كـه جـمـله اول كـه از  زيرا جـمـله دوم فـقـط اجـازه گـرفـتـن را بـيـان مـى (تستاءذنوا) رفته است نه به كار (تستاءنسوا) جمله

كه حتى اجازه گرفتن بايد كامال مؤ  و نـشـان مـى دهداجازه اى تواءم با محبت و لطف و آشنائى و صداقت را مـى رسـانـد،  گرفته شده ( انس) مـاده

 .باشد دبانه و دوستانه و خالى از هر گونه خشونت

آن خالصه شـده اسـت ، مفهومش اين است فرياد نكشيد، در را محكم  بنابراين هرگاه اين جمله را بشكافيم بسيارى از آداب مربوط به اين بحث در

كه نشانه صلح و صفا و پيام آور محبت و  اجازه نـگيريد، و به هنگامى كه اجازه داده شد بدون سالم وارد نشويد، سالمىو زننده  نكوبيد با عبارات خشك



همراه مى  ( لعلكم تذكرون) و ( ذلكـم خير لكم)  كه جنبه انسانى و عاطفى آن روشن است با دو جمله قابل توجه اينكه اين حكم را. دوستى است

خواهد  در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانى دارد كه اگر انسان كمى در آن بينديشد متذكر ر آن است كه اينگونه احكام ريشهكند كه خود دليلى ب

 . شد كه خير و صالح او در آن است

فان لم تجدوا ) (ه داده شودوارد آن نـشـويد تا به شما اجاز اگر كسى در آن خانه نيافتيد) :تكميل مى شود در آيـه بـعـد با جمله ديگرى اين دستور

تعبير آن باشد كه گاه در آن خانه كسانى هستند ولى كسى كه به شـمـا اذن دهد و  ممكن است منظور از اين.( فيها احدا فال تدخلوها حتى يؤ ذن لكم

 . اختيار و صاحب البيت باشد حضور ندارد شما در اينصورت حق ورود نخواهيد داشت صاحب

مـنزل همسايگان و يا نزديك آن محل باشد و به هنگامى كه  اصـال كـسـى در خـانـه نـيـسـت ، امـا مـمـكـن اسـت صـاحـب خـانـه دريـا ايـنـكـه  و

آنچه مطرح است اين است كه  را بـشـنـود بـيـايـد و اذن ورود دهـد در ايـن مـوقـع حـق ورود داريـد، بـه هـر حال صداى در زدن و يا صداى شما

پذيرا شويد و بـازگـرديـد، كـه بـراى شـمـا بـهـتـر و  و اگر به شما گفته شود بازگرديد، اين سخن را) سپس اضافه مى كند.اذن داخل نشويد بدون

 .( و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم) ( پـاكـيـزه تـر اسـت

است كه از ديدن شما در آن حالت ناراحت مى شود، و يا وضع او و  نه در حالتىاشاره به اينكه هرگز جواب رد شما را ناراحت نكند، چه بسا صاحب خا

تحريك مى شود و به فكر اين مى  و از آنـجـا كـه بـه هنگام شنيدن جواب منفى گاهى حس كنجكاوى بعضى! مهمان نيست خانه اش آماده پذيرش

خدا به آنچه انجام :فرمايد بى از اسرار درون خانه را كشف كنند در ذيل همين آيه مىاستراق سمع مطال افتند كه از درز در، يا از طريق گوش فرا دادن و

 .( و اهلل بما تعملون عليم) ( است مى دهيد آگاه

معقول انجام مى شود در آخرين آيه مورد بحث مى  آنجا كه هر حكم استثنائى دارد كه رفع ضرورتها و مشكالت از طريق آن استثناء به صورت و از

عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا  ليس) (آنجا متاعى متعلق به شما وجود دارد گناهى بر شما نيست كه وارد خانه هاى غير مسكونى بشويد كه در) :ايدفرم

يعلم ما تبدون و  و اهلل) (كنيد و پنهان مى داريد مى داند و خـدا آنچه را آشكار مى) :مـى نـمـايـد و در پـايـان اضـافـه.( غير مسكونة فيها متاع لكم

 اين استثناء سوء استفاده كرده و به بـهـانه اين حكم وارد خانه هاى غير مسكونى مى شـايد اشاره به اين است كه گاه بعضى از افراد از.( ما تكتمون

خدا از همه اين امور آگاه است و سوء  مسكونى است ورود كنند، اما شوند تا كشف اسرارى كنند، و يا در خانه هاى مسكونى به اين بهانه كه نمى دانستيم

 .بخوبى مى شناسد استفاده كنندگان را

 آزادى در محيط خانه امنيت و - 1 :نكته ها

هـمـيـن دليـل داراى دو نـوع زنـدگـى اسـت ، زنـدگـى  وجـود انـسـان داراى دو بـعـد اسـت ، بـعـد فـردى و بـعـد اجـتـمـاعـى و بـه بـى شـك

قيود زيادى را از نظر لباس و طرز  انـسـان نـاچـار است در محيط اجتماع. براى خود ويژگيهائى دارد و آداب و مقرراتى عمومى كه هر كدامخـصوصى و 

خـواهـد  او مـى. ادامه اين وضع در تمام مدت شبانه روز خسته كننده و درد سر آفرين است حركت و رفت و آمد تـحـمـل كـنـد، ولى پيدا است كه

استراحت پـردازد بـا خـانـواده و فرزندان خود به گفتگوهاى خصوصى بنشيند و تا  مـدتـى از شـبـانـه روز را آزاد بـاشـد، قـيد و بندها را دور كند به

ران زندگى خويش را و با بـسـتـن درهـا بـه روى ديگ كه ممكن است از اين آزادى بهره گيرد، و به همين دليل به خانه خصوصى خود پناه مى برد آنجا

حال بايد در .كند آزاد مى شود همراه آن از انـبـوه قـيـودى كـه نـاچـار بـود در مـحـيـط اجـتـمـاع بـر خـود تحميل موقتا از جامعه جدا مى سازد و

تجاوز كند  حيط گردد و به حريم امن آنوجود داشته باشد، اگر بنا بـاشـد هر كس سر زده وارد اين م اين محيط آزاد با اين فلسفه روشن ، امنيت كافى

 .بازار مى شود كوچه و ديگر آن آزادى و استراحت و آرامش وجود نخواهد داشت و مبدل به محيط

 زمينه بوده است ، و در تمام قـوانين دنيا وارد شدن به خانه اشخاص بدون اجازه بـه هـمـيـن دليـل هميشه در ميان انسانها مقررات ويژه اى در اين

ديگر ايجاب كند كه بدون اجازه وارد شوند مقامات  ممنوع است و مجازات دارد، و حتى در جـائى كـه ضـرورتـى از نـظر حفظ امنيت و جهات آنها

ر اين زمينه و ريزه كاريهائى د در اسـالم نـيـز در ايـن زمينه دستور بسيار مؤ كد داده شده و آداب.اى را دارند محدود و معينى حق دادن چنين اجازه

 .وجود دارد كه كمتر نظير آن ديده مى شود

ورود به منزل گرفت در حالى كه روبروى در خانه پيامبر )صلى  مى خوانيم : كه ابو سعيد از ياران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( اجازه در حديثى

در روايـت ديـگـرى ! اجازه گرفتن روبروى در نايست عليه و آله و سلّم ( فرمود: به هنگام ايـسـتـاده بـود، پـيـامـبر )صلى اللّه ( اللّه عليه و آله و سلّم

يا چپ قرار مى گرفت و مى  آنـحـضـرت هـنگامى كه به در خانه كسى مى آمد روبروى در نمى ايستاد بلكه در طرف راست مـى خـوانـيـم كـه خـود

 .هنوز معمول نشده بود كه در برابر در خانه پرده بياويزند زيرا آن روز ( ود مى گرفتفرمود: السالم عليكم )و به اين وسيله اجازه ور

در .پدر و يا حتى وارد خانه فرزند خود شود اجازه بگيرد در روايـات اسـالمى مى خوانيم كه انسان به هنگامى كه مى خواهد وارد خانه مادر يا حـتـى

خواهم وارد خانه مادرم شوم بايد اجازه بگيرم  صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( پرسيد: آيا به هـنـگـامـى كه مىمردى از پيامبر ) روايـتـى آمـده اسـت كـه

آيـا دوسـت ) !عـريـانـة ؟ از مـن خـدمـتـگـزارى نـدارد بـاز هم بايد اجازه بگيرم ؟! فرمود: اتحب ان تراها ؟ فرمود: آرى ، عرض كرد مـادرم غـيـر

مـى  در روايـت ديـگـرى.!(از او اجازه بگير اكنون كه چنين است) :!فرمود: فاستاذن عليها ؟! عرض كرد: نه ،( بـرهـنـه بـبـيـنـى دارى مـادرت را

دست خانه دخترش فاطمه )عليه السالم ( شود، نخست بر در خانه آمد  خـوانـيـم كـه پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( هنگامى كه مى خواست وارد

سـالم پـدر را داد، بـعـد پيامبر )صلى اللّه  در را كـمـى عـقـب زد، سـپـس فـرمود: السالم عليكم ، فاطمه )عليه السالم ( پـاسـخ به روى در گـذاشـت و

 !وارد شوم ؟ عرض كرد وارد شو اى رسولخدا عليه و آله و سلّم ( فرمود: اجازه دارم



مقنعه بر سر من نيست ، و  :سلّم ( فرمود: كسى كه همراه من است نيز اجازه دارد وارد شـود فـاطـمـه عـرض كرد وپـيـامـبـر )صلى اللّه عليه و آله 

 اللّه عليه و آله و سلّم ( مجددا سالم كرد و فاطمه )عليه السالم ( جـواب داد، و هنگامى كه خود را به حجاب اسالمى محجب ساخت پيامبر )صلى

ايـن حـديـث . جابر بن عبداهلل گرفت ورود براى همراهش  ى خودش گرفت و بعد از پاسخ موافق فاطمه )عليه السالم ( اجازهمـجددا اجازه ورود برا

 .مودمسلمانان بود اين نكات را دقيقا رعايت مى فر تا چه اندازه پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( كه يك الگو و سرمشق براى عموم بـخوبى نشان مى دهد كه

هـنـگـام اجـازه دوم خـود را آماده  مـى خـوانـيـم بـايـد سـه بـار اجـازه گـرفـت ، اجـازه اول را بـشـنـونـد و بـه حـتـى در بـعـضـى از روايـات

اين سه اجازه ،  كه در ميانحـتـى بـعـضـى الزم دانـسـتـه اند .!دهند و اگر نخواستند اجازه ندهند سازند، و به هنگام اجازه سوم اگر خواستند اجازه

گاه در حالى است كه نمى خواهد كسى او را در آن حـال بـبـيـنـد، گاه وضع  فاصله اى باشد چرا كه گاه لبـاس مـنـاسبى بر تن صاحب خانه نيست ، و

به او فرصتى داد تا خود را جمع و جور  بايد ريخته است و گاه اسرارى است كه نمى خواهد ديـگـرى بـر اسرار درون خانه اش واقف شود، اطاق به هم

 .ناراحتى بايد صرف نظر كرد  كند، و اگر اجازه نداد بدون كمترين احساس

 چيست ؟ منظور از بيوت غير مسكونه - 2

ـيـسـت ، بـلكـه در آن سـاكـن ن ميان مفسران گفتگو است ، بعضى گفته اند: منظور ساختمانهائى اسـت كـه شـخـص خـاصـى در پـاسخ اين سؤ ال در

السالم (  مهمانخانه ها، و همچنين حمامها و مانند آن اين مضمون در حديثى از امام صادق )عليه جـنـبه عمومى و همگانى دارد، مانند كـاروانسراها،

آن شود، اين تفسير بسيار بعيد به  و پيكرى ندارد، و هر كس مى تواند وارد بـعضى ديگر آن را به خرابه هائى تفسير كرده اند كه در. صريحا آمده است

 .چه اينكه كسى حاضر نيست متاع خود را در چنين خانه اى بگذارد نظر مى رسد

نگهدارى مى شود و صاحب هر متاعى حق دارد براى  اشاره به انبارهاى تجار و دكانهائى مى دانند كه متاع مردم به عنوان امـانت در آن بعضى ديگر آن را

 . اين تفسير نيز با ظاهر آيه چندان سازگار نيست.كند به آنجا مراجعه گرفتن متاع خويش

امـانـت گـذارده ، و هـنـگـام گـذاردن  دارد كه منظور خانه هائى باشد كه ساكن ندارد و انسان متاع خود را در آنـجـا بـه ايـن احـتمال نيز وجود

مـنـافـاتـى نـدارد،  البـتـه قـسـمـتـى از ايـن تـفـاسـيـر بـا هـم. متاع گرفته استيا برداشتن  رضـايـت ضـمـنـى صـاحـب منزل را براى سر كشى

 ايـن بيان روشن مى شود كه انسان تنها به عنوان اينكه متاعى در خانه اى دارد نـمـى ضـمـنـا از. ولى تـفـسـيـر اول با معنى آيه سازگارتر است

 .در خانه نباشد گشايد و وارد شود هر چند در آن موقع كسىتـوانـد در خانه را بدون اجازه صاحب خانه ب

 نگاه مى كند مجازات كسى كه بدون اجازه در خانه مردم - 3

بـه صـورت يا تن برهنه زنان بنگرد آنها  حـديـث آمـده اسـت كـه اگـر كـسـى عـمـدا بـه داخـل خـانـه مـردم نـگـاه كـنـد و در كـتـب فـقـهـى و

با آالت قتاله مى توانند از  كنند، اگر خوددارى نكرد مى توانند با سنگ او را دور كنند، اگر باز اصرار داشته باشد مـرتـبـه اول او را نـهـىمى توانند در 

ايـن  از شـخص مزاحم و مهاجم كشته شود خونش هدر است ، البته بايد به هنگام جـلوگـيـرى خود و نواميس خود دفاع كنند و اگر در ايـن درگـيـرى

 .پذير است از طريق خشنتر وارد نشوند كار سلسله مراتب را رعايت كنند يعنى تا آنجا كه از طريق آسانتر اين امر امكان

 

اءبصارهن و يحفظن و قل للمؤ منات يغضضن من (30) مـنـين يغضوا من اءبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك اءزكى لهم إ ن اهلل خبير بما يصنعون قـل للمـؤ: آيه و ترجمه

 إ ال لبعولتهن اءو اءبائهن اءو اءباء بـعـولتـهـن اءو اءبـنـائهـن اءو اءبـنـاء يبدين زينتهن إ ال ما ظهر منها و ليـضـربـن بـخـمرهن على جيوبهن و ال يبدين زينتهن فروجهن و ال

الذيـن لم  مـلكـت اءيـمـنـهـن اءو التـابـعـيـن غـيـر اءولى االربـة مـن الرجـال اءو الطـفـل ن اءو مـابـعـولتـهن اءو إ خونهن اءو بنى إ خونهن اءو بنى اءخـوتـهـن اءو نـسـائهـ

 (31) زينتهن و توبوا إ لى اهلل جميعا اءيه المؤ منون لعلكم تفلحون يـظـهـروا على عورات النساء و ال يضربن بأ رجلهن ليعلم ما يخفين من

تر است ، خداوند از آنچه انجام مى دهيد آگاه  از نگاه به نامحرمان ( فرو گيرند، و فروج خود را حفظ كنند، اين براى آنها پاكيزه) چشمهاى خود را بـه مؤ منان بگو - 30: ترجمه

خود را جز آن مقدار كه ظاهر است آشكار ننمايند، و زينت  بگو چشمهاى خود را )از نگاه هوس آلود( فرو گيرند، و دامان خـويـش را حـفـظ كـنـنـد، و بـه زنـان با ايمان - 31. است

نـسـازنـد مـگـر بـراى شـوهـرانـشـان يا پدرانشان يا پدر  بر سينه خود افكنند )تا گردن و سينه با آن پوشانده شود( و زينت خـود را آشـكـار و )اطراف ( روسريهاى خود را

، يا زنان هم كيششان يا بردگانشان )كنيزانشان ( يا افراد سفيه كه  ا برادرانشان يا پسران برادرانشان ، يا پسران خواهرانشانيـا پـسـران هـمـسرانشان ي شوهرانشان يا پـسـرانـشـان

و ) .زيـنـت پـنـهانيشان دانسته شودرفـتـن پـايـهـاى خـود را بـه زمـيـن نـزنـنـد تـا  ندارند يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند، آنها هنگام راه تمايلى به زن

 .تا رستگار شويد صداى خـلخال كه بر پا دارند به گوش رسد( و همگى به سوى خدا بازگرديد اى مؤ منان

 

 : شاءن نزول

انصار در مسير خود با زنى  آيه از آيات فوق از امام باقر )عليه السالم ( چنين نـقـل شـده اسـت كـه جـوانـى از در كتاب كافى در شاءن نزول نخستين

 مى دادند )و طبعا گردن و مقدارى از سينه آنها نمايان مـى شـد( چـهـره آن زن نظر آن روبرو شد و در آنروز زنان مقنعه خود را در پشت گوشها قرار

او را بدرقه مى كرد در حالى كه راه  هـمـچنان با چشمان خود جوان را به خود جلب كرد و چشم خود را به او دوخت هنگامى كـه زن گـذشـت جـوان

به ديوار خورد و تيزى استخوان يا  تـا اينكه وارد كوچه تنگى شد و باز همچنان به پشت سر خود نگاه مى كرد ناگهان صورتش خود را ادامـه مـى داد

سينه  ون از صورتش جارى اسـت و بـه لبـاس وهنگامى كه زن گذشت جوان به خود آمد و ديد خ ! قطعه شيشه اى كه در ديوار بود صورتش را شكافت

و اين ماجرا را بازگو مى كنم ، هنگامى كه چشم رسولخدا )صلى  مى روم اش ريخته ! )سخت ناراحت شد( با خود گفت به خدا سوگند من خدمت پيامبر

هـنـگـام جـبـرئيـل ، پـيـك وحـى خـدا نازل شد و  د، در ايـنو جـوان مـاجـرا را نـقـل كـر به او افتاد فرمود چه شده است ؟ ( اللّه عليه و آله و سلّم

 .(... يغضوا من ابصارهم آيه فوق را آورد )قل للمؤ منين



 حجاب مبارزه با چشم چرانى و ترك :تفسير

است ، و بحثهاى مختلف آن از پاكدامنى و پاكسازى از انـحـرافـات جـنـسى  پـيـش از ايـن هـم گـفـتـه ايـم كـه ايـن سـوره در حقيقت سوره عفت و

را بيان مى دارد نيز كامال به اين امر مـربـوط اسـت  انسجام روشنى دارد، آيات مورد بـحـث كـه احـكـام نـگـاه كـردن و چشم چرانى و حجاب اين نظر

 . بحثهاى مربوط به اتهامات ناموسى بر كسى مخفى نيست و نـيـز ارتباط اين بحث با

زنان نامحرم و آنـچـه نـظـر افـكـنـدن بـر آن حـرام اسـت ( فـرو  به مؤ منان بگو چشمهاى خود را )از نگاه كردن به) :ـدنـخـسـت مـى گـوي

 .( من ابصارهم و يحفظوا فروجهم قل للمؤ منين يغضوا) (خـود را حـفـظ كـنـنـد گـيـرنـد، و دامـان

بسيارى از موارد در كوتاه كردن صدا يا كم كـردن  ه مـعـنى كم كردن و نقصان است و دربـر وزن خـز( در اصـل بـ) ( غـض) از مـاده (يـغـضـوا)

كم و كوتاه كنند، و اين تعبير  آيه نمى گويد مؤ منان بايد چشمهاشان را فرو بـنـدند، بلكه مى گويد بايد نگاه خود را نـگـاه گـفـتـه مى شود، بنابراين

رفتن و مانند  هنگامى كه با زن نامحرمى روبرو مى شود بخواهد چشم خود را به كلى ببندد ادامه راه انسان به راستىلطيفى است به ايـن منظور كه اگر 

گـيـرد و چـشـم خود را پائين اندازد گوئى از نگاه خويش كاسته است و آن صحنه اى  و انـدام او بـر آن براى او ممكن نيست ، اما اگر نگاه را از صورت

از چه چيز چشمان خود را فرو گيرند )و به اصطالح متعلق  قابل توجه اينكه قرآن نمى گويد. است از منطقه ديد خود به كلى حذف كرده كه ممنوع را

 .بر عموم باشد، يعنى از مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است چشم برگيرند آن فعل را حذف كرده ( تا دليل

روشن مى شود كه منظور نگاه نكردن به زنان نامحرم  آيه بعد كه سخن از مساءله حجاب به ميان آمده به خـوبـىبا توجه به سياق آيات مخصوصا  اما

مفهوم آيه فوق اين نيست كه  از آنـچـه گفتيم اين نكته روشن مى شود كه .آورديم نيز اين مطلب را تاييد مى كند است ، شاءن نزولى را كه در باال

بـه  استفاده كنند كه نگاههاى غيرخيره مجاز است ، بلكه مـنـظـور ايـن اسـت كـه انـسـان ه نشوند تا بعضى از آن چنينمردان در صورت زنان خير

نامحرمى در حوزه ديد او قرار گرفت چشم را چنان فرو گيرد كه آن زن از  هـنـگـام نگاه كردن معموال منطقه وسيعى را زير نظر مى گـيريد، هر گاه زن

به معنى كاهش گفته اند منظور همين است )دقت  را ( غض) او خـارج شـود يعنى به او نگاه نكند اما راه و چاه خود را ببيند و اينكه ديـدمـنـطـقـه 

 . است ( فروج) مساءله حفظ دومين دستور در آيه فوق همان .(كنيد

 چيز اسـت ، ولى در ايـنگونه موارد كنايه از عورت مى باشد و ما براىفاصله ميان دو  و ( شكاف) چنانكه قبال هم گفته ايم در اصل به معنى ( فرج)

 . حفظ معنى كنائى آن در فارسى كلمه دامان را به جاى آن مى گذاريم

ليه در حـديـثـى از امـام صـادق )عـ آن از نـگـاه كـردن ديـگـران اسـت ، به طورى كه در روايات وارد شده است پوشانيدن ( حفظ فرج) منظور از

هر آيـه اى كـه در قـرآن سـخـن از حفظ ) :ذكر الفروج فهى من الزنا اال هذه االية فانها من النظر السالم ( مى خوانيم : كـل آيـة فـى القـرآن فيها

اه بـه نـظـر مـى رسـد و از آنـجـا كـه گـ \.( حفظ كردن از زنا است جز اين آيه منظور از آن حفظ كردن از نگاه ديگران است فروج مى گويد، منظور

پاكيزه تر  اين براى آنها بهتر و) :پايان آيه مى فرمايد چرا اسالم از اين كار كه با شهوت و خواست دل بـسـيـارى هـمـاهنگ است نهى كرده ، در كه

مى افـكنند و گاه آن را غير اختيارى آلود و آگاهانه به زنان نامحرم  سـپـس بـه عـنـوان اخطار براى كسانى كه نگاه هوس .( است )ذلك ازكى لهم

در آيـه بـعد به شرح وظائف زنان در اين  .( ان اهلل خبير بما تصنعون) ( مسلما آگاه است خداوند از آنچه انجام مى دهيد) :مى گويد قلمداد مى كنند

 بـه زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را فرو گـيـرنـد )و ازو ) :مشابه مـردان دارنـد اشـاره كـرده مـى گـويـد زمينه مى پردازد، نخست به وظائفى كه

 .( فروجهن و قل للمؤ منات يغضضن من ابصارهن و يحفظن) (نگاه كردن به مردان نامحرم خوددارى كنند( و دامان خود را حفظ نمايند

اشـد، و پـوشانيدن عورت از نگاه ديگران ، چه از مرد و چه نيز حرام مـى بـ همانگونه كه بر مردان حرام است بر زنان ( چشم چرانى) و بـه ايـن ترتيب

نـبـايـد  آنـهـا) - 1: سه جمله اشاره فرموده سپس به مساءله حجاب كه از ويژگى زنان است ضمن . زنان نيز همانند مردان واجب است از زن براى

 .(نتهن اال ما ظهر منهازي زيـنت خود را آشكار سازند جز آن مقدار كه طبيعتا ظاهر است )و ال يبدين

بسيار  بپوشانند و همچنين زينت آشكارى كه در اظهار آن مجازند چيست ؟ در ميان مفسران سخن در ايـنـكـه مـنـظـور از زيـنتى كه زنان بايد آن را

 .اين معنى كمتر اطالق مى شوداند، در حالى كه كلمه زينت به  بـعـضى زينت پنهان را به معنى زينت طبيعى )اندام زيباى زن ( گرفته . است

دسـتـبـند و بازوبند به تنهائى مانعى ندارد، اگر  بـه مـعـنى محل زينت گرفته اند، زيرا آشكار كردن خود زينت مانند گـوشـواره و بـعـضـى ديـگـر آن را

 . زينتها است ، يعنى گوشها و گردن و دستها و بازوان ممنوعيتى باشد مربوط به محل اين

كردن چنين زينتى توام با  زينت آالت گرفته اند منتها در حالى كه روى بدن قرار گـرفـته ، و طبيعى است كه آشكار ديگر آن را به معنى خودبعضى 

 .(شود دو تفسير اخير از نظر نتيجه يكسان است هر چند از دو راه مساءله تعقيب مى اين .آشكار كردن اندامى است كه زينت بر آن قرار دارد

آن همان معنى سـوم اسـت و بنابراين زنان حق ندارند زينتهائى كه  ق اين است كه ما آيه را بدون پيشداورى و طبق ظاهر آن تفسير كنيم كه ظاهرح

س عادى يا زينتى مخصوصى را كـه در زيـر لبا آشكار سازند هر چـنـد اندامشان نمايان نشود و به اين ترتيب آشكار كردن لباسهاى معموال پنهانى است

 . از ظاهر ساختن چنين زينتهائى نهى كرده است چادر مى پوشند مجاز نيست ، چرا كه قرآن

 ( قالده) را به اهـلبـيـت )عـليـهـمـالسـالم ( نـقـل شـده نيز همين معنى ديده مى شود كه زينت باطن در روايـات مـتـعـددى كـه از ائمـه

روايـات  و چـون در . برنجن همان زينتى كه زنان عرب در مچ پاها مى كردند( تفسير شده است پاى ( خلخال) (بازوبند) ( دملج) (گردنبند)

منظور از زينت باطن نيز خود زينتهائى است كه نهفته و پوشيده  مـتعدد ديگرى زينت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن تفسير شده مى فهميم كه

 .(است )دقت كنيد



 .( و ليضر بن بخمرهن على جيوبهن) (آنها بايد خمارهاى خود را بر سينه هاى خود بيفكنند) : دومـين حكمى كه در آيه بيان شده است كه - 2

چيزى گفته مى شود كه زنان با آن سر خود را مى  بـر وزن حـجـاب ( در اصل به معنى پوشش است ، ولى معموال به) (خـمـار) جـمـع (خـمـر)

گـريـبـان مـى شـود و گاه به قسمت  بر وزن غيب ( به معنى يقه پيراهن است كه از آن تعبير به) ( جيب) جـمـع ( جـيـوب .( )روسرىپوشانند 

 .گردد باالى سينه به تناسب مجاورت با آن نيز اطالق مى

يـا پشت سر مى افكندند، به طورى كه گردن و كمى از سينه را به شانه ها  از ايـن جمله استفاده مى شود كه زنان قبل از نزول آيه ، دامنه روسرى خود

قسمت از سينه كه بيرون است مستور گردد. )از  مى شد، قرآن دستور مى دهد روسرى خود را بر گريبان خود بيفكنند تا هم گردن و هم آن آنها نمايان

 .(معنى به خوبى استفاده مى شود شاءن نزول آيه كه قبال آورديم نيز اين

 :دهد در آنجا حجاب خود را برگيرند و زينت پنهان خود را آشكار سازند با اين عبارت شرح مى در سـومـيـن حكم مواردى را كه زنان مى توانند - 3

 :(مگر )در دوازده مورد .( آنها نبايد زينت خود را آشكار سازند )و ال يبدين زينتهن

 و) ( يا پسرانشان) - 4.( او آباء بعولتهن) ( يا پدران شوهرانشان) - 3( آبائهن او) ( پدرانشانيا ) - 2.( اال لبعولتهن) ( براى شوهرانشان - 1

 8.( او بنى اخوانهن) ( يا پسران برادرانشان) - 7.( او اخوانهن) ( يا برادرانشان) - 6.( او ابناء بعولتهن) ( يا پسران همسرانشان) - 5.( ابنائهن

 كنيزانشان ( )او ما ملكت ايمانهن) ( يا بردگانشان) - 10.( او نسائهن) ( يا زنان هم كيششان) - 9.( بنى اخواتهن او) ( يا پسران خواهرانشان) -

جـنـسـى در آنـهـا وجـود نـدارد( )او التـابـعـيـن غـيـر  افراد سفيه و ابلهى كه مـيـل) (ندارند يـا پـيـروان و طـفـيليانى كه تمايلى به زن) - 11.(

 .( ربـة مـن الرجالاولى اال

 .(او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) (زنـان )امـور جـنـسـى ( آگـاه نـيـسـتـنـد يـا كـودكـانـى كـه از عـورات) - 12

و ) (انيشان دانسته شودرفتن پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنه آنها به هنگام راه) :را چنين بيان مى كند و بـاالخـره چـهـارمـين حكم - 4

كـه  آنـهـا در رعـايـت عـفـت و دورى از امـورى.( بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن صداى خلخالى كه بر پا دارند به گوش رسد( )و ال يضر بن

د دقيق و سختگير باشند كه حتى از جاده عفت شود، آنچنان باي آتـش شـهـوت را در دل مـردان شـعـله ور مـى سـازد و ممكن است منتهى به انحراف

و سـرانـجام با . در اين زمينه است كه در پاى دارند به گوش مردان بيگانه خود دارى كنند، و اين گواه باريك بينى اسالم از رساندن صداى خلخالى را

همگى به سوى خدا باز گرديد اى مؤ ) :مى گويدتوبه و بازگشت به سوى خـدا آيه را پايان مى دهد،  دعوت عمومى همه مؤ منان اعم از مرد و زن به

ايد اكنون  و اگـر در گـذشته كارهاى خالفى در اين زمينه انجام داده.( منون لعلكم تفلحون و توبوا الى اهلل جميعا ايها المؤ) (شويد منان !، تا رستگار

ات و فالح به سوى خدا آئيد كه رستگارى تنها بر در خانه او است ، و نج كه حقايق احكام اسالم براى شما تبيين شد از خطاهاى خود توبه كنيد و براى

درسـت اسـت كـه قـبـل از نـزول اين !بسپاريد لغزشگاههاى خطرناكى وجود دارد كه جز با لطف او، نجات ممكن نيست ، خود را به او بر سر راه شما

عقالنى دارد و به تعبير  دانيم قسمتى از مسائل مربوط به آلودگيهاى جنسى جنبهامور مفهومى نداشت ، ولى مى  احكام ، گناه و عصيان نسبت به اين

 . براى ايجاد مسئوليت كافى است مصطلح از مستقالت عقليه است كه حكم عقل در آنجا به تنهائى

 حجاب فلسفه - 1:نكته ها

و بارى زنان را جزئى از آزادى او مى  اند و افراد غربزده ، بى بند كـه بـعـضى نام آن را عصر برهنگى و آزادى جنسى گذارده بـدون شـك در عـصـر مـا

و مشكالت و  ولى مـفـاسـد بـى حـساب! ناخوشايند و گاه افسانه اى است متعلق به زمانهاى گذشته دانند سخن از حجاب گفتن براى اين دسته

البـتـه در  .سبب شده كه تدريجا گوش شنوائى براى اين سخن پيدا شود گرفتاريهاى روز افزونى كه از اين آزاديهاى بى قيد و شرط به وجود آمده

از مسائل حل شده ، و به بسيارى از اين سؤ  اسـالمى و مذهبى ، مخصوصا در محيط ايران بعد از انقالب جمهورى اسـالمـى ، بـسيارى مـحـيـطـهـاى

 .بحث قرار گيرد ميت موضوع ايجاب مى كند كه اين مساءله به طور گسترده تر موردشده است ، ولى باز اه االت عمال پاسخ كافى و قـانـع كـننده داده

كشى از طريق سمع و بـصـر و لمـس )جز آميزش جنسى ( در اختيار همه مردان  مـسـاءله ايـن است كه آيا زنان )با نهايت معذرت ( بايد براى بهره

 .بايد اين امور مخصوص همسرانشان گردد باشند و يا

بـاشـنـد و  بى پايان در نشان دادن اندام خود و تحريك شـهـوات و هـوسـهـاى آلوده مـردان درگـيـر ث در اين است كه آيا زنان در يك مسابقهبـحـ

 !خانواده و زندگى زناشوئى اختصاص يابد؟ يـا بـايـد ايـن مـسـائل از مـحـيـط اجتماع بر چيده شود، و به محيط

طرفدار برنامه اولند! اسالم  جزئى از اين برنامه محسوب مى شود، در حالى كـه غـربـيـهـا و غربزدههاى هوسباز وم است و حجاباسـالم طـرفدار برنامه د

سمعى و بصرى و لمسى مخصوص به همسران است و غير از آن گناه ، و مايه آلودگى و  مى گويد كاميابيهاى جـنـسى اعم از آميزش و لذتگيريهاى

 :چيز مكتوم و پنهانى نيست زيرا فلسفه حجاب . در آيات فوق اشاره به آن است ( ذلك ازكى لهم) ى باشد كه جملهجامعه م ناپاكى

جـوانـان را در  هـمـچـون آرايـش و عـشـوه گـرى و امـثـال آن هـمـراه دارد مـردان مـخـصـوصـا بـرهـنـگـى زنـان كـه طـبـعـا پـيـامـدهـائى - 1

آنها و ايجاد هيجانهاى بيمار گونه عصبى و گاه سر چشمه امراض روانى مى  دائم قـرار مى دهد تحريكى كه سبب كوبيدن اعصابيـك حـال تـحـريـك 

 نمى گويند هيجان مستمر عامل بيمارى است ؟ اعصاب انسان چقدر مى تـوانـد بار هيجان را بر خود حمل كند؟ مگر همه پزشكان روانى گردد، مگر

مرگبار و جنايات  غريزه جنسى نيرومندترين و ريشه دارترين غريزه آدمى است و در طول تاريخ سرچشمه حوادث ه به اين نكته كهمـخـصـوصـا تـوجـ

طريق  آيـا دامـن زدن مـسـتـمر از!( ميان است هيچ حادثه مهمى را پيدا نمى كنيد مگر اينكه پاى زنى در آن در) هولناكى شده ، تا آنجا كه گفته اند

عاقالنه اى است ؟اسـالم مـى خـواهـد مـردان و زنان مسلمان روحى آرام و  ى به اين غريزه و شعله ور ساختن آن بازى با آتش نيست ؟ آيا اين كاربرهنگ



 . سالم و چشم و گوشى پاك داشته باشند، و اين يكى از فلسفه هاى حجاب است اعصابى

هم گـسـيـخـتگى زندگى زناشوئى در دنيا به طور مداوم  با افزايش برهنگى در جهان طالق و از آمـارهـاى قـطـعـى و مـسـتـند نشان مى دهد كه - 2

بـاشـد بـه دنـبـال آن  و هر چه دل در اينجا يعنى هوسهاى سركش بخواهد به هر قيمتى (هر چه ديـده بـيند دل كند ياد) باال رفته است ، چرا كه

 .با ديگرى وداع مى گويد ل به دلبرى مى بندد ومـى رود، و بـه ايـن تـرتـيـب هـر روز د

رعايت مى شود( دو همسر تعلق به يكديگر دارند، و احساساتشان و عشق و عواطفشان  در مـحـيـطـى كـه حـجـاب اسـت )و شرائط ديگر اسالمى

مـشـتـركـى )الاقـل در مـرحـله غـير آميزش جنسى كـاالى  كـه عـمـال زنـان بـه صـورت ( بـرهـنـگـى بـازار آزاد) ولى در. يكديگر است مخصوص

عنكبوت به سرعت متالشى مى شوند و  پيمان زناشوئى مفهومى نمى تـوانـد داشـتـه بـاشـد و خـانـواده هـا هـمـچون تار ( در آمده اند ديگر قداست

 .كودكان بى سرپرست مى مانند

كـه فـكـر مـى كـنـيـم نـيـازى بـه ارقـام و  ع ، از دردناكترين پيامدهاى بى حـجـابـى اسـتدامـنه فحشاء، و افزايش فرزندان نامشرو گـسـتـرش - 3

گـوئيـم عـامـل اصـلى فـحشاء و  نـمـى.جوامع غربى كامال نمايان است ، آنقدر عيان است كه حاجتى به بيان ندارد آمـار نـدارد و دالئل آن مخصوصا در

مؤ  استعمار ننگين و مسائل سياسى مخرب در آن مؤ ثر نيست ، بلكه مى گوئيم يكى از عوامل است ، نمى گـوئيـم فرزندان نامشروع منحصرا بى حجابى

از آن بدتر فرزندان نامشروع سر چشمه انواع جنايتها در جوامع  و بـا تـوجه به اينكه فحشاء و.ثر آن مساءله برهنگى و بى حجابى محسوب مى شود

 .اد خطرناك اين مساءله روشنتر مى شودابع انسانى بوده و هستند،

مى شنويم جمعى از  در هر سال طبق آمار پانصد هزار نوزاد نامشروع بـه دنـيـا مـى آيـد، و هـنـگامى كه هـنـگـامـى كه مى شنويم در انگلستان ،

 اطـر مسائل اخالقى و مذهبى بلكه به خاطر خطراتى كهخـطـر كـرده انـد نـه بـه خـ دانشمندان انگليس در اين رابطه به مـقـامـات آن كـشـور اعـالم

پرونده هاى جنائى پاى آنها در ميان اسـت ، بـه اهـمـيـت اين  فرزندان نامشروع براى امنيت جامعه به وجود آورده اند، به گونه اى كه در بسيارى از

بـراى مـذهـب و بـرنـامـه هـاى  آنـهـا كـه هـيـچ اهـمـيـتـى بريم ، و مى دانيم كه مساءله گسترش فحشاء حـتـى بـراى مساءله كامال پى مى

براى امنيت  بنابراين هر چيز كه دامنه فساد جنسى را در جوامع انـسـانى گسترده تر سازد تهديدى اخـالقـى قـائل نـيـسـتـنـد فـاجـعـه آفرين است ،

مطالعات دانشمندان تربيتى نيز نشان داده ، مدارسى كه . جامعه است يان آنجامعه ها محسوب مى شود، و پى آمدهاى آن هر گونه حساب كنيم به ز

بند و بارى در آميزش آنها حكمفرما است ، كم  پسر با هم درس مى خـوانـنـد، و مـراكـزى كـه مـرد و زن در آن كـار مـى كـنـند و بى در آن دختر و

 . ه استخوبى مشاهده شد كارى ، عقب افتادگى ، و عدم مسئوليت به

ارقـام و آمار ندارد، هنگامى كه  در اين ميان نيز حائز اهميت فراوان اسـت كـه نـيـازى بـه (سـقوط شخصيت او) و ( ابـتـذال زن) مـسـاءله - 4

از طريق جاذبه  كه زن را به روز تقاضاى آرايش بيشتر و خودنمائى افزونتراز او دارد، و هـنـگامى جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبيعى است روز

جلب جهانگردان و سياحان و مانند اينها قرار بدهند، در چنين جامعه اى شخصيت  جنسيش وسيله تبليغ كاالها و دكور اطاقهاى انـتـظـار، و عاملى براى

ت فراموشى سپرده مى شود، و تنها كلى به دس حد يك عروسك ، يا يك كاالى بى ارزش سقوط مى كند، و ارزشهاى واالى انـسـانى او به زن تا سر

 .شود افتخار او جوانى و زيبائى و خودنمائيش مى

در چنين جامعه اى ! آلوده فريبكار و انسان نماهاى ديو صفت و بـه ايـن ترتيب مبدل به وسيله اى خواهد شد براى اشباع هوسهاى سركش يك مشت

بـراسـتـى درد آور اسـت كـه در !گردد؟ هى و دانائيش جلوه كند، و حائز مقام واالئىبا ويژگيهاى اخالقيش ، علم و آگا چگونه يك زن مى تواند

پـول و در آمـد و موقعيت  كـشـور مـا قـبـل از انـقـالب اسـالمـى ، بـيـشـتـريـن اسـم و شـهـرت و آوازه و كـشـورهـاى غـربـى ، و غـرب زده ، و در

براى  هنر پـيـشـه ، مـعـروف شده بودند، و هر جا قدم مى نهادند گردانندگان اين محيط آلوده به نام هنرمند وبراى زنان آلوده و بى بند و بارى بود كه 

كـه آن بـسـاط بـر چـيـده شـد، و زن از صـورت ابتذال سابق و  شـكـر خـدا را!آنها سر و دست مى شكستند و قدمشان را خير مقدم مى دانستند

بـى آنـكه منزوى شود و در  الى بى ارزش در آمد و شخصيت خود را باز يـافـت ، حـجـاب بـر خـود پـوشـيـد امـاو كا موقعيت يك عروسك فرنگى

ايـن بـود قـسمتى از فلسفه هاى زنده و روشن .حجاب اسالميش ظاهر شد همان تمام صحنه هاى مفيد و سازنده اجتماعى حتى در صحنه جنگ با

 .ين بحث تفسيرى بودحجاب در اسالم كه متناسب ا موضوع

 خرده گيريهاى مخالفان حجاب

 :بررسى شود به طور فشرده اينجا مى رسيم به ايرادهائى كه مخالفان حجاب مطرح مى كنند كه بايد در

نـيـمـى از اساسى بر مساءله حجاب ذكـر مـى كـنـنـد ايـن اسـت كـه زنـان  مهمترين چيزى كه همه آنان در آن متفقند و به عنوان يك ايراد - 1

فكرى و فـرهـنـگـى بـه عقب ميراند، مخصوصا  تشكيل مى دهند اما حجاب سبب انزواى اين جمعيت عظيم مى گردد، و طبعا آنها را از نظر جـامـعـه را

شـد، و جـاى  نخواهد به نيروى فعال انسانى است از نيروى زنان در حركت اقتصادى هيچگونه بهره گيرى در دوران شكوفائى اقتصاد كه احتياج زيادى

امـا آنـهـا كـه .به صورت يك موجود مصرف كننده و سربار اجتماع در مى آيند آنـهـا در مـراكز فرهنگى و اجتماعى نيز خالى است !، به اين ترتيب آنها

حجاب اسالمى زن را منزوى مى كند، و از  گفته است كه.اند ايـن مـنـطـق مـتـوسـل مـى شـونـد از چـنـد امـر بـه كـلى غافل شده يا تغافل كرده بـه

از انقالب اسالمى هيچ  در گـذشـتـه الزم بود ما زحمت استدالل در اين موضوع را بر خود هموار كنيم امروز بعد صحنه اجتماع دور مى سـازد؟ اگـر

 شـتـن حـجـاب اسالمى در همه جا حاضرند، در اداره ها، دررا مـى بـيـنـيـم كـه بـا دا نيازى به استدالل نيست ، زيرا با چشم خود گروه گروه زنـانـى

و مـراكـز بهداشتى ، مخصوصا و در مراقبتهاى پزشكى براى  كارگاهها، در راهپيمائيها و تظاهرات سياسى ، در راديو و تلويزيون ، در بيمارستانها



 . دشمندانشگاه ، و باالخره در صحنه جنگ و پيكار با  مجروحين جنگى ، در فرهنگ و

مى گفتيم امروز در برابر  پاسخ دندانشكنى است براى همه اين ايرادها و اگر ما در سـابق سخن از امكان چنين وضعى كـوتـاه سخن اينكه وضع موجود

اين كه  ثـانـيـا: از.ردبر امكان چيزى وقوع آن است و اين عيانى است كه نياز به بيان ندا وقوع آن قرار گرفته ايم ، و فالسفه گفته اند بهترين دليل

آينده بتوانند با بازوان تواناى خويش چرخهاى عظيم جامعه را به حركت در  بگذريم آيا اداره خانه و تربيت فرزندان برومند و ساختن انسانهائى كه در

، در سـاخـتن يك اجتماع سالم و آباد و پر  خانواده و تربيت نيست ؟آنـهـا كـه ايـن رسالت عظيم زن را كار مثبت محسوب نمى كنند از نقش آورند، كار

قصد ادارات و كارخانه ها و مـانـنـد  مى كنند راه اين است كه زن و مرد ما همانند زنان و مردان غربى اول صبح خانه را به حركت بى خبرند، آنها گمان

طـعـم تـلخ زندان را از  بـگـذارنـد و در را بـر روى آنـهـا بـبـنـدنـد، وخوارگاهها بسپارند، و يا در اطاق  آن تـرك كـنـنـد، و بـچـه هـاى خود را به شير

بى روح و فاقد  غـافـل از ايـنـكـه با اين عمل شخصيت آنها را در هم مى كوبند و كودكانى.بچشانند همان زمان كه غنچه ناشكفته اى هستند به آنها

 . خواهند انداختعواطف انسانى بار مى آورند كه آينده جامعه را به خطر 

ماشينهاى مدرن  ـاليـتهاى اجتماعى مخصوصا در عصراست و با فـع ايـراد ديـگـرى كـه آنـهـا دارنـد ايـن است كه حجاب يك لباس دست و پاگير - 2

 !حجاب دار خودش را حفظ كند يا چادرش را و يا كودك و يا برنامه اش را؟ سازگار نيست ، يك زن

بـلكـه بـه مـعنى پوشش زن است ، حال آنجا كه با چادر  كنندگان از يك نكته غافلند و آن اينكه حجاب هميشه به معنى چادر نيست ،ايـراد  ولى ايـن

در برنجزارها مهمترين و  زنـان كـشـاورز و روسـتـائى ما، مخصوصا زنانى كه .كه نشد به پوشش قناعت مى شود امكان پذير است چه بهتر و آنجا

داشتن  دارند عمال به اين پندارها پاسخ گفته اند، و نشان داده اند كه يك زن روستائى با كـار كـشـت و بـرداشـت محصول برنج را بر عهده مشكلترين

 .حجابش مانع كارش شود حجاب اسالمى در بسيارى از موارد حتى بيشتر و بهتر از مرد كار مى كند، بى آنكه

جاى  و مـردان فـاصـله مـى افكند طبع حريص مردان را آزمندتر مى كند، و به ميان زنان ند حجاب از اين نظر كهايراد ديگر اينكه آنها مى گوي - 3

 !( االنسان حريص على ما منع) اينكه خاموش كننده باشد آتش حرص آنها را شعله ورتر مى سازد كه

دوران  ما كه حجاب در آن تقريبا در همه مراكز بدون استثناء حكمفرما است باجامعه امروز  پـاسـخ ايـن ايـراد يـا صحيحتر سفسطه و مغلطه را مقايسه

كـوى و بر زن مركز فساد بود، در خانواده ها بى بند و بارى عجيبى  آنـروز هـر .رژيم طاغوت كه زنان را مجبور به كشف حجاب مى كردند مى دهد

 .ديگر فرزندان نامشروع باال بود و هزاران بدبختىطالق فوق العاده زياد بود، سطح تولد  حكمفرما بود، آمار

جامعه ما از ايـن نـظـر سـالمـت خود را باز يافته ، و اگر به خواست خدا  نـمى گوئيم امروز همه اينها ريشه كن شده اما بدون شك بسيار كاهش يافته و
 .خانواده ها و حفظ ارزش زن به مرحله مطلوب خواهد رسيد جامعه ما از نظر پاكى صورت ادامه يـابـد و سـايـر نابسامانيها نيز سامان پيدا كند، وضع به همين

 استثناء وجه و كفين - 2

يا نه ، در ميان فقهاء بحث فراوان است ، بسيارى  آيـا حـكـم حـجـاب صـورت و دسـتـهـا حـتـى از مـچ بـه پـائيـن را نـيـز شامل مى شود در ايـنـكـه

پوشاندن داده ، يا  وجـه و كـفـيـن ( از حـكـم حـجـاب مـسـتـثـنى است ، در حالى كه جمعى فتوا به وجوب) دن ايـن دوعقيده دارند كه پوشان

نمى دانند نيز آن را مقيد به صورتى مى كنند كه منشا فساد و انحرافى نگردد، و  حداقل احتياط مى كنند، البته آن دسته كه پوشاندن اين دو را واجب

 : وجود دارد از جمله در آيـه فـوق قـرائنـى بـر ايـن اسـتـثـنـاء و تـاءيـيـد قول اول. استواجب  گرنه

پوشاندن صورت و  يا خود زينت دليل روشنى است بر اينكه آيـه فـوق خـواه بـه مـعـنـى محل زينت باشد در (زيـنـت ظـاهـر) الف : اسـتـثـنـاء

 . كفين الزم نيست

و  گوشه مقنعه به روى گريبان مى دهد كه مـفـهـومـش پوشانيدن تمام سر و گردن و سينه است فـوق در مـورد انـداختن دسـتـورى كـه آيـه -ب 

 . سخنى از پوشانيدن صورت در آن نيست قرينه ديگرى به اين مدعا است

پوشيدند كه دنباله آن را روى شانه ها و پشت سر مى  مىهمانگونه كه در شاءن نزول نيز گفته ايم عربها در آن زمان روسرى و مقنعه اى  : توضيح اينكه

و كمى از سينه كه باالى  پـشـت گوش آنها قرار مى گرفت و تنها سر و پشت گردن را مى پوشاند، ولى قسمت زير گلو انداختند به طورى كه مـقـنـعـه

گريبان  اد دنباله مقنعه را از پشت گوش يا پشت سر جلو بياورند و به روىاصالح كرد و دستور د گريبان قرار داشت نمايان بود. اسالم آمد و اين وضـع را

 .پوشانده مى شد و سينه بيندازند و نتيجه آن اين بود كه تنها گردى صورت باقى مى ماند و بقيه

دعا است هر چند روايات معارضى نيز ، وارد شده است كه شاهد زنـده اى بـر مـ روايات متعددى نيز در اين زمينه در منابع اسالمى و كتب حديث -ج 

وجـه و كـفـيـن ، و يـا حمل بر مواردى كه منشا  در اين حد از صراحت نيست ، و جـمـع مـيـان آنـهـا از طـريـق اسـتـحـبـاب پـوشـانـدن دارد كه

عمومى نـداشـت )شـرح  صدر اسالم جنبه شـواهـد تـاريـخى نيز نشان مى دهد كه نقاب زدن بر صورت در. فساد و انحراف است كامال ممكن است

ولى بـاز تـاءكـيد و تكرار مى كنيم كه اين حكم در صورتى .( در فقه آمده است بـيـشتر در زمينه بحث فقهى و روائى اين مساءله در مباحث نكاح

ز حكم حجاب مفهومش اين نيست كه جائز است و كفين ا ذكـر ايـن نكته نيز الزم است كه استثناء وجه.كه سبب سوء استفاده و انحراف نگردد است

 . تسهيل براى زنان در امر زندگى است واقع اين يكنوع ديگران عمدا نگاه كنند، بلكه در

 منظور از نسائهن چيست ؟ - 3

آشكار كند زنان هستند، منتهى حق دارد زينت باطن خـود را در بـرابـر آنـهـا  چـنـانكه در تفسير آيه خوانديم نهمين گروهى كه مستثنى شده اند و زن

تنها مى توانند در برابر زنان مـسـلمـان حـجـاب را بـر  زنـان خـودشـان ( چنين استفاده مى شود كه زنهاى مسلمان) ( نسائهم) به تعبير با توجه



اين است كه ممكن است آنها بروند  در روايات آمدهغيرمسلمان بايد با حجاب اسالمى بـاشـنـد و فـلسفه اين موضوع چنانكه  گـيـرنـد، ولى در برابر زنان

 . اين براى زنان مسلمانان صحيح نيست و آنچه را ديده اند براى همسرانشان توصيف كنند و

النصرانية ، اليهودية و  امام صادق )عليه السالم ( چنين مى خوانيم : ال ينبغى للمراة ان تنكشف بين يدى آمده از (من ال يحضر) در روايتى كه در كتاب

برهنه شود، چرا كه آنها آنچه را ديده اند براى شوهرانشان  سـزاوار نـيـسـت زن مـسلمان در برابر زن يهودى يا نصرانى) : فانهن يصفن ذلك الزواجهن

 .(توصيف مى كنند

 ملكت ايمانهن تفسير جمله او ما - 4

ظـاهـر شـود، ولى در بـعـضى از روايات  تواند بدون حجاب در برابر بـرده خـودمفهوم وسيعى دارد و نشان مى دهد كه زن مى  ظـاهـر ايـن جمله

شـامـل نـمـى  در بـرابـر كـنـيـزان اسـت هـر چـنـد غـيـر مـسـلمـان بـاشـنـد، و غـالمـان را اسالمى تصريح شده است كه منظور ظـاهـر شـدن

غالم نبايد به موى ) : خوانيم كه مى فـرمـود: ال يـنـظـر العـبد الى شعر موالته السالم ( مىشـود، در حـديـثـى از امـام امـيرالمؤ منين على )عليه 

 . اما مسلما خالف احتياط است ولى از بعضى روايات ديگر تعميم استفاده مى شود، (كند زنى كه موالى او است نگاه

 (  من الرجال  اولى االربة) تفسير - 5

احتياج است كه انسان براى بر طرف ساختن آن  بر وزن عرب ( چنانكه راغب در مفردات مى گويد ـ به معنى شدت) ( ارب) ماده در اصل از ( اربة)

 .بطور مطلق استعمال مى شود چاره جوئى مى كند، گاهى نيز به معنى حاجت

 غـيـر) نـيـاز بـه هـمـسـر بـنـابـرايـن ـى دارنـد ودر ايـنـجـا كـسـانـى هـسـتـنـد كـه مـيـل جـنـس ( اولى االربـة مـن الرجـال) و مـنـظـور از

ميان مفسران گفتگو  در ايـنـكـه مـنظور از اين عنوان چه كسانى است ؟ در . اين تمايل در آنها نيست كـسـانـى را شامل مى شود كه ( اولى االربـة

زنـانـى ) (القـواعـد مـن النـسـاء) نسى در آنها خاموش شده است ، مانندشـهوت ج است : بعضى آن را بـه مـعـنـى پـيـر مـردانـى دانـسـتـه انـد كـه

 ( خنثى) بعضى ديگر به و .( خواجه) ( خصى) بعضى ديگر آن را به مردان .(بازنشسته شده اند كـه از سـر حد ازدواج بيرون رفته اند و از اين نظر

 .كه آلت رجوليت مطلقا ندارد تفسير كرده اند

السالم ( و امام صادق )عليه السالم ( نقل شده اين است  بـيش از همه مى توان روى آن تكيه كرد و در چند حديث معتبر از امام باقر )عليه امـا آنـچـه

ى كنند، و خدمتكارى استفاده م ابلهى اسـت كـه بـه هـيـچ وجـه احساس جنسى ندارند، و معموال از آنها در كارهاى ساده كه منظور از اين تعبير مردان

درباره گروهى از پيران صادق  امـا از آنـجـا كـه اين وصف يعنى عدم احساس ميل جنسى .معنى را تقويت مى كند نيز همين ( التابعين) تعبير به

عليه ) مام كاظمدر حديثى از ا.و اين دسته از پير مردان نيز در معنى آيه داخل باشند است بـعـيـد نـيـسـت كـه مـفـهـوم آيـه را تـوسـعه دهيم

مـفـهـوم آيـه ايـن نيست كه اين دسته از مردان همانند محارمند، قدر مسلم  ولى به هر حال. السالم ( نيز روى اين گروه از پير مردان تكيه شده است

 . پوشيدن سر يا كمى از دست و مانند آن در برابر اين گروه واجب نيست اين است كه

 مستثنا هستندكدام اطفال از اين حكم  - 6

 .ندارند در برابر آنها واجب نيست ، اطفالى هستند كه از شهوت جنسى هنوز بهره اى گـفتيم دوازدهمين گروهى كه حجاب

ر دو ه توانائى ندارند( تفسير شده ، زيرا اين ماده به) (لم يقدروا) ندارند( و گاه به معنى آگاهى) (لم يطلعوا) گـاهى به معنى (لم يـظـهـروا) جـمـله

يـظـهـروا عـليـكـم  ان) : سـوره كـهـف مـى خـوانـيـم 10آيـه  مـثـال در. معنى آمده است و در قرآن گاه در اين و گاه در آن بكار رفته

 .(شهر از وجود شما آگاه شوند سنگسارتان مى كنند اگر اهل) ( يـرجـمـوكـم

پيكار نمى كنيد در حالى كه اگر آنها  چگونه با پيمانشكنان) ( فيكم اال و ال ذمة ال يرقبوا كيف و ان يظهروا عليكم) خوانيم سـوره توبه مى 8و در آيـه 

چندانى از نظر نتيجه  ولى بـه هـر حـال ايـن تفاوت در آيه مورد بحث تفاوت .( مى كنند و نه پيمان بر شما چيره شوند نه مالحظه خويشاوندى با شما

توانائى  توانائى دارند و نه آگاهى . بنابراين اطفالى كه به سنى رسيده اند كه اين تمايل و اثر عدم احساس جنسى نه ندارد منظور اطـفـالى اسـت كـه بـر

 .كنند در آنها بيدار شده بايد بانوان مسلمان حجاب را در برابر آنها رعايت

 چرا عمو و دائى جزء محارم نيامده اند؟ - 7

ايـنـكـه بـه طور مسلم محرمند  فوق ضمن بيان محارم به هيچوجه سخنى از عمو و دائى در مـيـان نـيـسـت ، بـا آيه از مـطـالب سؤ ال انگيز اينكه در

گـيـرد و  نكته آن اين باشد كه قرآن مى خواهد نهايت فصاحت و بالغت را در بيان مطالب بـه كـار مـمـكـن است .و حجاب در برابر آنها الزم نمى باشد

نشان مى دهد كه عمه و خاله انسان نسبت به او محرمند روشن مى شود  فى نيز نگويد، از آنجا كه استثناى پسر برادر و پسر خواهرحـتـى يك كلمه اضا

 يـكـسـو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او زن نيز بر او محرم مى باشند و به تعبير روشنتر محرميت دو جانبه است ، هنگامى كـه از كه عمو و دائى يك

 .(در طرف مقابل عمو و دائى نيز محرم باشند )دقت كنيد محرم شدند، طبيعى است كه از سوى ديگر و

 ! گونه عوامل تحريك ممنوع هر - 8

ن پـاهاى خود را چنان به زمين كوبند تا صداى خلخالهايشا سخن در اين بحث اينكه در آخر آيه فوق آمده است كه نبايد زنان به هنگام راه رفتن آخرين

است كـه حـتـى اجـازه چـنـيـن  مـى دهـد كـه اسـالم به اندازه اى در مسائل مربوط به عفت عمومى سختگير و مو شكاف به گوش رسد! اين امر نشان

آميز و  حريكاولى عـوامل مختلفى را كه دامن به آتش شهوت جوانان مى زند مانند نشر عكسهاى ت كـارى را نـيـز نـمـى دهـد، و البـتـه بـه طـريـق

شك محيط اسالمى بـايـد از ايـنگونه مسائل كه مشتريان را به مراكز فساد  فـيـلم هـاى اغـوا كننده و رمانها و داستانهاى جنسى را نخواهد داد، و بدون



 .پسران و دختران جوان را به آلودگى و فساد مى كشاند پاك و مبرا باشد سوق مى دهد و

و ليـسـتـعـفف الذين ال يجدون (32) فضله و اهلل وسع عليم اال يـمـى مـنـكـم و الصلحين من عبادكم و إ مائكم إ ن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من و اءنـكـحـوا :آيه و ترجمه

اءتـوهـم مـن مـال اهلل الذى اءتـئكـم و ال تـكـرهوا فـيـهـم خـيـرا و  فضله و الذين يبتغون الكتب مما ملكت اءيـمـنـكـم فـكـاتـبـوهـم إ ن عـلمـتـم نكاحا حتى يغنيهم اهلل من

من  و لقد اءنزلنا إ ليكم اءيت مبينت و مثال من الذين خلوا(33) كرههن غفور رحيم البغاء إ ن اءردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا و من يكرههن فإ ن اهلل من بعد إ فتيتكم على

 (34) قبلكم و موعظة للمتقين

بـاشـنـد خـداونـد آنـان را از فضل خود بى  دهيد و همچنين غالمان و كنيزان صالح و درستكارتان را، اگـر فـقـيـر و تـنـگـدسـت مـردان و زنان بى همسر را همسر - 32: ترجمه

به فضلش بـى نـيـاز سـازد و بردگانى از شما كه تقاضاى  آنان راو آنـهـا كـه وسيله ازدواج ندارند بايد عفت پيشه كنند تا خداوند  - 33. نياز مى سازد، خداوند واسع و آگاه است

مى كنيد )و بـعـد از آزادى تـوانـائى زنـدگـى مـسـتـقـل را دارنـد(  آزاد شـدن ( را دارنـد بـا آنـهـا قرار داد ببنديد، اگر رشد و صالح در آنها احساس مكاتبه )قرار داد مخصوص براى

تـحـصيل متاع دنيا مجبور به خودفروشى نكنيد اگر آنها مى خواهند پاك بمانند، و  ه بـه شـمـا داده اسـت بـه آنـهـا بـدهـيـد، و كـنـيـزان خـود را بـراىمـال خـدا كـ و چـيـزى از

شما  ما بر - 34.(اى هميشه اين عمل ننگين را ترك گوئيدو رحيم است )توبه كنيد و بر آنـهـا را بـر ايـن كار اكراه كند )سپس پشيمان گردد( خداوند بعد از اين اكراه غفور هر كس

 . شما بودند و موعظه و اندرزى براى پرهيزگاران آياتى فرستاديم كه حقايق بسيارى را تبيين مى كند و اخبارى از كسانى كه پيش از

 ترغيب به ازدواج آسان :تفسير

مـطرح شده است ، كه هر يك از آنها تاثير به سزائى  براى پيشگيرى از آلودگيهاى جـنـسـىايـن سـوره تـا به اينجا طرق حساب شده مختلفى  از آغـاز

 .آلودگيها دارد در پيشگيرى يا مبارزه با اين

 را اينفحشاء كه ازدواج ساده و آسـان ، و بـى ريا و بى تكلف است ، اشاره شده ، زي در آيـات مـورد بـحـث بـه يـكى ديگر از مهمترين طرق مبارزه با

غرائز وارد شد، و به تعبير ديگر هيچگونه مبارزه منفى بدون  نكته مسلم است كه براى بر چـيـدن بـسـاط گـنـاه ، بايد از طريق اشباع صحيح و مشروع

غـالمـان و  ـنـيـنمردان و زنان بى همسر را همسردهـيـد، و هـمـچ) :لذا در نخستين آيه مورد بحث مى فرمايد.افتاد مبارزه مثبت مؤ ثر نخواهد

 .( و انكحوا االيامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم) (كـنـيـزان صـالح و درستكارتان را

شوهر ندارد، سپس به مردى كه همسر ندارد نيز گفته شده اسـت ، و  بـر وزن قـيـم ( در اصـل بـه مـعـنى زنى است كه) ( ايـم) جـمـع ( ايـامـى)

 . زنان و مردان مجرد در مفهوم اين آيه داخلند خواه بكر باشند يا بيوه مبـه اين ترتيب تما

و بسته به مـيـل طرفين است ، مفهومش اين است كه مقدمات  آنـهـا را هـمـسـر دهـيد( با اينكه ازدواج يك امر اختيارى) (انـكـحـوا) تـعـبـيـر

، و باالخره پا در ميانى براى حل  صورت نياز، پيدا كردن همسر مناسب ، تشويق به مساءله ازدواجاز طريق كمكهاى مـالى در  ازدواج آنها را فراهم سازيد،

 انجام پذير نيست ، خـالصـه مفهوم آيه به قدرى وسيع است كه هر گونه قدمى و سخنى و مشكالتى كه معموال در اين موارد بدون وساطت ديگران

 .درمى در اين راه را شامل مى شود

مـورد ازدواج  مسلمانان در همه زمينه ها به يكديگر كمك كـنـنـد ولى تـصـريـح بـه ايـن امـر در اصل تعاون اسالمى ايجاب مى كند كهبدون شك 

ت ان كه در حديثى از امير مؤ منان على )عليه السالم ( مى خوانيم : افضل الشفاعا اهميت اين مساءله تا به آن پايه است. دليل بر اهميت ويژه آن است

ميانجيگرى كنى ، تا اين امر به  بهترين شـفـاعـت آن اسـت كـه مـيـان دو نفر براى امر ازدواج) :بين اثنين فى نكاح حتى يجمع اهلل بينهما تشفع

 .!(سامان برسد

ظـله ،  لقـيـامـة ، يـوم ال ظـل االمى خوانيم : ثالثة يستظلون بـظـل عـرش اهلل يـوم ا ( در حديث ديگرى از امام كاظم موسى بن جعفر )عليه السالم

دارنـد، روزى كـه سـايـه اى جـز سـايـه  سه طايفه اند كه در روز قيامت در سايه عـرش خـدا قـرار) رجـل زوج اخـاه المسلم او اخدمه ، او كتم له سرا

 مسلمانش او نـيـسـت : كـسـى كـه وسائل تزويج برادر

و باالخره در !(او فراهم كند و كسى كه اسرار برادر مسلمانش را پنهان دارد م نياز به خدمت ، خدمت كننده اى براىرا فـراهـم سازد، و كسى كه به هنگا

ثـواب يـكـسـال عـبـادت  سلّم ( مى خوانيم : هر گامى انسان در ايـن راه بـر دارد و هـر كـلمـهـاى بـگـويـد، حديثى از پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و

بـهـا فـى ذلك ، عمل سنة قيام ليلها و صيام  كـان له بـكـل خـطـوة خـطـاهـا، او بـكـل كـلمـة تـكـلم) (ـه عـمـل او مـى نـويـسـنـددر نـام

امكانات مالى مساءله فقر و نداشتن  تقريبا عمومى و بهانه همگانى براى فرار از زير بار ازدواج و تـشـكـيـل خـانواده و از آنـجـا كـه يـك عذر.(نهارها

اگر فـقـيـر و تـنـگـدسـت بـاشند ) و تنگدستى آنها نگران نباشيد و در ازدواجشان بكوشيد چرا كه است قرآن به پاسخ آن پرداخته مى فـرمايد: از فقر

خداوند واسع و ) ى هست ، چرا كهو خداوند قادر بر چنين كار.( اهلل من فضله ان يكونوا فقراء يغنهم) (بى نياز مى سازد خداوند آنها را از فضل خود

 .( ان اهلل واسع عليم) ( عليم است

آنها كه به نيت  عالم هستى را فرا مى گيريد، و علم او چنان گسترده اسـت كـه از نـيـات همه كس مخصوصا قـدرتـش آنچنان وسيع است كه پهنه

 .مول فضل و كرم خود قرار خواهد دادمش حفظ عفت و پاكدامنى اقدام به ازدواج مى كنند آگاه است ، و همه را

كوشش كه خود  ولى از آنجا كه گاه با تمام تالش و.روايات متعددى كه در آخر اين بحث خواهد آمد در اين زمينه تحليل روشنى داريم ، و همچنين

تى را با محروميت بـگـذراند، مبادا كسانى در اين و ناخواه انسان مجبور است مد انسان و ديگران مى كنندوسـيـله ازدواج فـراهـم نـمـى گـردد و خـواه

كند، لذا بال فاصله در آيه بعد دستور پارسائى را هـر  قرار دارند گمان كنند كه آلودگى جنسى براى آنها مجاز است ، و ضرورت چنين ايجاب مى مرحله

و ) (عفت پـيـشـه كنند، تا خداوند آنان را به فضلش بى نياز سازد بايد و آنها كه وسيله ازدواج ندارند) :مى گويد چـنـد مشكل باشد به آنها داده

دهند و خود  نـكـنـد در اين مرحله بحرانى و در اين دوران آزمايش الهى تن به آلودگى در.( ليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنيهم اهلل من فضله



 .شخصيت و تقوا را در چنين مرحله اى آزمود ايمان و، بلكه بايد قدرت بشمرند كه هيچ عذرى پذيرفته نيسترا معذور 

ازدواج ، به بحث  از بردگان به ميان آيد عنايت و توجه خاصى بـه آزادى آنـهـا نـشـان مـى دهـد، از بحث سپس از آنجا كه اسالم به هر مناسبت سخن

داختن مبلغى به اقساط به مالك خود و آزاد شـدن ( پـرداخـتـه مـى غالمان و پر آزادى بردگان از طريق مكاتبه )بـسـتـن قـرارداد بـراى كـار كردن

و الذين ) (كنيد آزادى مى كـنـنـد بـا آنـهـا قـرار داد بـبنديد، اگر رشد و صالح در آنان احساس مى بردگانى كه از شما تقاضاى مكاتبه براى) :گـويد

 .(يراايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خ يبتغون الكتاب مما ملكت

آن داشـتـه بـاشـنـد  است كه رشد و صالحيت كافى براى عقد اين قرار داد و سـپـس تـوانـائى بـراى انـجـام اين (علمتم فيهم خيرا) منظور از جمله

را نداشته  اگر توانائى بر اين امور را كه قرار داد بسته اند( زندگى مستقلى را شروع كنند، اما و بـتـوانـنـد بـعـد از پـرداخـتـن مـال الكـتـابـه )مـبـلغـى

جـامـعـه شـونـد بـايـد بـه وقـت ديـگـرى موكول كنند كه اين صالحيت و  باشند، و اين كار در مجموع به ضرر آنها تمام شود و در نـتـيـجـه سـر بـار

مى دهد كه چيزى از مال خداوند كه به شما داده  ورسپس براى اينكه بردگان به هنگام اداى اين اقساط به زحمت نيفتنددسـتـ.گردد توانائى حاصل

 .( و آتوهم من مال اهلل الذى آتاكم) (است به آنها بدهيد

جمع كثيرى گفته اند: منظور اين است كه : است مـنـظـور از ايـن مال چه مالى است كه بايد به اين بردگان داد؟ در ميان مفسران گفتگو در ايـنـكـه

بعضى ديگر گفته اند .آزاد شوند سوره توبه آمده است ، به آنها پرداخته شود تا بتوانند دين خود را ادا كنند و 60 همانگونه كه در آيهسهمى از زكات ، 

ارت و از اس او ببخشد، و يا اگر دريافت داشته به او باز گرداند، تا توانائى بيشتر بر نجات خود منظور آن است كه صاحب برده قسمتى از اقساط را به

كـه بـردگـان تـوانـائى بـر تـهـيـه مـال نـدارنـد چيزى به عنوان كمك خرج يا  ايـن احـتـمـال نـيـز وجـود دارد كـه در آغـاز كـار .بردگى پيدا كند

 .پردازندهم اقساط دين خويش را ب مختصر به آنها بدهند تا بتوانند به كسب و كارى مشغول شوند، هم خود را اداره كنند، و سرمايه

مستضعف را  است مجموعا در مفهوم آيه جمع باشد، هـدف واقـعى اين است كه مسلمانان اين گروه البته سه تفسير فوق با هم منافاتى ندارد و ممكن

 .تحت پوشش كمكهاى خود قرار دهند تا هر چه زودتر خالصى يابند

عـنـه من نجومه التى لم تكن تريد ان تنقصه ، و ال تزيد فوق  تفسير اين آيه فرمود: تضعحـديـثـى از امـام صـادق )عليه السالم ( مى خوانيم كه در  در

به بـردگـان خـود كـمـك كـرده ايـم  ايـنـكـه بـعـضـى بـراى ايـنـكـه كـاله شـرعـى درسـت كـنند و بگويند ما طبق آيه فوق ما فى نفسك . اشاره به

مقدارىرا كـه مـى  را بـيـش از آنچه در نظر داشتند مى نوشتند، تا به هنگام تخفيف دادن درست همان لكـتـابـةو تـخـفـيـف داده ايـم ، مـبـلغ مـال ا

بايد تخفيف از چيزى باشد كه واقعا در نظر ) :از اين كار نهى مى فرمايد و مى گويد ( خـواسـتند بى كم و كاست دريافت دارند! امام صادق )عليه السالم

كـنـيـزان ) :اعمال بسيار زشت بعضى از دنيا پرستان در مورد بردگان اشـاره كـرده مـى فـرمـايـد در دنـبـاله آيـه بـه يـكـى از !(ردبگي داشته از او

تـكـرهـوا و ال ) !(بـمـانـنـد مـتـاع زود گـذر دنـيـا مـجـبـور بـه خودفروشى نكنيد، اگر آنها مى خواهند پاك خـود را بـه خـاطـر تـحـصـيـل

 .(على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فـتـيـاتـكم

كسب در آمد براى او از طريق  شش كنيز داشـت كـه آنها را مجبور به ( ابى عبد اهلل بن) :شاءن نزول اين جمله گفته اند بـعـضـى از مـفـسـران در

صـلى اللّه ) مبارزه با اعمال منافى با عفت )در اين سوره ( صادر شد آنها به خدمت پـيـامـبـر خودفروشى مى كرد! هنگامى كه حـكـم اسـالم دربـاره

 .(نازل شد و از اين كار نهى كرد عـليـه و آله و سـلّم ( آمـدنـد و از ايـن مـاجرا شكايت كردند آيه فوق

خود  كـه حتى بعد از ظهور اسالم نيز بعضا به كار سقوط اخالقى بـودنـدنشان مى دهد كه تا چه حد در عصر جاهليت مردم گرفتار انحطاط و  ايـن آيه

عصر جاهليت قرن بيستم نام  نـازل شـد و به اين وضع ننگين خاتمه داد، اما متاءسفانه در عصر ما كه بعضى آن را ادامه مى دادند، تا اينكه آيه فـوق

 مـى زنـند اين عمل به شدت ادامه دارد، و حتى در مملكت ما، در عصر طاغوت نيز به صورت نهاده اند در بعضى از كشورها كه دم از تمدن و حقوق بشر

مراكز فـسـاد مـى كـشـانـدند و با طرحهاى شيطانى مخصوص  وحـشـتـنـاكـى وجـود داشـت كه دختران معصوم و زنان ناآگاه را فريب مى دادند و به

در آمده اى سرشارى فراهم سازند كه  ـرار را از هـر طـريـق بـه روى آنـهـا مـى بستند، تا از اين طريقمى كـردنـد و راه ف آنها را مجبور به خودفروشى

متمدن  گـرچـه ظاهرا بردگى به صورت سابق وجود ندارد، ولى در دنياى به اصطالح. خارج است شرح اين ماجرا، بسيار دردناك ، و از عهده اين سخن

را از شـر ايـن انـسانهاى متمدن نما حفظ كند، و خدا را شكر كه  بردگى به مراتب وحشتناكتر است ، خداوند مردم جهانجناياتى مى شود كه از دوران 

 .انقالب اسالمى به اين اعمال ننگين خاتمه داده شد در محيط ما بعد از

كه اگر خود آن زنها مايل به  ..( مـفـهـومـش ايـن نـيـسـتكه جمله ان اردن تحصنا )اگر آنها مى خواهند پاك بمانند. ذكـر ايـن نـكته نيز الزم است

صـادق  است زيرا عنوان اكراه در صورت عـدم تـمـايـل ( منتفى به انتفاء موضوع) تعبير از قبيل اين كار باشند اجبار آنها مانعى ندارد، بـلكـه ايـن

ايـن تـعـبير براى اين است كه اگر صاحبان اين كنيزان مختصر . زرگى استاسـت و گـر نـه خـودفـروشـى و تـشـويـق بـه آن بـه هـر حال گناه ب

دارند مايل به اين آلودگى نيستند شما كه  به غيرت آنها بر خورد مفهوم آيه اين است اين كنيزان كه ظاهرا در سطح پائينترى قرار غيرتى داشته باشند

 !مى دهيد؟ آنهمه ادعا داريد چرا تن به چنين پستى در

و هر كس ) :گنهكاران نبندد بلكه آنها را تشويق به توبه و اصالح كند مى گويد پـايـان آيه چنانكه روش قرآن است براى اينكه راه بازگشت را به روى در

ن بعد اكراههن غفور و من يكرههن فان اهلل م) ( گردد( خداوند بعد از اكراه آنها غفور و رحيم است آنها را بر اين كـار اكـراه كـنـد )سـپـس پشيمان

تـاريـك و نـنـگـيـن خـود پـشـيمان و آماده توبه  جمله چنانكه گفتيم ممكن است اشاره به وضع صاحبان آن كنيزان باشد كه از گذشته ايـن.( رحيم

مـورد بـحـث هـمـانگونه كه  يـاتدر آخـريـن آ.به آن زنانى است كه تحت فشار و اجبار تن به اين كار مى دادند و اصالح خويشتن هستند، و يا اشاره



 كرده مى فرمايد: ما بر شما آياتى فرستاديمكه حقائق بسيارى را تبيين مى كند )و روش قرآن است به صورت يك جمع بندى اشاره به بحثهاى گذشته

و سر نوشت آنها درس عبرتى براى امروز شما ) (مـثـلهـا و اخـبـارى از كـسـانـى كـه پيش از شما بودند) و نـيـز .( لقد انزلنا اليكم آيات مبينات

 ( و موعظة للمتقين) ( موعظه و پند و اندرزى براى پرهيزكاران) و نيز.( و مثال من الذين خلوا من قبلكم) ( است

 يك سنت الهى است ازدواج - 1:نكته ها

صـورت يك جاده صعب العبور يا غير قابل عبور  پيچيده شده كـه بـهمـساءله ازدواج آنقدر در ميان آداب و رسوم غلط و حتى خرافات  گـر چـه امـروز

بقاء نسل و آرامش  از اين پيرايه ها، ازدواج يك حكم فطرى و هماهنگ قانون آفرينش است كه انسان براى براى جوانان در آمده است ، ولى قطع نظر

 .دارد جسم و روح و حل مشكالت زندگى احتياج به ازدواج سالم

جالب و مؤ ثرى دارد، از جمله حديث معروف پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و  كـه هماهنگ با آفرينش گام بر مى دارد نيز در اين زمينه تعبيراتاسـالم 

رد كه من با فزونى نسل شما فزونى گي ازدواج كـنيد تا) :(فانى اباهى بكم االمم يوم القيامه و لو بالسقط تـنـاكـحـوا، و تـنـاسـلوا تكثروا: سلّم ( است

 ! ديگر امتها مباهات مى كنم جمعيت شما حتى با فرزندان سقط شده در قيامت به

كسى كه همسر اختيار كند نيمى از ) :( الباقى من تزوج فقد احرز نصف دينه فليتق اهلل فى النصف) : و در حـديـث ديـگـر از آن حـضرت مى خوانيم

غـريـزه جـنسى نيرومندترين و سركشترين غرائز انسان است كه به تنهائى با ديگر  چـرا كـه.(اقب نيم ديگر باشدبايد مر دين خود را محفوظ داشته ، و

 . برابرى مى كند، و انحراف آن نيمى از دين و ايمان انسانرا به خاطر خواهد انداخت غرائز

 .(مجردانند بدترين شما) :( خوانيم شراركم عزابكم مى) ( بـاز در حـديـث ديـگـرى از پـيـامـبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم

هـر گـونـه كـمـك مـمـكن  بحث و همچنين روايات متعددى مسلمانان تشويق به همكارى در امـر ازدواج مـجـردان و بـه هـمـين دليل در آيات مورد

 افكنده ، و پدرانى را كه در اين مسئله حياتى بى تفاوت هستندسنگينى بر دوش پدران  به اين امر شده اند مخصوصا اسالم در مورد فرزندان مسئوليت

و آله و سلّم ( مى خوانيم : من ادرك له ولد و عنده ما يزوجه  شريك جرم انحراف فرزندانشان شمرده است چنانكه در حديثى از پيامبر )صـلى اللّه عليه

رسد و امكانات تزويج او را داشـتـه بـاشـد و اقـدام نـكـند، و در نتيجه فرزند  كسى كه فرزندش به حد رشد) :!فاالثم بينهما فلم يزوجه ، فـاحدث

 !(گناهى شود، اين گناه بر هر دو نوشته مى شود مرتكب

ازدواج  ههاى ازدواج را اعم از مهر و ساير قـسـمـتها سبك و آسان بگيرند، تا مانعى بر سر را و باز به همين دليل دستور مؤ كد داده شده است كه هزينه

 . افراد كم در آمد است مجردان پيدا نشود، از جمله در مورد مهريه سنگين كه غالبا سنگ راه ازدواج

و بـاز .(زن بد قدم زنى است كه مهرش سنگين باشد) سلّم ( مى خوانيم : شوم المرئه غالء مهرها در حـديـثـى از پـيامبر اكرم )صلى اللّه عليه و آله و

 يكى از نشانه هاى شوم بودن زن آن است كه هزينه :(من شومها شدة مؤ نتها) شده مى خوانيم ى كـه در ذيـل حـديـث فوق وارددر حـديـث ديـگـر

 .زندگى )يا هزينه ازدواجش ( سنگين باشد

نداشتن امكانات مالى مى  رهائى از جملهزنـان بـراى فـرار از زير بار اين مسؤ ليت الهى و انـسانى متعذر به عذ و از آنـجـا كـه بـسـيـارى از مـردان و

دليـل آن .شود تواند مانع راه ازدواج گردد، بلكه چه بسا ازدواج سبب غنا و بى نيازى مى نمى (فقر) شوند در آيات فوق صريحا گـفـتـه شـده اسـت كه

نيرو و استعداد خود را به اندازه كافى براى كسب در آمد نمى كند نه ابتكار و  هـم با دقت روشن مى شود، زيرا انسان تا مجرد است احساس مسؤ ليت

آن مى كوشد و به همين دليل مجردان غالبا خانه به  بسيج مى كند، و نـه بـه هـنـگـامـى كـه در آمـدى پـيـدا كـرد در حفظ و بارور ساختن مشروع

 !دوش و تهى دستند

همسر و آبروى خانواده و تاءمين وسائل  تماعى مى شود و خود را شديدا مـسـئول حفظازدواج شخصيت انسان تبديل به يك شخصيت اج امـا بـعـد از

صرفه جوئى ، تالش  تمام هوش و ابتكار و استعداد خود را به كار مى گيريد و در حفظ در آمده اى خود و زندگى فرزندان آينده مى بيند، به همين دليل

نيست كه در حديثى از امام صادق )عليه السالم ( مى خوانيم الرزق مع النساء و  بـى جـهـت .شودمى كند و در مدت كوتاهى مى تواند بر فقر چيره 

مردى خدمت حضرتش ) : اللّه عليه و آله و سلّم ( مى خوانيم و در حـديـث ديـگـرى از پـيـامـبـر )صلى.( روزى همراه همسر و فرزند است) : العيال

كن ، او هم ازدواج كرد و  پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( فـرمـود: تـزوج ، فـتـزوج فـوسع له ازدواج كرد رسيد و از تهيدستى و نيازمندى شكايت

كمك چنين افراد مى آيد كه براى انـجـام وظـيـفـه انـسـانـى  بـدون شك امدادهاى الهى و نيروهاى مرموز معنوى نيز به.!(گشايش در كار او پيدا شد

از پـيـامـبـر گـرامـى اسـالم  حديثى ازدواج مى كنند. هر فرد با ايمان مى تواند به اين وعده الهى دلگرم و مؤ من باشد، در خود اقدام بهو حفظ پاكى 

يقول ان يكونوا فقراء العـيـلة فـقـد سـاء ظـنـه بـاهلل ان اهلل عـز و جل  مـن تـرك التـزويـج مـخـافـة) : شـده )صـلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( نـقـل

 .( اهلل من فضله يغنهم

اگـر آنـهـا فـقـيـر بـاشـنـد خـداونـد ) :است ، زيرا خداوند مـتـعـال مـى فـرمـايـد كـسـى كه ازدواج را از ترس فقر ترك كند گمان بد به خدا برده)

 ى در ايـن زمـيـنـه فـراوان اسـت كـه اگـر بخواهيم به نقل همه آنهامـنـابـع اسـالمـ البـتـه روايـات در.(بى نياز مى سازد آنـهـا را از فضل خود

 . بپردازيم از بحث تفسيرى خارج مى شويم

 الصالحين من عبادكم و امائكم چيست ؟ منظور از جمله و - 2

مى آيد به طور كلى دستور مى دهد براى مردان و زنان بى هـمسر به ميان  قـابـل تـوجـه ايـنـكـه در آيات مورد بحث به هنگامى كه سخن از ازدواج

 .كند مى ( صالح بودن) اقدام كنيد، اما هنگامى كه نوبت بردگان مى رسد آن را مقيد به ازدواج آنان



لى كه آن را به معنى صالحيت براى ازدواج تفسير كرده اند، در حا ( جمعى از مفسران )مانند نويسنده عاليقدر تفسير الميزان و همچنين تفسير صافى

مـنـظور صالح بودن از نظر اخالق و اعتقاد است چرا كه  بـعـضـى ديـگـر گـفـتـه انـد كـه. قيد در زنان و مردان آزاد نيز الزم است اگر چنين باشد اين

ان اين قيد نيامده است بردگ در ايـن امـر بـرخـوردارنـد، ولى بـاز جـاى ايـن سئوال باقى است كه چرا در غير صـالحـان از اهـمـيـت ويـژه اى

 در شرائط زندگى آن روز بسيارى از بردگان در سطح پائينى از فرهنگ و اخالق قرار : ؟احـتـمال مى دهيم منظور چيز ديگرى باشد و آن اينكه

آنها مى شد همسر خود را به  با اين حـال اقـدام بـه تـزويـج داشتندبـطـورى كـه هـيـچـگـونـه مـسئوليتى در زندگى مشترك احساس نمى كردند، اگر

اقدام به ازدواج كـنـيـد، و مفهومش  بدبخت مى كـردنـد، لذا دسـتـور داده شده است در مورد آنها كه صالحيت اخالقى دارند آسانى رها نموده و او را

 .اقدام به ازدواجشان گردد اخالقيشان شود تا آماده زندگى زناشوئى شوند، سپس اين است كه در مورد بقيه نخست كوشش براى صالحيت

 عقد مكاتبه ؟ - 3

آزاد ساختن آنان استفاده  را طـرح كـرده ، و بـه هـمـيـن دليـل از هـر فـرصـتـى براى ( آزادى تـدريـجـى بـردگـان) گـفـتـيـم اسـالم بـرنـامـه

 . است تور در آيات مورد بحث به آن اشاره شدهاست كه به عنوان يك دس ( مـكـاتـبه) كرده است ، يكى از مواد اين برنامه مـسـاءله

نوشتن را كتابت  است ، و اينكه ( جمع) بر وزن كسب ( به معنى) ( كتب) از مـاده در اصـل ( كـتـابـت) و ( كـتـابـت) از مـاده ( مـكـاتـبـه)

نوشته مى  (عبد) و (موال) مكاتبه قرار دادى ميانمى كند، و چون در  مـى گـويـنـد بـه خاطر آن است كه حروف و كلمات را در يك عبارت جمع

اين دو نفر بسته مى شود، و عبد موظف مى گردد كه از طـريـق كـسـب آزاد،  عقد مكاتبه يكنوع قرار داد است كه ميان.شود آن را مكاتبه ناميده اند

آزادى خود را باز يابد، و دستور داده شده است كه مجموع اين  ردازد وبپ (موال) تـهـيـه كـرده و بـه اقـسـاطـى كـه بـراى او قابل تحمل باشد به مـالى

 .نباشد اقساط بيش از قيمت عبد

از بـيـت المـال و سـهم زكات اقساط او پرداخته و آزاد گردد، حتى بعضى از  و نـيـز اگـر بـه عـللى عـبـد از پـرداخـتـن اقـسـاط عـاجـز شـد بـايـد

اين عقد يك عقد الزم است و هيچيك از .باب زكاتحساب كند اگر زكاتى به موال تعلق گيرد خود او بايد اقساط بدهى عبد را از تصريح كرده اند كه فقهاء

مى يابند و هم تـوانـائى زنـدگى مستقل را  روشـن اسـت كـه بـا ايـن طـرح هـم بـسـيـارى از بردگان آزادى خود را باز.ندارد طرفين حق فسخ آن را

افـتـنـد و عـكـس  اقساط هستند پيدا مـى كـنـنـد، و هـم صـاحـبـان آنـهـا بـه ضـرر و زيـان نـمـى مدت كه ملزم به كار كردن و پرداختدر اين 

 . فروع فراوانى دارد كه در كتب فقهى كتاب المكاتبه آمده است احكام و ( مكاتبه.العمل منفى به زيان بردگان نشان نخواهند داد

درى يوقد من شجرة مبركة زيتونة ال شرقية و ال غربية يكاد زيتها  السموت و اال رض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأ نها كوكب اهلل نور :آيه و ترجمه

فى بيوت اءذن اهلل اءن ترفع و يذكر فيها (35) هلل بكل شى ء عليممثل للناس و ا تـمـسـسـه نـار نـور عـلى نـور يـهـدى اهلل لنـوره مـن يـشـاء و يـضـرب اهلل اال يضى ء و لو لم

ليجزيهم اهلل اءحسن (37) إ قام الصلوة و إ يتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و اال بصر رجـال ال تلهيهم تجرة و ال بيع عن ذكر اهلل و(36) يسبح له فيها بالغدو و االصال اسمه

 (38) يرزق من يشاء بغير ضله و اهللما عملوا و يزيدهم من ف

بـاشـد، آن چـراغ در حـبابى قرار گيرد، حبابى  ( زمـيـن است ، مثل نور خداوند همانند چراغدانى است كه در آن چـراغـى )پـر فـروغ خـداونـد نـور آسـمـانـهـا و - 35: ترجمه

نه شرقى است و نه غربى )آنچنان روغنش صاف و  افروخته مى شود كه از درخت پر بركت زيتونى گرفته شده كهفروزان ، اين چراغ با روغنى  شفاف و درخشنده هـمـچـون يك ستاره

 . كند و خداوند به هر چيزى آگاه است آتش شعله ور شود، نورى است بر فراز نور، و خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مى خالص است كه ( نزديك است بدون تماس با

هوسبازان در امان باشد( خانه هائى كه نام خدا در آن  قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را بـاال برند )تا از دستبرد شياطين و يـن چـراغ پر فروغ ( در خانه هائىا) - 36

بر پا داشتن نماز و اداى زكات غافل نمى كند، آنها از روزى مى ترسند  ياد خدا و مـردانـى كـه نـه تـجـارت و نه معامله ، آنها را از - 37.تسبيح گويند برده شود و صبح و شام در آن

كه انجام داده اند پاداش دهد و از فضلش بر پاداش آنها بيفزايد، و خداوند هر  هـدف اين است كه خداوند آنها را به بهترين اعمالى - 38!در آن زير و رو مى شود كه دلها و چشمها

 .(سازد حساب روزى مى دهد )و از مواهب بى انتهاى خويش بهره مند مىبخواهد بى  كس را

 !آيه نور :تفسير

با  فالسفه و عرفاى اسالمى هـر كـدام بـحـثـهاى فراوانى دارند، پيوند ارتباط اين آيات در تـفسير آيات فوق سخن بسيار گفته شده است ، و مفسران و

مبارزه با فحشاء با استفاده از طرق و وسـائل گـونـاگـون بـود، و از  پـيـشـيـن سـخـن از مـسـاءله عـفت وآيات گذشته از اين نظر اسـت كـه در آيـات 

غريزه جنسى كه نيرومندترين آنها استبدون  ضـامـن اجـراى هـمـه احـكـام الهـى ، مـخـصـوصا كنترل كردن غرائز سركش ، بخصوص آنـجـا كـه

خداوند نور ) :مى فرمايد نخست.سر انجام بحث را به ايمان و اثر نيرومند آن كشانيده و از آن سخن مى گويد نيست ،استفاده از پشتوانه ايمان ممكن 

زيبا و جالب و پر ارزشى ؟ آرى خدا نور آسمانها و زمين است ، روشنى و روشنى بخش  چه جمله.( اهلل نور السموات و االرض) ( آسمانها و زمين است

و بعضى به معنى زينت بخش تفسير .( روشن كننده) بعضى به معنى و.( هدايت كننده) را در اينجا به معنى (نور) مفسران كلمهگروهى از .آنها همه

در قرآن مجيد و روايات اسالمى از چند چيز  : تـوضـيح اينكه.معانى صحيح است ولى مفهوم آيه باز هم از اين گسترده تر مى باشد همه اين.كرده اند

 : ياد شده است (نور) به عنوان

كتاب آشكارى براى شما  از سوى خداوند نور و) : نور و كتاب مبين سوره مائده مى خوانيم : قد جائكم من اهلل 51قـرآن مـجـيد چنانكه در آيه  - 1

پيامبر  پيروى از نورى مى كنند كه با كسانى كه) : سوره اعراف نيز مى خوانيم : و اتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون 513و در آيه  (آمد

 .(نازل شده است آنها رستگارانند

خـداونـد ولى كـسانى است كه ) :آمنوا يخرجهم من الظـلمـات الى النـور بقره آمده است : اهلل ولى الذين 113چـنـانـكـه در آيـه  ( ايـمـان) - 2

 .(نور )ايمان ( رهبرى مى كند ظلمتهاى )شرك و كفر( به سوى ايمان آورده اند، آنها را از



مثله  كمن سوره انعام آمده : او من كان ميتا فاحيينا و جعلنا له نورا يمشى به فى الناس  511و روشـن بينى چنانكه در آيه  ( الهـى هـدايـت) - 3

هدايتى براى او قرار داديم كه در پرتو آن بتواند در  آيـا كـسـى كه مرده بوده است و ما او را زنده كرديم و نور) :ليـس بـخـارج مـنـهـا فى الظلمات

 !؟(است كه در تاريكى باشد و هرگز از آن خارج نگردد ميان مردم راه برود همانند كسى

دارد جـز از ايـنـكـه خـداونـد ابـا ) : خوانيم : و يابى اهلل اال ان يتم نـوره و لو كـره الكـافـرون سوره توبه مى 61چنانكه در آيه  ( اسالم آئين) - 4

 .(كند هر چند كافران نخواهند نـور )اسـالم ( را كامل

ما تو را ) :خـوانـيم : و داعيا الى اهلل باذنه و سراجا منيرا سوره احزاب درباره پيامبر مـى 41پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( در آيه  شخص - 5

 .( داديم و چراغى نور بخش قراردعوت كننده به سوى خدا به اذن و فرمان او 

گرد  خداوند شما را نورهائى آفريد كه) : محدقين پـيـشوايان معصوم چنانكه در زيارت جامعه آمده : خلقكم اهلل انوارا فجعلكم بـعرشه امـامـان و - 6

 .(هدايت كننده نيكوكاران هستيد شما نور خوبان و) :براراالخيار و هداة اال عرش او حلقه زده بوديد و نـيـز در هـمان زيارتنامه آمده است : و انتم نور

علم نورى ) :العـلم نـور يـقـذفـه اهلل فـى قـلب مـن يشاء : نيز به عنوان نور ياد شده چنانكه در حديث مشهور است ( علم و دانش) باالخره از و - 7

بـايـد در ايـنـجا خواص و ويژگيهاى نور را دقيقا بررسى  :و از سـوى ديـگـر.اينها همه از يكسو ...(است كه خدا در قلب هر كس كه بخواهد مى افكند

 : روشن مى شود كه نور داراى خواص و ويژگيهاى زير است كنيم ، با مطالعه اجمالى

 ! لطـيـفـتـريـن موجودات در جهان ماده است و سرچشمه همه زيبائيها و لطافتها است نـور زيـبـاتـريـن و - 1

ماده دارد نور بـا سـرعـت سـيـصـد هـزار كـيـلومتر در ثانيه مى  بـاالترين سرعت را طبق آنچه در ميان دانشمندان معروف است در جهان نـور - 2

سرسام هـمـيـن دليلمسافتهاى فوق العاده عظيم و  در يك چشم بر هم زدن )كـمـتـر از يـك ثـانـيـه ( هـفـت بـار دور بـزنـد، بـه تواند كره زمين را

كـه نـور در يكسال با آن  نور مى سنجند و واحـد سـنـجـش در آنـهـا سـال نـورى اسـت ، يـعـنـى مـسـافـتـى را آور نجومى را فقط با سرعت سير

 .سرعت سرسام آورش مى پيمايد

 است و هم (ظاهر) هم ديد، بنابراينو مشاهده موجودات مختلف اين جهان است ، و بدون آن چيزى را نمى توان  نور وسيله تبيين اجسام - 3

 .(ظاهر كننده غير) (مظهر)

زنده است و ممكن نيست موجودى  مهمترين نور در دنياى ما است پرورش دهنده گلها و گياهان بلكه رمز بـقاى همه موجودات نـور آفـتـاب كه - 4

 .زنده بماند ( بدون استفاده از نور )به طور مستقيم يا غير مستقيم

 .!ندارند تابش نور آفتاب يا نورهاى مشابه آن است و گر نه موجودات در تاريكى مطلق رنگى ـروز ثـابـت شـده كـه تـمام رنگهائى را كه ما مى بينيم نتيجهام - 5

ركت نهرها و سيلها و آفتاب سرچشمه مى گـيريد، حركت بادها، ريزش باران و ح تمام انرژيهاى موجود در محيط ما )بجز انرژى اتمى ( همه از نور - 6

چشمه گرما و حرارت و آنـچـه بـسـتـر موجودات را  باالخره حركت همه مـوجـودات زنـده بـا كـمـى دقت به نور آفتاب منتهى مى شود. سر آبشارها و

نيز از گرمى  دست مى آيدحتى گرمى آتش كه از چوب درختان و يا ذغال سنگ و يا نفت و مشتقات آن به  گرم نگه مى دارد همان نور آفتاب است

باز مى گردند كه حرارت را از خورشيد گرفته و در خود ذخيره كرده اند،  آفتاب است چـرا كـه هـمه اينها طبق تحقيقات علمى به گياهان و حيواناتى

 . موتورها نيز از بركت آن است بنابراين حركت

بيمارستان بزرگى  ذى است و اگر تابش اشعه اين نـور پـر بركت نبود كره زمين ، تبديل بهموجودات مو نـور آفـتـاب نـابود كننده انواع ميكربها و - 7

چه در اين پديده عجيب عالم خلقت )نور( بيشتر مى نگريم و دقيقتر مى شويم  خـالصـه هـر!مى شد كه همه ساكنانش با مرگ دست به گريبان بودند

 .گرانبها و بركات عظيم آن آشكارتر مى شود آثار

گر چه مقام با ) بخواهيم براى ذات پاك خدا تشبيه و تمثيلى از مـوجـودات حـسى اين جهان انتخاب كنيم حال با در نظر گرفتن اين دو مقدمه اگر

، روشنى استفاده كرد؟! همان خدائى كه پديد آورنده تمام جهان هستى است  عظمت او از هر شبيه و نظير برتر اسـت ( آيـا جز از واژه نور مى توان

خوان نعمت او هستند كه اگر لحظه اى چشم لطف  آفرينش است ، همه موجودات زنده به بركت فرمان او زنده اند، و همه مخلوقات بر سر بخش عالم

 .فنا و نيستى فرو مى روند خود را از آنها باز گيرد همگى در ظلمت

 :ط دارد به همان اندازه نورانيت و روشنائى كسب مى كندارتبا و جـالب ايـنـكـه هـر مـوجـودى بـه هـر نـسـبـت بـا او

امامان معصوم انوار الهى هستند چون .فرستادگان اويند پيامبران نورند چون. آئين اسالم نور است چون آئين او است. كالم اوست قرآن نور است چون

 . آشنائى با او است علم نور است چون سبب. ستنور است چون رمز پيوند با او ا ( ايمان).پيامبرانند حافظان آئين او بعد از

 (كه ذاتش ظاهر و آشكار باشد و ظاهر كننده غير هر چيزى) معنى وسيع كلمه به كار بريم يعنى بلكه اگر نور را به. بنابراين اهلل نور السموات و االرض

تمام آنچه  داشت ، چرا كه چيزى در عالم خلقت از او آشكارتر نيست ، وجـنـبه تشبيه هم نخواهد  در ذات پاك او (نور) در اينصورت به كار بردن كلمه

 از آنـحـضـرت تـفـسـيـر: عليهماالسالم ( چنين آمده) (امام على بن موسى الرضا) از (توحيد) در كتاب. غير او است از بركت وجود او آشكار است

اهل آسمانها و هدايت  او هـدايـت كـنـنـده) : هـاد الهـل االرض اد الهـل السـمـوات وآيـه اهلل نـور السـمـوات و االرض را خـواسـتـنـد فـرمـود: هـ

 .( كننده اهل زمين است

گفته اند  منحصر به آن نمى باشد، و به اين تـرتـيب تمام تفسيرهائى را كه در زمينه اين آيه در حـقـيقت اين يكى از خواص نور الهى است ، اما مسلما

جالب اينكه در فراز . ابعاد اين نور بى نظير و اين روشنائى بى مانند است ذكر كرديم جـمـع نـمـود كـه هـر كـدام اشاره به يكى از مى توان در آنچه



النور، يا النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر  كه مجموعه اى از صفات خداوند متعال است مى خوانيم : يا نور (جوشن كبير) هفتم از دعاى چهل و

 :!نورا ليس كمثله نور كـل نـور، نـورا قـبـل كـل نـور، يـا نـورا بـعـد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا مـقـدر النـور، يـا نـور

رهـا، اى نـور قبل از كـنـنـده نـور، اى نـور هـمـه نـو اى روشنى بخش روشنائيها، اى آفريننده نور، اى تدبير كننده نور، اى تـقـديـر اى نور نورها، و)

مايه مى  و به اين ترتيب همه انوار هستى از نور او!( نور، اى نورى كه برتر از هر نورى ، و اى نورى كه همانندش نورى نيست هر نور، اى نور بعد از هر

چگونگى نور الهى را در اينجا مـشـخـص مـى با ذكر يك مثال زيبا و دقيق  قـرآن بعد از بيان حقيقت فوق.گيريد، و به نور ذات پاك او منتهى مى شود

است كه در آن چراغى باشد و آن چراغ در حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و درخشنده  خداوند همانند چراغدانى مثل نور) :فـرمـايد كـنـد و مـى

ايـن چـراغ بـا روغنى افروخته مى ) و.( درى مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب مثل نوره كمشكوة فيها) ( يك ستاره فروزان همچون

آنـچنان روغنش .( يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية و ال غربية) ( زيتونى گرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى شود كه از درخت پر بركت

نور على ) (نورى است بر فراز نور.(لو لم تمسسه ناريكاد زيتها يضى ء و ) !(گوئى بدون تماس با آتش مى خواهد شعله ور شود صاف و خالص است كه

و .( مثلها مى زند )و يضرب اهلل االمثال للناس و براى مردم.(يهدى اهلل لنوره من يشاء) (خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مى كند) و.(نور

 : جه به چند امر ضرورى استبراى تشريح اين مثال تو.( اهلل بكل شى ء عليم خداوند به هر چيزى آگاه است )و

چراغهاى مـعـمـول قـديـم را بـراى مـحـفـوظ ماندن از مزاحمت  مـشـكاة در اصل به معنى روزنه و محل كوچكى است كه در ديوار ايجاد مى كردند و

اطاق و مشرف به حـيـاط مـنـزل  روننهادند، و گاه از داخـل اطـاق طـاقـچـه كـوچكى درست مى كردند و طرفى را كه در بي باد و طوفان در آن مى

 اطاق روشن شود و هم صحن حياط، و در ضمن از باد و طوفان نيز مصون بماند، و نيز بـه بـود بـا شـيـشـه اى مـى پـوشـانـدنـد، تـا هـم داخل

وج هوا، و چراغ را در آن مى نهادند روزنه اى براى خر محفظه هاى شيشه اى كه به صورت مكعب مستطيلى مى ساختند و درى داشت و در باالى آن

بود، و از آنجا كه غالبا در ديوار ايجاد مى  سـخـن ايـنـكـه : مـشـكـاة مـحـفـظـه اى بـراى چـراغ در مقابل حمله باد و طوفان كـوتـاه. گفته شده است

 .منعكس مى نمود شد نور چراغ را نيز متمركز ساخته و

 زجاجه) كه شيشه نيز از مواد سنگى ساخته مى شود و شفاف است به آن ه سنگهاى شفاف مى گويند، و از آنجايعنى شيشه ، و در اصل ب ( زجـاجه)

كند و هـم گـردش هـوا را، از طـرف پـائيـن بـه  و در ايـنـجا به معنى حبابى است كه روى چراغ مى گذاشتند تا هم شعله را محافظت. گفته شده(

 .روشنائى شعله بيفزايد بـاال، تـنظيم كرده ، بر نور و

 . مـعـمـوال بـا فـتـيـله و يـك ماده روغنى قابل اشتعال افروخته مى شده است اسـت كـه ( چـراغ) بـه مـعـنـى خـود ( مـصـبـاح)

روغن ) اغ است ، چرا كهانرژيزاى فوق العـاده مـسـتـعد براى اين چر جـمـله يـوقـد مـن شـجرة مباركة زيتونة ال شرقية و ال غربية اشاره به ماده

اشـتـعـال اسـت آنـهم درختى كه تمام جوانب آن به  درخت پر بار و پر بـركـتـى گـرفـتـه شـود يـكـى از بـهـتـريـن روغـنـهـا بـراى كه از ( زيتون

تـنـهـا يـك سـمـت آن  انب غرب كهباشد، نه در جانب شرق باغ و كنار ديوارى قرار گرفته باشد و نه در ج طور مساوى در معرض تابش نور آفتاب

 .روغن آن ناصاف گردد آفـتاب ببيند، و در نتيجه ميوه آن نيمى رسيده و نيمى نارس و

بـه  اسـتـفـاده از نـور كـامـل چـنـيـن چـراغـى بـا درخـشـش و تـابـش بـيـشـتـر نـيـاز و بـا ايـن تـوضـيـح بـه ايـنـجـا مـى رسـيـم كـه بـراى

و حـبـابـى كـه گـردش .از نورش بكاهد، بلكه نور آن را متمركزتر سازد چـراغـدانـى كـه آن را از هـر سـو مـحافظت كند بى آنكه: امل داريمچـهـار ع

و . چراغى كه مركز پيدايش نور بر فتيله آن است و.گرد شعله تنظيم كند، اما آن قدر شفاف باشد كه به هيچوجه مانع تابش نور نگردد هوا را بر

اينها .خواهد شعله ور گردد و خـالص و زاللى كـه آن قـدر آمـاده اشتعال باشد كه گوئى بدون تماس با شعله آتش مى بـاالخـره مـاده انـرژى زاى صـاف

 اصطالح و به از سـوى ديـگـر مـفـسـران بزرگ اسالمى در اينكه محتواى اين تشبيه چيست. همه از يكسو، در حقيقت بيانگر جسم و ظاهرشان است

ديگر  منظور همان نور هدايتى است كه خداوند در دلهاى مؤ منان بر افروخته ، و به تعبير:كدام نور الهى است تفسيرهاى گوناگونى دارند ( مشبه)

 . منظور ايمان است كه در سراچه قلوب مؤ منان جايگزين شده است

تشبيه را اشاره به شخص پيامبر )صلى اللّه عليه و آله  بعضى ديگر.افكن مى گردد دانسته اندرا به معنى قرآن كه در درون قلب آدمى نور بعضى ديگر آن

در واقـع تـمام .است تفسير كرده اند و بعضى به روح اطاعت و تقوا كه مايه هر خير و سعادت.دالئل توحيد و عدل پروردگار و بعضى اشاره به.( و سلّم

است و آن  اسالمى آمده در اينجا به عنوان تفسير ذكر شده است ، و روح همه آنها در واقع يك چيز روايات مصاديقى كه براى نور معنوى در قرآن و

مـى گـيـريـد، و بـا دالئل توحيد آبيارى مى شود، و نتيجه آن تسليم  همان نور هدايت است كـه از قـرآن و وحـى و وجـود پـيـامـبـران سـرچـشـمـه

 . ا استخدا و تقو در برابر فرمان

هاى  همان شعله ( مصباح: چهار عاملى است كه در يك چراغ پر فروغ موجود است تـوضـيـح اينكه : نور ايمان كه در قلب مؤ منان است داراى همان
 .كند وجودش تنظيم مىو حباب قلب مؤ من است كه ايمان را در  ( زجاجه.شود ايمان است كه در قلب مؤ من آشكار مى گردد و فروغ هدايت از آن منتشر مى

و .و افكار او است كه ايمان وى را از گزند طوفان حوادث مصون مى دارد سينه مؤ من و يا به تعبير ديگر مجموعه شخصيت و آگاهى و علوم ( مشكاة) و

در .آن شعله ور و پر بار مى گرددمنان به وسيله  زيتونه همان وحى الهى است كه عصاره آن در نهايت صفاو پاكى مى باشد و ايمان مؤ شجره مباركه

تمام وجود و هستى آنها را  نورى است كه آسمانها و زمين را روشن ساخته و از كانون قلب مؤ منان سر بر آورده و حـقـيـقـت اين نور خدا است همان

اينجا است  و هم در.مصداق نور على نور مى گردد دريـافـته اند با نور وحى آميخته مى شود و دالئلى را كـه از عـقـل و خـرد.روشن و نورانى مى كند

بنابراين براى حفظ اين نور .لنوره من يشاء در مورد آنان پياده مى گردد كه دلهاى آماده و مستعد به اين نور الهى هدايت مى شوند و مضمون يهدى اهلل



و نيز قلب .همچون مشكاتى اين مصباح را حفظ كند ق الزم است كههدايت و ايمان ( مجموعه اى از معارف و آگاهيها و خودسازيها و اخال الهى )نور
 .همچون شجره مباركه زيتونه به آن انرژى بخشد و امدادى از ناحيه وحى الزم دارد كه.همچون زجاجه برنامه آن را تنظيم نمايد مستعد و آماده اى مى خواهد كه

آنـچـنـان صاف .باشد حرافى شرقى و غربى كه موجب پوسيدگى و كدورت آن مى شود بر كناربه گرايشهاى مادى و ان و ايـن نـور وحـى بـايد از آلودگى

يكاد زيتها يضى ء و ) هيچ چيز ديـگـر تـمـام نـيـروهاى وجود انسان را بسيج كند، و مصداق و زالل و خالى از هر گونه التقاط و انحراف كه بدون نياز به

 .گردد (لو لم تمسسه نار

گـونـه  نادرست و سليقه هاى شخصى و عقيده هاى تـحـمـيـلى و تـمـايـل بـه چـپ و راسـت و هـر تـفـسـيـر بـه راى و پـيشداوريهاىهـر گـونـه 

اين است مثالى كه خداوند در اين آيه .كاهد و گاه آن را خاموش مى سازد خـرافـات كـه مـحـصول اين شجره مباركه را آلوده كند از فروغ اين چراغ مى

نـكـتـه روشـن مـى شـود كه اگر در روايات ائمه معصومين  از آنـچـه در بـاال گـفـتـيـم ايـن. خود بيان كرده و او از همه چيز آگاه است براى نور

نـور  ( مـصـبـاح) و آله و سـلّم ( تـفـسـيـر اين آيه رسيده است مشكاة گاهى به قلب پيامبر اسالم )صـلى اللّه عـليـه و )عـليـهـمـالسـالم ( كـه در

 ، و جـمـله بـه ابـراهـيـم خـليـل كـه ريـشـه ايـن خـانـدان از او اسـت ( شـجـره مـبـاركـه) وصى او على )عـليـه السـالم ( و ( زجاجة) علم ، و

ز همان نور هدايت و ايمان ، و بيان است ، در حقيقت چهره ديگرى ا به نفى گـرايـشـهـاى يـهـود و نـصارا تفسير شده ( ال شـرقـيـه و ال غربيه)

 .است ، نه اينكه منحصر به همين مصداق باشد مصداق روشنى از آن

و آله و سلّم ( تفسير كرده اند  ايـن نـور الهـى را بـه قـرآن يـا دالئل عـقلى يا شخص پيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و نـيـز اگـر بـعـضـى از مـفـسـران

 .با تفسير فوق دارد آن نيز ريشه مشتركى

چراغ پر فروغ مشاهده كرديم ، اكنون بايد ديد اين چراغ پر  اينجا ويژگيها و مشخصات اين نور الهى ، نور هدايت و ايمان را در البالى تشبيه به يك تا به

لذا در آيـه .ايـن محل روشن گردد بـا ذكـرآن چـگـونـه اسـت ؟ تـا هـمـه آنـچـه در ايـن زمـيـنـه الزم بـوده اسـت  نور در كجا است ؟ و مـحـل

تا از دستبرد ) (ديـوارهـاى آن را بـاال بـرنـد و مـرتـفـع سـازند اين مشكاة در خانه هائى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده كـه) :بـعـد مـى فرمايد

حقائق وحى را در  و آيات قرآن و) (كه ذكر نام خدا در آن شود ئىخانه ها.( فى بيوت اذن اهلل ان ترفع) (دشمنان و شياطين و هوسبازان در امان باشد

را  بـه آيه قبل دانسته اند ولى بعضى آن همانگونه كه در باال تفسير كرده ايم مربوط بسيارى از مفسران آيه فوق را.( آن بخوانند( )و يذكر فيها اسمه

 .مرتبط به جمله بعد مى دانند كه چندان صحيح به نظر نمى رسد

بـيـان شده چه اثرى دارد پاسخش روشن است زيرا  بعضى گفته اند وجود اين چراغ پر فروغ در خانه هائى كه ويژگيهايش در ايـن آيـه امـا ايـنـكـه

فاظت اين ضامن ح آن بـرافـراشـتـه شـده و مـردانـى مـصـمم و بيدار و هشيار در آن به پاسدارى مشغولند خانه اى با اين مشخصات كه ديـوارهـاى
 .شتابند روشـنـائى هـسـتـنـد از مـحـل آن بـا خـبـر مـى شـونـد و بـه دنبال آن مى چراغ پر فروغ است بعالوه آنها كه در جستجوى چنين منبع نور و

آنجا كه  است روشن مى شود، چيست ؟ پاسخ آن از ويژگيهائى كه در ذيـل آيـه بـراى آن ذكر شده (خانه ها) ( بـيوت) امـا ايـنـكـه مـنـظـور از ايـن

 ( يـسـبـح له فـيـهـا بـالغـدو و االصال) (و شـام تـسـبـيـح خـدا مـى گـويـنـد در اين خانه ها هر صـبـح) :مى گويد

هم تجارة و ال بيع عن رجـال ال تـلهي) ( اداى زكات باز مى دارد و نـه خـريـد و فـروش مـردانى كه نه تجارت آنها را از ياد خدا و بر پاداشتن نماز و)

 .( الصلوة و ايتاء الزكاة ذكر اهلل و اقام

 .(االبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و) (روزى مـى تـرسـنـد كـه دلها و ديده ها در آن دگرگون و زير و رو مى شود آنـهـا از)

وردگار استحكام يافته و مركز ياد خدا است و حقائق اسالم و احكام فرمان پر ايـن ويـژگـيـها نشان مى دهد كه اين بيوت همان مراكزى است كه : به

مخصوصا خانه پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( و  نشر مى يابد، و در اين مـعـنـى وسـيـع و گـسترده ، مساجد، خانه هاى انبياء و اوليا، خدا از آن

آن تفسير كرده انـد دليـلى بـر ايـن  مفسران آن را منحصرا به مساجد و يا بيوت انبياء و مانندو اينكه بعضى از . است خانه على )عليه السالم ( جمع

هى بيوت ) :بعضى از روايات مانند روايـتـى كـه از امـام باقر )عليه السالم ( نقل شده كه فرمود انـحـصـار نـيـسـت ، و اگـر مشاهده مى كنيم در

يـا در حـديـث ديـگـرى از پـيـامـبر .(آيه اشاره به خانه پيامبران است و خانه على نيز از اين زمره محسوب مى شود اين) :(االنبياء و بيت عـلى مـنها

بيوت ) پـرسـيـدنـد مـنـظـور چـه بـيوتى است ؟ فرمود اللّه عليه و آله و سلّم ( مى خوانيم كه به هنگام تـالوت ايـن آيـه از آن حـضـرت )صلى

نعم ) :؟ پـيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( فرمود ت ابوبكر پرسيد اين خانه )اشاره به خانه فاطمه و على كرد( نيز از آن جـمـله اسـتاس (االنـبـيـاء

 .( آرى اين از برترين آنها است) :(من افاضلها

روشن را بيان مى  ت اين است كه به هنگام تفسير، مصاديقروشـن اسـت ، زيـرا مـى دانـيـم معمول روايا هـمـه ايـنـهـا اشـاره بـه مـصـداقـهـاى

آنـهـا را  آن برده مى شود، و هرصـبـح و شـام مـردان بـا ايـمـانـى كـه زنـدگـى مـادى آرى هر كانونى كه به فرمان خدا بر پا شده ، و نام خدا در.كند

مشغولند، چنين خانه هائى مركز مشكات انوار الهى و ايمان و هدايت  در آن بـه خـود مـشـغـول و از يـاد خـدا غـافل نمى كند به تسبيح و تقديس

اينكه پايه ها و ديوارهايش آنچنان محكم و مرتفع است كه  ديـگر. نخست اينكه به فرمان خدا بنياد شده:اين خانه ها چند ويژگى دارد در واقع. است

پـاسـدارى مـى كـنـنـد كـه صبح و شام  و سـرانـجـام ايـنـكـه مـردانـى از آن. خدا است و ديگر اينكه مركز ياد.كند آن را از نفوذ شياطين حفظ مى
 . ويژگيها سر چشمه هدايت و ايمان است اين خانه ها با اين.دنـيـاى فـريـبـنـده آنـهـا را از حـق غافل نمى سازد به تسبيح خدا مـشـغـولنـد، و جـاذبـه هـاى

داشته باشد، ولى  با ايـنـكـه بـه نظر مى رسد هر دو يك معنى ( بيع) آمده است و هم ( تجارت) آيه هم است كه در اين ذكـر ايـن نـكـتـه نيز الزم

تـوجـه . مستمر و مداوم است ، ولى بيع براى يك مرحله و به صورت گذرا است ممكن است تفاوت اين دو از اين نظر باشد كه تجارت اشاره به يك كار



نمى روند بلكه مى گويد تجارت و بيع آنها را از ياد خدا و  نـيـز ضرورى است كه نمى فرمايد آنها مردانى هستند كه به سوى تجارت و بيعايـن امـر  بـه

 .زكات غافل نمى كند بر پاداشتن نماز و اداى

 مى شود بيمناكند )توجه داشته باشيد جمله وحشتش دلها و چشمها در آن دگـرگون آنها پيوسته از روز قيامت و دادگاه عدل پروردگار كه از شدت

خوف و ترسى كه آنان را به انجام مسئوليتها و  به مقتضاى اينكه فـعـل مـضـارع اسـت داللت بر استمرار خوف و ترس آنها از قيامت دارد ( يخافون)

 .(رسالتها وادار مى كند

 اين بخاطر آن است كه) :كرده ، چنين مى گويد يت و عاشقان حق و حقيقت اشـارهآيـه مورد بحث به پاداش بزرگ اين پاسداران نور هدا در آخـريـن

و .( و يزيدهم من فضله ليجزيهم اهلل احسن ما عملوا) (آنها بيفزايد خداوند آنها را به بهترين اعمالى كه انجام داده اند پاداش دهد و از فضلش بر پاداش

شايسته فيض اويند محدود نيست و خـداونـد هر كس را بخواهد بى حساب روزى مى دهد و  آنها كهايـن جاى تعجب نيست ، زيرا فيض خداوند براى 

 .( اهلل يرزق من يشاء بغير حساب و) (مواهب بى انتهاى خويش بهره مند مى سازد از

، كوچك و  ت اعم از واجبات و مستحباتاين آيه چيست ؟ بعضى گفته اند اشاره به همه اعمال نيك اس در (احسن ما عملوا) در ايـنـكـه مـنظور از

انعام  510برابر و گاه هفتصد برابر يا بيشتر، پاداش مى دهد، چنانكه در آيه  بعضى ديگر معتقدند كه اشاره به اين است كه خداوند كار خير را ده. بزرگ

سـوره بـقـره در مـورد انـفـاق  115و در آيـه  (مى گيردكسى كه كار نيك كند ده برابر پاداش ) :مـن جاء بالحسنة فله عشر امثالها : خوانيم مى

در تـفـسـيـر جـمـله فـوق وجـود دارد كـه  ايـن احـتـمـال نـيـز . پـاداشـى معادل هفتصد برابر و يا مضاعف آن ذكر شده است كـنـنـدگـان

دهـد، حـتـى اعمال كم اهميت و  بـهـتـريـن اعـمـالشـان پـاداش مـى اعـمـال آنـهـا را بـر مـعـيـار و مـقـيـاس مـنـظـور ايـن اسـت خـداونـد تـمام

 !بود متوسطشان همرديف بهترين اعمالشان در پاداش خواهد

ضرورى است ، امـا هـنـگـامـى كه به مقام فضل و كرم مى رسد مواهب و  و اين از فضل خداوند دور نيست ، چرا كه در مقام عدالت و مجازات برابرى

 .( نعمتش نامتناهى كرمش بى پايان) است ، چرا كه ذات پاكش نامحدود است ، و يحساببخششها ب

 :نكته ها

بـاقـى مـانـده اسـت كـه ذكـر آنـهـا  كـرديـم امـا چـنـد بـخـش از روايـات تفسير آيات آميخته بود در البالى آن بيان نكات اين آيات را از آنجا كه با

 : الزم استبـراى تكميل اين بحث تفسير 

نـور فـرمود: ان المشكاة قلب محمد )صلى اللّه عليه و آله و  از امام صادق )عليه السالم ( مى خوانيم كه در تفسير آيـه ( روضـه كـافى) در كـتـاب - 1

زجاجه  مان نور علم و هدايت ، ومشكات قلب محمد است ، و مصباح ه) : الذى فـيـه العـلم ، و الزجـاجة قلب على او نفسه سلّم (، و المصباح النور

 .( در آن قرار گرفت اشاره به على )عليه السالم ( يا قلب او است كه بعد از رحلت پيامبر اين مصباح

ان المشكاة نور العلم فى صدر النبى  :آمده است چنين مى خوانيم : امام باقر )عليه السالم ( فرمود ( توحيد صدوق) در در حديث ديگرى كه - 2

آل محمد، و ذلك من لدن  صـدر عـلى ... و نـور عـلى نـور امام مؤ يد بنور العلم و الحكمة فى اثر االمام من )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( و الزجـاجـة

 تـخـلوا االرض فـى كل عصر منعز و جـل خـلفـاء فـى ارضـه و حـجـجـه عـلى خـلقـه ، ال آدم الى ان تقوم الساعة ، فهؤ الء االوصياء الذين جعلهم اهلل

نور على ) سـيـنـه عـلى )عليه السالم ( است ، و ( زجـاجـه) اسـت و ( نور علم در سينه پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مشكات) : واحد منهم

و با نور عـلم و حـكـمت مؤ يدند، و اين رشته از آغاز  نداز آل مـحـمـد )صـلى اللّه عليه و آله و سلّم ( هستند كه يكى بعد از ديگرى مى آي امامانى (نور

زمين قرار داده ، و حجت خويش بر  داشته و دارد، اينها هـمـان اوصـيـائى هـسـتـنـد كـه خـداونـد آنـان را خلفاى در خلقت آدم تا پايان جهان ادامه

 .(نبوده است و نخواهد بود زمين از آنها خالى بـنـدگـانـش ، و در هـيـچ عـصر و زمانى صفحه روى

 به حسين ( زجاجه) به حسن )عليه السالم ( و ( مصباح) به فاطمه )عليه السالم ( و ( مشكات) ( در حديث ديگرى از امام صادق )عليه السالم - 3

فوق بيان مصداق روشنى از آن است . بى كه هر يك از روايات  البـته همان گونه كه قبال هم اشاره كرديم آيات مفهوم وسيعى دارد . تفسير شده است

 . صرفنظر شود و به اين ترتيب هيچگونه تضادى در روايات نيست آيه آنكه از عموميت

اهل بصره گفتگوئى داشت ، و در ضمن از حضور در مجلس  فقيه معروف ( قتاده) حـديـثـى از امـام بـاقـر )عـليـه السالم ( مى خوانيم كه با در - 4

مى دانى كجا نشسته اى ؟ در برابر  آنحضرت كه سراسر قلب او را فرا گرفته بود اظهار شگفتى كرد، امام به او فرمود: آيا السالم ( و ابهت خاص امام )عليه

ال تلهيهم تجارة و ال  اهلل ان تـرفـع و يـذكـر فـيـهـا اسـمـه يـسـبـح له فـيـهـا بـالغـدو واالصال رجال همانها كه خدا درباره آنها گفته : فى بيوت اذن

 . بيع عن ذكر اهلل و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة

 !و ما اين هستيم كه قرآن مى گويد ( فـرمـود: فـانـت ثـم و نـحـن اولئك : تـو آن هـسـتـى كـه گـفـتـى )فـقـيـه اهل بصره سـپـس

راسـت گـفـتـى فدايت گردم ، به خدا سوگند منظور خانه ) : يوت حجارة والطيناهلل فداك ، و اهلل ما هى ب قتاده در جواب گفت : صدقت و اهلل ، جعلنى

 .( ايمان و هدايت است منظور خانه هاى وحى و) ( سنگى و گلى نيست هاى

تـلهـيـهـم  لذيـن الاز مردان الهى كه پاسدار وحى و هـدايـتـنـد فـرمـود: هـم التـجـار ا در حـديـث ديـگـرى نـقـل شـده كـه دربـاره ايـن گروه - 5

تجارت و بيع آنان را از يـاد خـدا غـافـل  آنها تاجرانى هستند كه) :اهلل حقه فيها تـجـارة و ال بـيـع عـن ذكـر اهلل ، اذا دخل مواقيت الصلوة ادوا الى

اقتصادى  آنها در عين فعاليتهاى سازنده و مثبت اشـاره بـه اينكه .(داخل مى شود حق آن را اداء مى كنند نـمـى سـازد، هـنـگـامـى كـه وقـت نـمـاز

 .شمردند تمام فعاليتهايشان تحت الشعاع نام خدا است ، و چيزى را بر آن مقدم نمى



پر بركت ( تـوصـيـف شـده اسـت . و اگـر در آن روز كـه قـرآن نـازل  عنوان شجره مباركه )درخت درخت زيتون چنانكه در آيات فوق خوانديم به - 6

بزرگى كه ساليان دراز از عمر خود را در راه  تعبير بر همگان روشن نبود امروز براى ما واضح و آشكار است ، چرا كـه دانشمندان د اهـميت اينشـ

وغنها پرارزشترين ر اند به ما مى گويند از اين درخت با بركت محصولى به دست مى آيد كه از مفيدترين و مطالعه خواص گوناگون گياهان صرف كرده

 .است و نقش مؤ ثرى در سالمت بدن دارد

درخـتـى اسـت كـه  ، و اوليـن درخت تمام اجزايش مفيد و سودمند است حتى در خاكستر آن نيز فائده و مـنـفـعـتـى اسـت ابن عباس مى گويد اين

 .كتى باشدحق آن دعا كرده اند كه درخت پر بر بعد از طوفان نوح )عليه السالم ( روئيد و پيامبران در

اشاره به پيامبرانى است  :جـمـله نور على نور تعبيرات گوناگونى دارند: مرحوم طـبرسى در مجمع البيان مى گويد مـفـسـران بـزرگ در تـفـسـيـر - 7

 خـود مـى گـويـد: اشاره فـخـر رازى در تـفـسـيـر .راه هدايت را تداوم مى بخشند كه يكى بعد از ديگرى از يك نسل و يك ريشه به وجود مى آيند و

به او بـرسـد خـدا را  مؤ من در ميان چهار حالت قرار دارد: اگر موهبتى) : به اجتماع اشعه نور و تراكم آنها است آنـچنان كه درباره مؤ من وارد شده

داورى كند عدالت را مى جويد، او در ميان اگر سـخـن بگويد راست مى گويد، و اگر  شـكـر مـى گويد، و اگر مصيبتى رسد صابر و با استقامت است ،

حركت است سـخـنـش نور، عملش نور، محل ورودش نور،  هاى مـردم ناآگاه همچون انسان زنده اى در ميان مردگان است ، او در ميان پنج نور در توده

هـدايـت الهـى از  به نور كه در آيه آمده است اشارهاين احتمال نيز وجود دارد كه نور اول  . روز قيامت است محل خروجش نور، و هدفش نور خدا در

بنابراين  طـريـق عـقـل ، و يـا نـور اول نور هدايت تشريع است و نور دوم نور هدايت تكوينى است طـريـق وحـى اسـت ، و نـور دوم نـور هـدايـتـش از

 .نورى است بر فراز نور

گـونـاگـون آن و در عـيـن  ف نور شده )انبياء( و گاه به انواع مـخـتـلف نـور، و گـاه بـه مـراحـلمختل و به اين ترتيب اين جمله گاه تفسير به منابع

 .(گسترده است )دقت كنيد حال همه آنها ممكن است در مفهوم آيه جمع باشد كه مفهومش

اءو كظلمات (39) وجداهلل عنده فوفئه حسابه و اهلل سريع الحساب لم يجده شيئا و كـفـروا اءعـمـالهـم كـسـراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إ ذا جاءه و الذيـن ه:آيه و ترجم

 (40) يكديرئها و من لم يجعل اهلل له نورا فما له من نور بحر لجى يغشئه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إ ذا اءخرج يده لم فى

اما هنگامى كه به سراغ آن مى آيد چيزى  اعمالشان همچون سرابى است در يك كوير، كه انسان تـشـنه آن را از دور آب مى پندارد، و كـسـانـى كـه كـافـر شدند - 39: ترجمه

آن را پوشانيده ، و بر درياى پهناور، كه موج  يـا هـمچون ظلماتى است در يك - 40! را صاف مى كند، و خداوند سريع الحساب است نمى يابد! و خدا را نزد آن مى يابد و حساب او

كند ممكن نيست آن را ببيند! و كسى كه خدا نورى  آن ابرى تاريك ، ظلمتهائى است يكى بر فراز ديگر آنچنان كه هر گاه دست خود را خارج فراز آن مـوج ديـگـرى است ، و بر فراز

 ! نيست براى او قرار نداده ، نورى براى او

 ! اعمالى همچون سراب :تفسير

آنها در مقايسه با  نـور خـدا، نـور ايـمـان و هـدايـت ، بـود، بـراى تكميل اين بحث ، و روشن شدن حال آنـجـا كـه در آيـات گـذشـتـه سـخـن ازاز 

مى گويد كه به ، و كافران تاريكدل و منافقان گمراه مى گويد، سخن از كـسانى  ديگران ، در آيات مورد بحث سخن از ظـلمـت كـفر و جهل و بى ايمانى

 ! است ( ظلمات بعضها فوق بعض) بود، وجود آنها (نور على نور) منان كه زندگى و افكارشان عكس مؤ

در  سـوزان زنـدگـى بـجـاى آب بـه دنـبـال سـراب مـى رونـد، و از تـشـنگى جان مى دهند، سـخـن از كـسـانـى اسـت كـه در بـيـابـان خـشـك و

شدند اعمالشان همچون  كسانى كه كافر) :نـخـست مى گويد .اند تو ايمان چشمه زالل هدايت را يافته و در كنار آن آرميدهحالى كه مؤ منان در پر

 .(يحسبه الظمان مااء و الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة) (پندارد سرابى است در يك كوير، كه انسان تشنه آن را از دور آب مى

اعمال خود مى يابد و حساب او را صاف مى  اما خدا را نزد).(جائه لم يجده شيئا حتى اذا) (آيد چيزى نمى يابد سراغ آن مى اما هنگامى كه به)

بـر وزن ) ( سـرب) مـاده در اصـل از ( سـراب).( و اهلل سريع الحساب) !( و خداوند سريع الحساب است).( و وجداهلل عنده فوفاه حسابه) !(كند

 سـراب) مـنـاسـبـت بـر وزن حـرب ( به معنى راه سراشيبى است ، به همين) ( سـرب) اسـت و فـتـن در سـراشـيـبـىشـرف ( بـه مـعـنـى راه ر

 جز ها نمايان مى شود و به نظر مى رسد كه در آنجا آب وجود دارد، در حالى كه چيزى بـه تـاللؤ ى مـى گـويـند كه از دور در بيابانها و سراشيبى (

 . نيست انعكاس نور آفتاب

گويند  گسترده و وسيعى است كه آب و گياه ندارد و به تعبير ديگر به زمينهاى كوير مانند مى به معنى زمين ( قاعه) به عقيده بعضى جمع ( قيعه)

 قيعات) يا ( يعانق) ارباب لغت اين كلمه را مفرد مى دانند كه جمع آن ولى جـمـعـى از مـفـسران و .كه سراب نيز غالبا در آنجا به چشم مى خورد

به صورت مفرد  ( سراب) ايجاب مى كند كـه مـفـرد بـاشـد زيرا گـر چـه از نـظر معنى در اينجا تفاوت چندانى وجود ندارد ولى تناسب آيه. است (

 .(در يك بيابان خواهد بود نه در بيابانها )دقت كنيد ذكر شده و طبعا چنين سرابى

كافران همانند ظلماتى است در يك اقيانوس پهناور كه موج آن را پوشانده ، و  و يـا اعـمـال اين) :د و مـى گـويـدپـرداز سـپـس بـه مـثـال دوم مـى

و  .( او كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب) ( مـوج مـوج ديـگرى است و بر فراز آن ابر تاريكى قرار گرفته است بـر فـراز

 .( بعضها فوق بعض ظلمات) !( يكى بر فراز ديگرى قرار گرفته ظلمتهائى است كه) بـه ايـن تـرتيب

اذا اخرج ) !(نيست آن را ببيند در ميان آن گرفتار شود آنقدر تاريك و ظلمانى است كه اگر دست خود را بيرون آورد ممكن آنـچـنـان كـه هـر كس)

حيات تيره و تـار و ظـلمـانـى خواهد بود، اما اين نور  ا فقط نور ايمان است و بدون آن فضاىآرى نـور حـقـيقى در زندگى انسانه .(يراها يده لم يكد

 .(له نورا فما له من نور كسى كه خدا نورى بـرايـش قـرار نـداده نـورى بـراى او نـيـسـت )و مـن لم يجعل اهلل ايمان تنها از سوى خدا است و



 .توجه شود ( لجى) ه معنى واژهبراى درك عمق اين مثال قبال الزم است ب

كه ) عـمـيـق و پـهـنـاور اسـت و در اصـل از مـاده لجـاج بـه معنى پيگيرى كردن كارى است بـر وزن گـرجـى ( بـه مـعـنـى دريـاى) ( لجـى)

 . گفته شده استگرفتن آنها پشت سر هم  معموال در مورد كارهاى نادرست گـفته مى شود( سپس به پيگيرى امواج دريا و قرار

 .رود تر باشد امواجش بيشتر است اين واژه در مورد درياهاى عميق و پهناور به كار مى و از آنـجا كه دريا هر قدر عميقتر و گسترده

دريا  د معينى درمى دانيم نـور آفـتـاب كـه قـويترين نورها است تا ح اكـنون درياى خروشان و مواجى را در نظر بگيريد كه بسيار عميق و ژرف است و

بيشتر ظلمت دائم و شب جاويدان حكمفرما  آخرين اشعه آن تـقريبا در عمق هفتصد متر محو و نابود مى گردد، بطورى كه در اعماق نفوذ مى كند و

مى كند ولى امـواج  ر منعكسايـن را نـيـز مى دانيم كه آب اگر صاف و بدون تالطم باشد نور را بهت .كند است ، چرا كه مطلقا در آنجا نورى نفوذ نمى

اگـر بـر ايـن امواج خروشان اين موضوع را  .از آن به اعماق آب منتقل مى گردد مـتـالطـم شـعـاع نـور را در هـم مـى شـكـنـد و مـقـدار كـمـتـرى

 . حاصل مى شود ظلمتى است فوق العاده متراكمكـه از آن  اضافه كنيم كه ابرى تيره و تار بر بـاالى آنـهـا سـايـه افـكـنـده بـاشـد ظـلمـتـى نيز

يكديگر قرار گرفته است ، و  ظلمت امواج خروشان از سوى ديگر، ظلمت ابر تاريك از سوى سوم ، ظـلماتى است كه بر روى ظلمت اعماق آب از يكسو،
كـافـرانـى كـه از  .بيند خود را نزديك چشمش قرار دهد آن را نمىنخواهد بود، حتى اگر انسان دست  بديهى است كه در چنين ظلمتى نزديكترين اشياء قابل رؤ يت

 .نورند ظلمت مضاعفى گرفتار شده است ، بعكس مؤ منان روشن ضمير كه مصداق نور على نـور ايـمـان بـى بهره اند به كسى مى مانند كه در چنين

آن غوطه ورنـد عـبـارتـنـد از ظـلمت اعتقاد غلط، و ظلمت گفتار نادرست  ن دربعضى از مفسران گفته اند كه اين ظلمتهاى سه گانه اى كه افراد بى ايما

از نظر انعكاسى كه در سـخـنـان آنـهـا دارد و هـم بـه  كردار بد، و به تعبير ديگر اعمال افراد بى ايمان هم از نظر زير بنا تاريك است و هم ، و ظلمت
مراحل جهل  ظـلمـتـهـاى سـه گـانـه عـبـارت از بـعـضـى ديـگـر گـفـتـه انـد ايـن . ن از هر نظر ظلمانى استسـائر اعمال زشتشا خـاطـر هـمـاهـنـگـيـش بـا

 . جهل مركب و مضاعف است اينكه نمى دانند كه نمى دانند، سوم اينكه با اينحال فكر مى كنند مى دانند كه همان آنها است : نخست اينكه نمى دانند، دوم

 ( تصريح قرآن ، سه چيز است : قـلب و چـشـم و گـوش )البـتـه قـلب بـه مـعـنـى عـقـل اند از آنجا كه عامل اصلى شناخت ، طبقبعضى ديگر گفته 

 : امـهـاتـكـم ال تـعـلمـون شـيـئا و جعل لكم السمع و االبصار و االفئده سـوره نـحـل آمـده : و اهلل اخـرجـكـم مـن بـطـون 38چـنـانـكـه در آيـه 

ولى كفار هم  (داد حـالى كـه چـيـزى نـمـى دانـسـتـيـد، و بـراى شـمـا گـوش و چـشـم و دل قرار خداوند شما را از شكم مادران برون فرستاد در)

ندارند، و ممكن است تفسير منافاتى با هم  اما روشن است كه اين سه .!اند و هم نور سمع و بصر را و در اين ظلمتها غوطه ورند نور قلب را از دست داده

اعمال افراد بى ايمان نخست  حـال در دو آيـه فـوق در يـك جـمـع بـنـدى نـهـائى بـه ايـنـجـا مـى رسـيـم كـه بـه هـر .آيه ناظر به همه آنها باشد

بلكه  تشنه كامان را فرو نمى نشاندخـشـك و سـوزان ظاهر مى شود، سرابى كه نه تنها عطش  به نور كاذبى تشبيه شده كه همچون يك سراب در بيابان

 .به خاطر دوندگى بيشتر آن را افزايش مى دهد

هولناك مملو از ظلمتها و  اعمال ظاهر فريب منافقان بى ايمان است وارد مرحله باطن اين اعـمـال مـى شود، باطنى سـپـس از ايـن نـور كاذب كه

گردد،  تـمـام حواس انسانى در آن از كار مى افتد و نزديكترين اشياء محيط بر او پنهان مى ـهتاريكيهاى متراكم و هراس انگيز، باطنى وحـشـتـنـاك ك

 !حتى خودش را نمى تواند ببيند تا چه رسد به ديگران را

اه را پيدا مى كند، كامل فرو مى رود، نه ر چـنـيـن ظـلمـت هـول انـگـيـزى ، انـسـان در تـنـهـائى مـطـلق و جـهـل و بـى خبرى بـديـهـى اسـت در

روشنائى نكرده ، و در  شـنـاسـد، نـه وسـيـله اى در اخـتـيـار دارد، چـرا كـه از منبع نور يعنى اهلل كسب نه همسفرانى دارد، نه موضع خـود را مـى

 . حجاب خودخواهى و جهل و نادانى فرو رفته است

زنـدگـى و جـنـبـش و حـركـت اسـت ، امـا بـه عكس ظلمت  يبائيها، روشنائيها، حيات وفـرامـوش نـكـرده بـاشـيـد گـفتيم نور سرچشمه تمام ز اگـر

است ، و چنين است  سكون و سكوت مى باشد، ظلمت كانون وحشت و نفرت است ، ظلمت همراه با سردى و افسردگى منبع زشتيها، مرگ و نيستى ،

 .روند فرو مى حال كسانى كه نور ايمان را از دست مى دهند و در ظلمت كفر

و هلل ملك السموت و اال رض (41) تسبيحه و اهلل عليم بما يفعلون اهلل يـسـبـح له مـن فـى السـمـوت و اال رض و الطـيـر صـافـات كل قد علم صالته و اءلم تـر اءن :آيه و ترجمه

 (42) المصير و إ لى اهلل

آسمان بال گسترده اند، هر يك از آنها نماز و  تمام آنان كه در آسمانها و زمينند و همچنين پرندگان به هنگامى كه بر فرازمى كنند  آيـا نـديـدى كه براى خدا تسبيح - 41: ترجمه

  ات به سوى اوستآسمانها و زمين و بازگشت تمامى موجود و از بـراى خـداسـت حـكـومـت و مـالكـيت - 42. آنچه انجام مى دهند عالم است تسبيح خود را مى داند، و خداوند به

 گوى او هستند تسبيح همه :تفسير

 متراكم كفر و ضاللت بود، و در آيـات مـورد بحث از دالئل توحيد كه نشانه هاى انوار در آيات گذشته سخن از نور خدا، نور هدايت و ايمان و ظلمات

آيا نديدى كه تمام ) :اللّه عليه و آله و سلّم ( كرده ، مى گويد نـخـسـت روى سـخـن را به پيامبر )صلى :الهى و اسباب هدايت است ، سخن مى گويد

 .( له من فى السماوات و من فى االرض ؟! )الم تر ان اهلل يسبح(خدا تسبيح مى كنند كسانى كه در آسمانها و زمين هستند براى

هـمـه آنـهـا از نـمـاز و  .( ؟! )و الطير صافات(او هستند يحپـرنـدگـان در حـالى كـه بـالهـا را بـر فـراز آسـمـان گـسـتـرده انـد مشغول تسب و)

 و اهلل عليم بما) ( انجام مى دهند آگاه است و خداوند از تمام اعمالى كه آنها.( كل قد علم صلوته و تسبيحه) (و بـاخـبـرنـد تـسـبـيـح خـود، آگـاه

است و خالقيت او دليـل بـر مـالكـيـت او نـسـبـت بـه مـجـمـوعـه  خالقيت پروردگارو از آنـجـا كـه اين تسبيح عمومى موجودات دليلى بر  .( يفعلون

و از بـراى خـدا است مالكيت ) :كند اسـت ، و نـيـز دليـل بـر آن اسـت كه همه موجودات به سوى او باز مى گردند، اضافه مى جـهـان هـسـتـى

احتمال نيز در پيوند اين آيه با  اين .(و هلل ملك السماوات و االرض و الى اهلل المصير)( است زمين ، و بازگشت تمامى موجودات به سوى او آسمانها و



دادگاه  از عـلم خـداونـد بـه اعـمـال هـمـه انـسانها و تسبيح كنندگان بود، و در اين آيه به آيه قبل وجود دارد كه در آخرين جمله آيه گذشته سخن

 .و داورى او اشاره مى كند خداوند نسبت به همه آسمان و زمين و حق قضاوتعدل او در جهان ديگر، و مالكيت 

 :نكته ها

موجودات جهان چيزى نيست كه با  گفته بسيارى از مفسران به معنى الم تعلم )آيا نمى دانى ( است ، زيرا تسبيح عمومى جمله الم تر آيا نديدى به - 1

شود،  ، درك مى گردد، اما از آنجا كه اين مساءله آنقدر واضح است كه گوئى با چشم ديده مى قلب و عقلچشم ديده شود، بلكه به هر مـعنى كه باشد با 

 . شده است (الم تر) تعبير به

جمعى از  اين آيه گرچه شخص پيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى باشد اما به گفته ايـن نـكـتـه نـيـز قابل توجه است كه مخاطب در

 .دارد و اين در قرآن امثال و نظائر فراوان مفسران منظور از آن عموم مردم است ،

اللّه عليه و آله و سـلّم ( اسـت ، چـرا كـه خـداونـد درك و ديـدى بـه  اما بعضى گفته اند اين خطاب در مرحله رؤ يت و مشاهده مخصوص پيامبر )صلى

خدا كه پيرو مكتب اويند به مـقـام شـهـود  يـن عـالم را مشاهده مى كرد، و همچنين بندگان خاصكه تسبيح و حمد همه مـوجـودات ا او داده بـود

 . شهود عقلى و علمى دارد نه شهود عينى عينى مى رسند، ولى در مورد عموم مردم جنبه

، حمد،  جهان بزرگ مى گويد: تسبيح مـخـتـلف قرآن سخن از چهار عبادت در مورد همه موجودات اين آيـات تسبيح عمومى موجودات عالم - 2

عمومى است و هلل يسجد من فى  (سجود) سـوره رعـد سخن از 51آيـه  و در .بود ( تسبيح) سجده و نماز، در آيه مورد بحث سخن از نماز و

 ان من شى ء اال يسبح بحمده تمامى موجودات عالم هستى است و (حمد) و ( تـسبيح) سـوره اسـراء سـخـن از 44و در آيـه  . السماوات و االرض

سوره  44در ايـن زمـيـنـه گـفته شده است در ذيل آيه  عمومى موجودات جهان ، و تفسيرهاى گوناگونى كـه ( تسبيح) و (حمد) دربـاره حـقـيـقت.

 :در اينجا دو تفسير قابل توجه وجود دارد : فشرده آن را در اينجا مى آوريم اسراء مشروحا بحث كرده ايم كه

يـا غير عـاقـل همه داراى نوعى درك و شعورند، و در عالم  تـمـامـى ذرات ايـن عـالم اعـم از آنـچـه آن را عـاقـل مـى شـمـاريـم يـا بـى جـان - 1

 . تفسير اقامه شده است اين گويند، هر چند ما قادر به درك آن نيستيم ، شواهدى از آيات قرآن نيز براى خود تسبيح و حمد خدا مى

مـى نـاميم ، يعنى مجموعه نظام جهان هستى و اسرار  ( زبـان حـال) كـه مـا آن را مـنـظـور از تـسـبـيـح و حـمـد هـمـان چـيـزى اسـت - 2

علم و  به طور آشكار از قدرت و عـظمت خالق خود، و انگيزى كه در هر يك از موجودات اين عالم نهفته است ، با زبان بيزبانى ، با صراحت و شگفت

شعر زيبا و نغز، حمد  نقاشى يا يك قطعه چرا كه هر موجود بديع و هر اثر شگفت انگيزى ، حتى يك تابلو نفيس  حكمت بى انتهاى او سخن مى گويند،

 را از او نفى مى كندجسته او را بيان مى دارد )حـمد( و از سوى ديگر عيب و نقص  و تـسـبـيـح ابـداع كـنـنده خود مى گويد، يعنى از يكسو صفات بر

به بعد  566تفسير نمونه صفحه  51براى شرح بيشتر به جلد ). تسبيح ( تا چه رسد به اين جهان با عظمت و آنهمه عجائب و شگفتى هاى بى پايانش)

 .(فرمائيد مراجعه

ـهـا و زمـيـن هـسـتـنـد بـگـيـريـم و ظـاهـر كسانى كـه در آسـمـان به معنى تسبيح گفتن ( فى السماوات و االرض يسبح له من) البـته اگر جمله

ايـنـجـا بـه مـعـنـى اول خواهد بود كه يك تسبيح آگاهانه و اختيارى  در ( تـسـبـيـح) در ذوى ـ العـقـول حـفـظ كـنـيـم ، را ( مـن) كـلمـه

قرار گرفته  ( من فى السماوات) در كنار پرندگان در آيه فوقاين سخن آن است كه براى پرندگان نيز چنين شعورى قائل باشيم زيرا  است ولى الزمه

تـفسيرى كه  ديگر از آيـات قـرآن چـنـيـن دركـى بـراى بـعـضـى از پـرنـدگـان آمـده اسـت )بـه اند، البته اين موضوع عجيب نيست ، زيرا در بعضى

 .(آورديم مراجعه فرمائيد 115صفحه  1سوره انعام جلد  68در ذيل آيه 

 تسبيح ويژه پرندگان - 3

تكيه شده  پـرنـدگان ، آنهم در حالتى كه بالهاى خود را بر فراز آسمان گسترده اند تسبيح در اينكه چرا در آيه فوق از ميان تمام موجودات جهان روى

دارند كه چشم و دل هر عاقلى را به سوى خود  العاده زيادشان ، ويژگيهائى نـكـتـه اى وجـود دارد و آن ايـنـكـه : پـرنـدگـان عـالوه بـر تـنـوع فوق

آسا حركت مى كنند، مخصوصا هنگامى كه بالهاى  اين اجسام سنگين بـر خـالف قـانـون جـاذبـه بـر فراز آسمانها با سرعت زياد و برق جذب مى كنند،

باشند مى چرخند و پيش  د بـا سـرعـت بـه هـر سـو كـه مايلهوا سوارند و بى آنـكـه فـشـارى بـه خـود آورنـ خود را صاف نگه داشته اند و بر امواج

 .مى روند وضع جالبى دارند

مـهـاجـرت از قـاره اى بـه قـاره  هواشناسى و اطالعات عميقشان از وضع جغرافيائى زمين به هـنـگـام مـسـافـرت و آگـاهـيهاى عجيب آنها در مسائل

 ، و دستگاه هدايت كننده مرموز و عجيبى كه آنان را در اين سفر طوالنى حـتـى بـه ب جنوبديـگـر حـتـى از مـنـاطـق قـطـب شمال به قط

رادار مخصوصى كه در  . و از روشنترين دالئل توحيد است هـنـگـامـى كه آسمان پوشيده از ابر است راهنمائى مى كند از شگفت انگيزترين مسائل ،

بـيـند، و حتى گاه ماهى را در زير امواج  ظلمت و تاريكى شب تـمـام مـوانـع را بـر سـر راه خـود مـى كه به وسيله آن در وجود شب پره ها قرار دارد

عجائبى در وجود پرندگان  بـه هـر حال !! او را بيرون مى كشد، از ويژگيهاى حيرت انگيز اين پرنده است آب نشانه گيرى كرده و با يك حركت برق آسا

 . است آن مخصوصا روى آنها تكيه كرده نهفته شده كه قرآن به خاطر

بر گردانده اند كه طبق آن مفهوم جمله فـوق  ( كل) به را ( علم) جـمـعـى از مـفـسران ضمير ( تسبيحه كل قد علم صالته و) تفسير جمله - 4

 .آگاهند همچنين پرندگان ، از نماز و تسبيح خود هر يك از كسانى كه در زمين و آسمان هستند و) :چنين مى شود

با معنى آيه متناسبتر مى باشد،  گردانده اند، يعنى خداوند از نماز و تسبيح هر يك از آنان آگاه است ، اما تفسير اول ولى بـعـضى ديگر آن را به خدا باز



 ( تـسـبـيـح آگـاهـانـه) ـظـورتسبيح و شرائط و ويژگى هاى نماز خود را مى داند، اگر مـن به اين ترتيب هر يك از تـسـبـيـح كنندگان راه و رسم

بـاشـد مـفـهـومش اين است كه هر كدام نظام ويژه اى دارند كه به نوعى گوياى  بـاشـد مـفـهـوم ايـن سـخـن روشن است اما اگر با زبان حـال

 .پروردگار است و هر كدام چهرهاى از قدرت و حكمت اويند عظمت

 چيست ؟ ( صالة) منظور از - 5

تفسير كرده اند  (دعا) صالة را در اينجا به معنى ( روح البيان) در ( آلوسى) و ( مجمع البيان) ـفـسـران مـانند مرحوم طبرسى درجـمـعـى از م

 مـوجـودات زمـيـن و آسـمـان بـا زبـان حال ، يا زبان قال ، در پيشگاه خدا دعا مى كه مفهوم اصلى آن در لغت هـمـيـن اسـت . و بـه ايـن تـرتـيـب

منتهى هر كدام در  .استعدادهايشان به آنها مى بخشد و دريغ ندارد كنند، و از محضر او تقاضاى فيض دارند، و او هم كه فياض مطلق است بر حسب

مت او خاضعند و كه قبال اشاره كرديم در پيشگاه با عظ بعالوه آنها طبق آياتى .دانند چه نيازى دارند و چه بايد بخواهند و چه دعائى كنند عالم خود مى

كـنـنـد، و هر گونه نقصى را از او نفى  تـسـليـم ، و از سـوى ديـگـر با تمام وجود خود صفات كماليه خدا را بـازگـو مـى در برابر قـوانـيـن آفـريـنـش

 .آنها حمد و تسبيح و دعا و سجود تكميل مى شود مى نمايند، و به اين ترتيب عبادات چهارگانه

مـن السـماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء و  اهلل يزجى سحابا ثم يؤ لف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خـالله و يـنـزل اءلم تر اءن :ترجمه آيه و

 اهلل خـلق كـل دابـة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه وو (44) بصار يقلب اهلل اليل و النهار إ ن فى ذلك لعبرة ال ولى اال(43) برقه يذهب باال بصار يصرفه عن من يشاء يكاد سنا

 (45) اهلل عـلى كل شى ء قدير منهم من يمشى على رجلين و منهم من يـمـشـى عـلى اءربـع يـخـلق اهلل مـا يـشـاء إ ن

اين حال دانه هاى باران را مى بينى كه ازآن  آن را متراكم مى سازد، دررا به آرامى ميراند، سپس ميان آنها پيوند مى دهد و بعد  آيـا نـديـدى كه خداوند ابرهايى - 43: ترجمه

به وسيله آن زيان مى رساند و از هر كس بخواهد اين زيان  كـوهـهـائى كـه در آنـسـت دانـه هـاى تـگـرگ نـازل مـى كـنـد، و هـر كس را بخواهد خـارج مـى شـود، و از آسـمـان از

 مـى سـازد، و در ايـن عـبـرتـى است براى صاحبان بصيرت خـداونـد شـب و روز را دگـرگـون - 44.!درخشندگى برق آن )ابرها( چشمها را ببرد ترا برطرف مى كند، نزديك اس

راه مى روند، خداوند هر چه را اراده كند مى خود، و گروهى بر چهار پا  اى را از آبى آفريد، گروهى از آنها بر شكم خود راه مى روند، و گـروهـى بر دو پاى و خداوند هر جنبنده - 45.

 . خدا بر همه چيز تواناست آفريند، چرا كه

 آفرينش گوشه اى ديگر از شگفتيهاى :تفسير

و عظمتى كه مـاوراى آن نـهـفـتـه اسـت بـرخـورد مـى كـنـيـم كـه  بـاز در ايـن آيـات بـه گـوشـه ديـگـرى از شگفتيهاى آفرينش و علم و حكمت

خـداونـد  آيا نـديـدى كـه) :سلّم ( كرده مى گويد بـاز روى سـخـن را بـه پـيـامـبـر )صـلى اللّه عـليه و آله و.ذات پاك اويند هـمـه دالئل توحيد

يـزجى سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله  ؟! )الم تـر ان اهلل(مـتـراكـم مـى سـازد ابـرهائى را به آرامى مى راند، سپس آنها را با هم پيوند مى دهد، و بـعـد
 .( فرو مى بارند )فترى الودق يخرج من خالله و بر كوه و دشت و باغ و صحرا (خارج مى شوند و در ايـن حال دانه هاى باران را مى بينى كه از البالى ابرها.(ركاما

مـوجـودات پـراكـنـده مـى باشد، و اين تعبير دقيقا در  براى رديف كـردنبـه معنى راندن با ماليمت است ، راندنى كه  (ازجـاء) از مـاده ( يـزجـى)

به سوى هم مى راند و پيوند مى  قـطـعـه اى از آن از گوشه اى از درياها برمى خيزد، سپس دست قدرت پروردگار آنها را مورد ابرها صادق است كه هر

 .يائى است كه روى هم متراكم شده اندبه معنى اش ( بر وزن غالم) ( ركام.دهد، و متراكم مى سازد

 بـيرون مى آيد، ولى به گفته بـه عـقـيده بسيارى از مفسران به معنى دانه هاى باران اسـت كـه از خـالل ابـرهـا ( بـر وزن شـرق) ( ودق) و امـا

هنگام نـزول بـاران در فـضـا  به صورت غبار بهديـگـرى نـيـز دارد، و آن ذرات بـسـيـار كـوچـكى از آب است كه  معنى ( مفردات) در ( راغب)

باران مى  مناسبتر است ، زيرا آنچه بيشتر نشانه عظمت پروردگار است همان دانه هاى حياتبخش پـراكـنـده مـى شـود، ولى مـعـنـى اول در ايـنجا

 ول بركات را از آسمان مطرح كرده به مساءله باران اشاره مىمساءله ابرها و نز بـعـالوه در هـر مـورد كـه قـرآن. باشد نه آن ذرات غبار مانند آب

 .گياهان مى پوشاند، و انسان و حيوانات را سيراب مى كند آرى باران است كه زمينهاى مرده را زنده مى كند، لباس حيات در پيكر درختان و.كند

دانـه  و خـدا از آسـمـان ، از كـوهـهـائى كـه در آسـمـان اسـت ،) :گويدهاى شگفت انگيز آسمان و ابرها اشاره كرده مى  سپس به يكى ديگر از پديده

شكوفه هاى  (كه هر كس را بخواهد به وسيله آن زيان مى رساند تگرگهائى).(السماء من جبال فيها من برد و ينزل من) (هـاى تـگـرگ نازل مى كند

 .(ا از آسيب آن در امان نيستند )فيصيب به من يشاءحيوانها و انسانه درختان ، مـيـوه هـا و زراعتها، و حتى گاه

 .(و يصرفه عمن يشاء) (سازد و از هر كس بخواهد اين عذاب و زيان را بر طرف مى)

 را مبدل به تگرگهاى زيانبار و حتى كشنده مى كـه از يـك ابـر گـاهـى بـاران حـيـاتـبـخـش نـازل مـى كند و گاه با مختصر تغيير آن آرى او اسـت

و در ! قرار داده است نشان مى دهد كه سود و زيان و مرگ و زندگى انسان را در كنار هم چيده بلكه در دل هم كند، و اين نهايت قدرت و عظمت او را

مهاى انسان است درخشندگى برق ابرها، چش نـزديـك) :توحيد است اشاره كرده مـى گـويـد پايان آيه به يكى ديگر از پديده هاى آسمانى كه از آيات

 حـقـيـقـت از ذرات آب تـشـكـيـل شـده اسـت بـه هـنـگـامـى كـه حـامل نيروى برق مى ابـرهـائى كـه در.(يكاد سنا برقه يذهب باالبصار) (را ببرد

گاه همه جا را مى گوشها را از صداى خود پر مى كند، و  از درونش بيرون مى جهد كه برقش چشمها را خـيـره ، و رعـدش ( آتشى) شود، آنچنان

 ! البالى اين بخار لطيف راستى شگفت انگيز است لرزاند، اين نيروى عظيم در

 پاسخ به يك سؤ ال تنها

 :فرو مى ريزند، در اينجا مفسران بيانات مختلفى دارند كه در اينجا باقى مى ماند اين است كه اين كدام كوه در آسمان است كه تگرگها از آن سـؤ الى

كوهى از غذا، يا كوهى از علم ، بنابراين مفاد آيه فوق  كوهها( در اينجا جنبه كنائى دارد، همانگونه كه مى گوئيم) ( جـبال) ى گـفـتـه انـدبـعـضـ - 1

بخشى در آنها بخشى در شهر، و  تـوده عـظـيـمـى از تـگـرگ بـه وسـيـله ابـرهـا در دل آسمان به وجود مى آيد، و از اين است كه در واقع كوهى و



 .مى گيرند بيابان فرو مى ريزد، و حتى كسانى مورد اصابت آن قرار

 . ابر است كه در عظمت و بزرگى بسان كوه است بـعـضـى ديـگـر گـفـتـه انـد مـنـظـور از كوهها، توده هاى عظيم - 2

وسط آسمان به راستى  سـد و آن ايـنـكـه توده هاى ابر دردر اينجا بيان ديگرى دارد كه مناسبتر به نظر مى ر ( فى ظالل) نـويـسـنـده تفسير - 3

را  اما كسانى كه با هواپيما بر فراز ابرها حركت كرده اند غالبا با چشم خود اين منظره .شبيه كوهها هستند گر چه از طرف پائين به آنها مى نگريم صافند

و بـه تـعـبـيـر ديـگـر سـطـح بـاالى ابرها هرگز  در روى زمين است ، هائى مى مانند كهديده اند كه ابرها از آن سو به كوهها و دره ها و پستيها و بلندي

 . نـام جبال بر آنها مناسب است همانند سطح زمين داراى نـاهـمـواريـهـاى فـراوان اسـت ، و از ايـن نـظـر اطـالق صاف نيست ، و

ابر جدا مى  عقيده دانشمندان تكون تگرگ در آسمان به اين طريق است كه دانه هاى باران ازكه به  بـر ايـن سـخـن مـى توان اين نكته دقيق را افزود

زند، سپس طوفانهاى كوبنده اى كه در آن مـنـطـقـه حكمفرما است  شود، و در قسمت فوقانى هوا بـه جـبـهـه سـردى بـرخـورد مـى كند و يخ مى

رود و اليه ديگرى از آب به روى آن مى نشيند كه  د، و بار ديگر اين دانـه هـا بـه داخـل ابـرهـا فرو مىمجددا به باال پرتاب مى كن گاهى اين دانه ها را

آن مى نشيند تا تگرگ به  مى بندد، و گاهى اين موضوع چندين بار تكرار مى شود و هـر زمـان اليـه تـازه اى روى به هـنگام جدا شدن از ابر مجددا يخ

طوفان فرو  پرتاب كند، اينجا است كه راه زمين را به پيش مى گيريد و فرود مى آيد، و يا اينكه ديگر طوفان نتواند آن را به باال اندازه اى درشت شود كه

 .مى نشيند و بدون مانع به طرف زمين حركت مى كند

زيرا به وجود آمدن تگرگهاى درشت و  مى شود، مـطـلب ، نـكـتـه عـلمـى كـه در كـلمـه جـبال در اينجا نهفته است روشنتر بـا تـوجـه بـه ايـن

مقدار  ابر متراكم گردند، تا هنگامى كه طوفان دانه يخ زده تگرگ را به ميان آن پرتاب مى كند سنگين در صـورتـى امـكـان پـذيـر است كه توده هاى

مرتفع در جهت باال قرار گيرد و منبع قابل مالحظه اى براى  كوههاى بيشترى آب به خود جذب نمايد، و ايـن تـنـها در آنجاست كه توده هاى ابر بسان

 : است در اينجا تحليل ديگرى از بعضى از نويسندگان مى خوانيم كه خالصه آن چنين.(كنيد تكون تگرگ شود )دقت

يخ وجود دارد و اين بسيار  در آن نوعى ازصريحا به كوههائى از يخ اشاره مى كند و يا به تعبير ديگر كوههائى كه  در آيـات مـورد بـحـث ابرهاى بلند)

از  پروازهاى بلند كه ديد دانش بشر را وسعت بخشيد، دانشمندان به ابرهائى متشكل و مستور جالب است ، زيرا بعد از اخـتـراع هـواپـيما و امكان

است كه يكى از دانشمندان شوروى در تشريح ابرهاى هم عجيب  سوزنهاى يخ رسيدند كه درست عنوان كوههائى از يخ بر آنـهـا صـادق اسـت ، و بـاز

كرده است ، و به اين ترتيب روشن مى شود كه براستى  ياد ( كوههائى از برف) يا (ابر كوههاى) چـنـديـن بار از آنها به عنوان رگـبـارى طـوفـانـى ،

 .دارد در آسمان كوههائى از يخ وجود

 :خلقت شب و روز و ويـژگـيـهـاى آنها است اشاره كرده مى فرمايد شانه هاى عظمت پروردگار كه هماندر آيه بعد به يكى ديگر از آيات خلقت و ن

اهلل الليل و النهار ان فى ذلك لعبرة  يـقـلب) ( اسـت بـراى صـاحـبـان بـصـيـرت خداوند شب و روز را دگرگون مـى سـازد، و در ايـن ، عـبـرتـى)

گرفته اند كه يكى مى آيد  بـعـضـى آن را به معنى آمد و شد شب و روز:چه نظر است چند تفسير ذكر كرده اند رگونى ازدر اينكه اين دگ.(الولى االبصار

 كـوتـاه شـدن يـكـى و طوالنى شدن ديگرى كه به صورت تـدريـجـى انـجـام مـى يـابـد و بـعـضـى آن را بـه مـعـنـى.و ديگرى را محو مى كند

آن را بـه مـعـنـى دگـرگـونـيـهـائى از قبيل گرما و سرما و حوادث  و بـاالخـره بـعـضـى. يـدايـش فصول نيز با آن مربوط استدانـسـتـه انـد كـه پـ

 .روز صورت مى گيريد دانسته اند ديگرى كه در شب و

 .باشد جمع ( يقلب) مفهوم جملهمنافاتى با هم ندارند و ممكن است همه آنها در  ولى نـاگـفـتـه پيدا است كه اين تفسيرها هيچگونه

هم تغييرات تـدريـجـى آنـهـا بـراى انـسـان جـنـبـه حـيـاتـى  است هم آمد و شد شب و روز و بـدون شـك هـمـانـگـونـه كـه عـلم ثـابـت كرده

و موجودات زنده را مى سوزاند، اعـصـاب را  تـابـش يكنواخت آفتاب ، درجه حرارت هوا را باال مى برد.(اولى االبصار) است براى دارد، و درس عـبـرتى

تـدريـجـى روز و  تـغـيـيـرات.اين تابش پرده هاى ظلمت شب قرار مى گيريد آن را كامال تعديل مى كند خـسـته مى كند، اما هنگامى كه در البالى

ور شدن گياهان و حيات تمام موجودات زنده و نزول بـسيار مؤ ثرى براى بار شـب كـه سـرچـشـمـه پـيـدايـش فـصـول چـهـارگـانـه اسـت عـامـل

 . ذخيره آب در زمينها است بارانها و

در  چهره هاى نظام آفرينش كه از روشنترين دالئل تـوحـيـد اسـت يـعـنـى مـسـاءله حـيـات آخـريـن آيـه مـورد بـحـث بـه يـكـى از مـهـمـتـرين

 .(و اهلل خـلق كل دابة من ماء) (داونـد هـر جـنـبـنـده اى را از آبـى آفـريـدخـ) :صـورتـهـاى مـتنوعش اشاره كرده مى گويد

بر شكم خود  گروهى از آنها) :متفاوت و شگفت انگيزى دارند ايـنـكـه اصـل هـمـه آنـهـا بـه آب بـاز مـى گـردد بـا ايـن حـال خلقتهاى بسيار و بـا

 منهم من يمشى على رجليه انسانها و پرندگان ( )و) (دو پا راه مى روند و گـروهـى بر روى.( بطنهمن يمشى على  خزندگان ( )فمنهم) (راه مى روند

العاده  تـازه مـنحصر به اينها نيست و حيات چهره هاى فوق .( منهم من يمشى على اربع چهارپايان ( )و) (روى چهار پا راه مى روند و گروهى بر.(

 :كه هزاران نوع دارند و هزاران صورت لذا در پايان آيه مى فرمايد دريـا زنـدگـى مـى كـنـنـد و يـا حـشـراتمتنوع دارد اعم از موجوداتى كه در 

 .(ان اهلل عـلى كل شى ء قدير) ( چـرا كـه خـدا بـر هـمـه چـيـز تـوانـا اسـت.(يخلق اهلل ما يشاء) (خداوند هر چه را اراده كند مى آفريند)

 در اينجا چيست ؟ (ماء) از منظور :نكته ها

 . آن ذكر شده مـورد بحث اشاره به چه آبى است در ميان مفسران گفتگو است ، و در واقع سه تفسير براى آب ( در آيـه) (مـاء) در ايـنـكـه كـلمـه

 . شاره شده استكرده اند، و در بعضى از روايات نيز به آن ا مـنـظور آب نطفه است ، بسيارى از مفسران اين تفسير را انتخاب - 1

حـيـوانـات تـك سـلولى و بعضى ديگر از  تفسير وجود دارد اين است كه همه جنبندگان از آب نطفه به وجود نمى آيـنـد، زيـرا مـشـكـلى كـه در ايـن



 . جنبه نوعى دارد نه عمومى گفته شود حكم باالاز طـريـق تقسيم سلولها به وجود مى آيند نه از نطفه مگر اينكه  حيوانات كه مصداق جنبنده )دابه ( هـسـتـنـد،

 هم طبق بعضى از روايات اسالمى اوليـن مـوجـودى را كـه خـدا آفـريـده آب بـوده و ديگر اينكه منظور پيدايش نخستين موجود است ، زيرا - 2

انـه حـيـات در دريـاها ظاهر شده ، و اين پديده قبل از جـو انسانها را بعدا از آن آب آفريد و هم طبق فـرضـيـه هـاى عـلمـى جـديـد نـخـسـتـيـن

نخستين مرحله به وجود آورد و در مراحل  البـته آن نيروئى كه موجود زنده را با آنهمه پيچيدگى در). درياها حاكم شده است همه جا بر اعماق يا كنار

 .( اراده پروردگار بوده است بعد هدايت كرد، يك نيروى ما فوق طبيعى يعنى

تشكيل مى  خـلقـت مـوجـودات زنـده از آب ايـن است كه در حـال حـاضر آب ماده اصلى آنها را آخـريـن تـفـسـيـر ايـن اسـت كـه مـنـظـور از - 3

 .تواند به حيات خود ادامه دهد دهد و قسمت عمده ساختمان آنها آب است و بدون آب هيچ موجود زندهاى نمى

 .نـدارنـد امـا در عـيـن حال تفسير اول و دوم صحيحتر به نظر مى رسد ا مـنـافـاتـى بـا هـمالبـتـه ايـن تـفـسـيـرهـ

 يك سؤ ال پاسخ به - 2

خزندگان و دو پايان و چهارپايان ( بلكه جنبندگان زيادى هستند كه بيش از ) در اينجا سؤ الى پيش مى آيد كه حيوانات منحصر به اين سه گروه نيستند

 اهلل دارند؟پاسخ اين سؤ ال در خود آيه نهفته است زيرا در جمله بعد مى فرمايد: يخلق چهار پا

، از اين گذشته بعضى  مى آفريند بعالوه مهمترين حيواناتى كه انسان با آن سر و كار دارد همين سه گروه است خـدا هر چه را بخواهد) :مـا يـشـاء

 .اصلى آنها تنها بر چهار پا است و بقيه بازوهاى كمكى آن محسوب مى شود و دارند تكيه گاهمعتقدند كه حتى حيواناتى كه بيش از چهار پا 

 هاى متنوع حيات چهره - 3

مساءله اى كه هنوز معماى آن براى دانشمندان گشوده نشده ، همه مى گويند  بـدون شـك عـجيبترين پديده اين جهان پديده حيات است ، همان

شرائطى چنين جهشى صورت گرفته ، زيرا در هيچ  جان اين عالم به وجـود آمـده ، امـا هـيـچكس نمى تواند دقيقا تحت چه از مواد بى موجودات زنده

ساليان دراز در اين باره  موجودات زنده هنوز مشاهده نشده است ، هـر چـنـد هـزاران هـزار دانشمند در طول آزمايشگاهى تبديل موجودات بى جان به

 .مايش كرده اندانديشيده و آز

مى آيند، و هيچ مـوجـود زنـده اى از مـوجـودى بـى جـان پـا نمى گيرد،  در شـرائط فـعـلى جـهـان ، مـوجـودات زنده تنها از موجودات زنده به وجود

و با چه شرائطى معمائى است كه  دارد، اما چگونه گذشته هاى دور چنين نبوده ، و به تعبير ديگر حيات در كره زمين تاريخچه پيدايشى ولى مسلما در

 . بر هيچكس روشن نيست

سلولى كه تنها زير ميكروسكوپ پيدا مى شوند  عـجـيـبـتـر تـنـوع حيات است در اينهمه چهره هاى كامال متفاوت ، از موجودات زنده تك و از آن

 !كوهى است از گوشت شناورطول قامتشان از سى متر تجاوز مى كند، و  گرفته ، تا والهاى دريائى كوه پيكر كه

 .مى شوند، و هر كدام براى خود عالمى و جهانى پر اسرار دارند صدها هزار نوع در آنها مشاهده شده گرفته ، تا پرندگانى كه در هزاران هزار چهره ظاهر از حشرات كه

تـشـكـيـل مـى دهـنـد تـنـهـا گوشه اى از اين اسرار  ن راحـيـوانـشـنـاسـى كـه امـروز بـخـش عـظـيـمـى از كـتابخانه هاى بزرگ جها كـتـابـهـاى

اخيرا از آن داريم معلوماتمان در اين  مخصوصا حـيـوانـات دريائى كه هميشه دريا ديار عجائب بوده ، و با تمام اطالعاتى كه را براى ما بازگو مى كنند،

آنچه را نياز داشتند  موجودات زنده را با اين تنوع وسيع آفريده ، و بـه هـر كداماست خدائى كه اينهمه  به راستى چه بزرگ. زمينه بسيار ناچيز است

شرائط و نيازهايش آنچه را الزم بوده قرار داده است ، و عجب اينكه همه آنها در  بخشيده ؟ و چه عظيم است قدرت و علمش كه براى هر كدام متناسب با

 . ه شده استاز يك آب و كمى از مواد ساده زمين آفريد آغاز

 اءمنا باهلل و بالرسول و اءطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما اءولئك بالمؤ و يقولون(46) اءيات مبينات واهلل يهدى من يشاء الى صراط مستقيم لقد اءنزلنا :و ترجمه آيه

اءفـى قـلوبـهـم مـرض اءم ارتـابـوا اءم يـخـافـون (49) إ ن يكن لهم الحق يأ توا إ ليه مذعنينو (48) منهم معرضون و إ ذا دعوا إ لى اهلل و رسوله ليحكم بينهم إ ذا فريق(47) منين

 (50) يـحـيـف اهلل عـليـهـم و رسـوله بل اءولئك هم الظالمون اءن

و پيامبر ايمان داريم و اطاعت مى كنيم ،  مى گويند به خدا آنـهـا - 47.خدا هر كه را بخواهد به صراط مستقيم هدايت مى كند مـا آيـات روشـنـگرى نازل كرديم و - 46: ترجمه

دعوت شود كه به سوى خدا و پيامبرش بيايند تا در ميان آنانداورى  و هنگامى كه از آنها - 48رويگردان مى شوند، آنها )در حقيقت ( مؤ من نيستند ولى بعد از اين ادعا گروهى از آنها

 آيـا در دلهـاى آنـهـا بـيـمـارى - 50.باشند با نهايت تسليم به سوى او مى آيند ولى اگر )داورى به نفع آنها بوده باشد و( حق داشته - 49.دآنها رويگردان مى شون كند گروهى از

 !خود اينها ستمگرند اسـت ؟ يـا شـك و تـرديـد دارنـد؟ يـا مى ترسند خدا و رسولش بر آنها ستم كند؟ اما

 : شاءن نزول

يـهـودى نزاعى داشت ، مرد  آيات دو شاءن نزول ذكر كرده اند: نخست اينكه : يكى از مـنـافـقـان بـا يـك مـرد بـراى بـخـشـى از ايـنمـفـسـران 

بن اشرف  عباللّه عليه و آله و سلّم ( خواند، اما منافق زير بار نرفت ، و او را به داورى ك يهودى ، منافق ظاهر مسلمان را به داورى پيامبر اسالم )صلى

در مـورد مـا عـدالت را رعـايـت نـكـنـد!( آيـات فـوق نازل شد و  يهودى ! دعوت كرد )و حتى طبق بعضى از روايات صريحا گفت ممكن اسـت مـحـمـد

 .را مورد سرزنش و مذمت قرار داد سخت اين گونه اشخاص

زمـيـنـى كـه از عـلى  طبق روايتى ميان آنحضرت و مـغـيـرة بـن وائل ( بـر سـر السالم ( و عثمان )يا ديگر اينكه در ميان امير مؤ منان على )عليه

در  بـيـرون آمـد و خـريـدار مـى خواست آن را به عنوان معيوب بودن رد كند، اخـتـالفـى )عـليـه السـالم ( خريدارى كرده بود و سـنـگـهـائى از آن

كند، اما حكم بن ابى العاص كه از منافقان بود به خريدار گفت : اين كار  ـان مـن و تـو رسـول اهلل داورىگـرفـت ، عـلى )عـليـه السـالم ( فـرمـود: مـي

 .نازل شد و او را سخت نكوهش كرد كه اگر نزد پسر عموى اويعنى پيامبربروى مسلما به نفع او داورى خواهد كرد! آيه فوق را مكن ، چرا



 :تفسير

او در جهان تكوين بود، در  آنـجـا كـه در آيـات گـذشـتـه ، سـخـن از ايمان به خدا و دالئل توحيد و نشانه هاى ا ازايـمـان و پـذيـرش داورى خـد

 . زندگى انسان و تسليم او در برابر حق و حقيقت است آيات مورد بحث سخن از آثار ايمان و بازتابهاى توحيد در

 .( لقد انزلنا آيات مبينات) ( روشـنـگـرى نازل كرديممـا آيـات روشـن و ) :نـخـسـت مـى گـويـد

 .تاريك زندگيشان را عوض مى كند به نور ايمان و توحيد روشن مى كند، افكار انسانها را نور و صفا مى بخشد و محيط آياتى كه دلها را

را بخواهد به صراط  خدا هر كس ) ـدايـت الهى دارد، چرا كهرا براى ايمان فراهم مى سازد، ولى نقش اصلى را ه زمينه ( آيات مبينات) البته وجود اين

 و مـى دانـيـم كـه اراده خـداونـد و مـشـيت او بى حساب نيست ، او نور هدايت.( و اهلل يهدى من يشاء الى صراط مستقيم) (كند مستقيم هدايت مى

سـپـس بـه عـنـوان مـذمـت .اند و گامهائى به سوى او برداشته اند آغاز كرده را به دلهائى مى افـكـنـد كـه آمـاده پـذيرش آن هستند، يعنى مجاهده را

ايمان داريم و  آنها مى گويند: به خدا و پيامبر) :مى فرمايد مـنـافـقـان كـه دم از ايـمـان مـى زنـنـد و ايـمـان در دل آنـهـا پـرتوافكن نيست از گـروه

يقولون آمنا باهلل و بالرسول و اطعنا  و) (شوند، آنها در حقيقت مـؤ مـن نـيـسـتند وهى از آنها روى گردان مىاطاعت مى كنيم ، ولى بعد از اين ادعا، گر
 اعمالشان ظاهر نمى گردد؟ ايـن چگونه ايمانى است كه از زبانشان فراتر نمى رود؟ و پرتوش در.( بالمؤ منين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك

بـه سـوى خدا و پيامبرش بيايند تا در ميان  هنگامى كه از آنها دعـوت شـود كـه) :فرمايد عـنوان يك دليل روشن براى بى ايمانى آنها مىبـعـد بـه 

 .( رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون و اذا دعوا الى اهلل و) (گـردان مى شوند آنان داورى كند، گروهى از آنـهـا روى

داورى بـه نـفـع آنـهـا بوده باشد با نهايت تسليم به سوى او مى  اما اگر اين) :دنياپرستيشان اضافه مى كند يشتر و روشن شدن شرك وبراى تاءكيد ب

 .( و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين) (آيند

به  ( ليحكم) ـلّم ( اسـت ولى عـبـارت بعد يعنى جملهعليه و آله و س قابل توجه اينكه در يك عبارت ، سخن از دعوت به سوى خدا و پيامبر )صلى اللّه

اين به خاطر آن است كه داورى پيامبر از داورى خدا جدا  آمده كه تنها اشـاره بـه داورى پـيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى باشد، صورت مفرد

صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( يا داورى ) به شخص پيامبر ( اليه) كه ضمير ضمنا بايد توجه داشت.واحدى باز مى گردد نيست و هر دو در حقيقت به امر

صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( ) بـايـد مـورد توجه قرار گيرد كه در آيات فوق اين تخلف و اعراض از داورى پـيـامـبر ايـن نـكـتـه نـيـز.او باز مى گردد

مانند ايمان داراى  شايد به دليل اينكه گروه ديگر تا اين حد بى حيا و جسور نبودند، چرا كه نفاق هم ـت ،تنها به گروهى از منافقان نسبت داده شده اس

 . درجات مختلفى است

يان را در سه جمله ب ( اصـلى و انگيزه هاى عدم تسليم در برابر داورى پـيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم در آخـريـن آيـه مـورد بـحـث ريـشـه هـاى

 .( بيمارى نفاق ( ) فى قلوبهم مرض) ( آيا در دلهاى آنها بيمارى است) :مى كند و مى گويد

دارند هرگز تسليم داورى خدا و پيامبر  مـنـافـقـان اسـت كـه اظهار ايمان مى كنند اما بخاطر انحرافى كه در دل از اصل توحيد ايـن يـكـى از صـفـات

و طبيعى است شخصى .(؟ )ام ارتابوا(به راستى در شك و ترديدند) اگـر بـيمارى نفاق بر دلهاى آنها چيره نشده نيستنديـا )صلى اللّه عليه و آله و سلّم (

 .مردد است تسليم لوازم آن نخواهد بود كه در پذيرش يك آئين

ان يحيف اهلل  ؟! )ام يخافون(بر آنها ظلم و ستم كندرسولش  آيا براستى مى ترسيدند كه خدا و) مؤ منانند يـا ايـنـكـه اگر نه آن است و نه اين و از

اسالم )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( را فـرسـتـاده خـدا و بـيـانـگـر رسالت او  در حالى كه اين تناقض آشكارى است كسى كه پيامبر.( عليهم و رسوله

مگر امكان دارد خدا به كسى ستم كند؟ مگر ظلم  دربـاره او دهـد،داند و حكمش را حكم خدا مى شمرد ممكن نيست احـتـمـال ظـلم و سـتـم  مى

 . ؟ ساحت مقدس خداوند از همه اينها پاك است زائيده جهل يا نياز يا خود خواهى نيست

اشند، و چون مى دانند خواهند به حق خودشان قانع ب آنـهـا نـمـى .( بل اولئك هم الظالمون) (بـلكـه در واقـع خـود ايـنـهـا ظـالم و سـتـمـگـرنـد)

 .شوند آله و سلّم ( چيزى از حق ديگران به آنها نخواهد داد تسليم داورى او نمى پيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و

 ثباتسـه تـعـبـيـر در واقع هر كدام در شـكـل خـاصـى عـرضـه شـده اسـت : اولى براى ا ايـن :( فـى ظـالل) بـه گـفـتـه نـويـسـنـده تـفـسـيـر

را كه بيمارى نفاق است روشن كند، و در جمله دوم ، هدف  در جـمـله اول مـى خـواهد علت حقيقى.است ، دومى براى تعجب ، و سومى براى انكار

ميان ادعاى تناقض روشنى است كه  عدالت پيامبر است و صحت داورى او با اين كه مدعى ايمانند، و جمله سوم اشاره به بيان تعجب از ترديد آنها در

معنى شك  را به (ام ارتابوا) به گفته اين مفسر در اين سخن متوجه مى شود اين است كه او جمله تـنـهـا ايـرادى كـه.ايمان و عملشان ديده مى شود

اصل نبوت را مى گويد حـالى كـه ظـاهـر ايـن اسـت كـه شـك در  در عدالت و صحت داورى پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( گـرفـتـه ، در

 .مفسران پذيرفته اند همانگونه كه بسيارى از

 بيمارى نفاق - 1 :نكته ها

برخورد مى كـنـيـم ، قـبـل از آن در اوائل سـوره بـقـره ، ضمن بيان  در مورد نفاق ( مرض) نـخـسـتين بار نيست كه در قرآن مجيد به تعبير ايـن

آنها مى  در دلهاى آنها يكنوع بيمارى است ، و خداوند هم بر بيمارى) :قلوبهم مرض فزاد هم اهلل مرضاچنين آمده بود: فى  صفات منافقان ،

يـك چـهـره بـيـشـتـر ندارد،  اول ذيل آيه مزبور گفتيم ، نفاق در حقيقت بيمارى و انحراف است ، انـسـان سـالم ، هـمـانـگـونه كه در جلد!(افزايد

 فرياد ايمان مى كشد، و اگر منحرف است ظاهر و باطنش بيانگر انحراف است ، اما اينكه اگر مؤ من است تمام وجودش روح و جسم او هماهنگ است ،

كه اين گونه افراد بر اثر لجاجت و پافشارى در برنامه هايشان  و از آنجا. ظاهرش دم از ايمان بزند و باطنش بوى كفر دهد، اين يكنوع بيمارى است



 .گردد خـدائى نـيـسـتـنـد، خداوند آنان را به حال خود مى گذارد تا اين بيماريشان افزون هـدايـتمستحق لطف و 

كه تكليف انسان در بـرابـر آنـهـا روشن نيست ، نه واقعا دوستند و نه ظاهرا  و بـراسـتـى خـطـرنـاكـتـريـن افـراد در يـك جـامعه همين منافقانند، چرا

و چـنـانـكـه مـى .ولى اعـمـالشـان از اعمال كفار بدتر منين استفاده مـى كـنـنـد و از مـجـازات كـفـار ظـاهـرا مـصـونـنـد،از امكانات مؤ  ،! دشمن

كنار مى رود و باطن آلوده آنان ظاهر مى  نـاهـمـاهـنـگـى ظـاهـر و بـاطـن بـراى هـمـيـشـه قابل ادامه نيست سر انجام پرده ها دانـيـم چـون ايـن
 . آشكار ساخت آن مالحظه كرديم كه پيش آمدن يك صحنه داورى ، مشت آنها را باز كرد و خبث درونشان را ود، چنانكه در آيـات مورد بحث و شاءن نزولش

 حكومت عدل تنها حكومت خدا است - 2

گرفتار اين امور بشود،  مـمـكن است به طور ناآگاهخود را از حب و بغض و خودخواهى و خود دوستى خالى كند بـاز  بـى شـك انـسان هر قدر بتواند

 .مگر اينكه معصوم باشد و بيمه شده از سوى پروردگار

نيازهاى انسان را با علم بى پايانش مى داند، و بهترين راه رفع  هـمـيـن دليـل مى گوئيم : قانونگذار حقيقى تنها خدا است ، زيرا عالوه بر اينكه تمام بـه

 .شناسد هرگز گرفتار انحراف به خاطر نيازها و حب و بغضها نمى گردد ىاين نيازها را م

آن داورى كسانى كه راه آنها را مى پويند و شباهتى  و داورى نيز عادالنه ترين داوريها، داورى خدا و پيامبر و امام معصوم است ، و بعد از در مقام قضاوت

پـسـنـدد، دنـبـال قانون و حكومت و  ريهاى عادالنه نمى دهد، و اين قوانين عدالتگستر را نـمـىخود خواه تن به اين داو ولى اين بشر.به آنان دارند

 اولئك هم الظالمون بـيـشـتـر اشـبـاع كـنـد، و چه تعبير جالبى در مورد اين گروه در آيات فوق آمده قضاوتى مى رود كه حرص و طمع و شهوت او را

چنين صحنه هائى محكى است براى سنجش معيار ايمان هر انسان تا سيه روى شود هر  نـا قـرار گرفتن در برابرضـمـ!(هستند ستمگران واقعى آنها) :

 !(باشد او غش  كه در

دل نيز هيچگونه سنگينى و ناراحتى از  تـسليم داورى تواند بلكه در اعماق ديگر مى گويد: مؤ منان حقيقى نه تنها در ظاهر جالب اينكه قرآن در جالى

انـفـسـهـم  باشد فال و ربك ال يؤ منون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهـم ثـم ال يـجـدوا فـى اوريهاى تو نمى كنند هر چند ظاهرا به زيانشاند

و بـعـد از  را داور اختالفاتشان قرار دهند، سوگند به پروردگارت آنها ايمان نمى آورند مگر آن زمانى كه تو) :حـرجـا مـمـا قـضيت و يسلموا تسليما

 .(تسليم حق گردند نـاراحـتـى و سـنـگـيـنـى از نـتـيـجـه آن در دل نداشته باشند و در ظاهر و باطن صـدور حـكـم تـو هـيـچـگـونـه

يقت مشركانى مى است پذيرا هستند در حق خدا و پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( را فقط در آنجا كه حافظ مـنـافعشان امـا آنـهـا كـه حـكـم

 !از ايمان بزنند و در صفوف مؤ منين باشند باشند كه برده و بنده منافع خويشند، هر چند دم

و يخش اهلل و من يطع اهلل و رسوله (51) اءطعنا و اءولئك هم المفلحون قـول المـؤ مـنين إ ذا دعوا إ لى اهلل و رسوله ليحكم بينهم اءن يقولوا سمعنا و إ نـمـا كـان :ترجمه آيه و

اءطـيـعـوا اهلل و  قـل(53) ليـخـرجـن قل ال تقسموا طاعة معروفة إ ن اهلل خبير بما تعملون و اءقـسـمـوا بـاهلل جـهـد اءيـمـانـهـم لئن اءمـرتـهـم(52) ولئك هم الفائزون و يتقه فأ

 (54) المبين حـمـلتـم و إ ن تـطـيـعـوه تـهـتـدوا و مـا عـلى الرسول إ ال البالغعـليـكـم مـا  اءطـيـعـوا الرسـول فـإ ن تـولوا فـإ نـمـا عـليـه مـا حـمـل و

و هـر كـس  - 52. و اطاعت كرديم رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كندسخنشان تنها اين است كه مى گويند شنيديم مؤ منان هنگامى كه به سوى خدا و - 51: ترجمه

 .و از مخالفت فرمانش بپرهيزد آنها رستگارند از پروردگار بترسد خدا و پيامبرش را اطاعت كند و

گذارده تقديم مى كنند( بگو سوگند يـاد  در طبق اخالص  ياد كردند كه اگر به آنان فرمان دهى )از خانه و امـوال خـود( بـيرون مى روند )و جان آنـهـا بـا نهايت تاءكيد سوگند - 53

بـگـو اطـاعـت خـدا و اطـاعـت پـيـامـبـرش كـنـيـد، و اگـر  - 54. لصـانـه نـشـان دهـيـد كـه خـداونـد بـه آنـچـه عمل مى كنيد آگاه استخـا نـكـنـيـد، شـمـا طـاعـت

 . ر چيزى جز ابالغ آشكار نيستهدايت خواهيد شد، و بر پيامب پـيـامـبـر مسئول اعمال خويش است و شما مسئول اعمال خود، اما اگر از او اطاعت كنيد سـرپـيـچـى كـنـيـد

 تسليم مطلق در برابر حق ايمان و :تفسير

 در ظلمات متراكم و بعضها فوق بـعـض قرار داشتند، در برابر داورى خدا و پيامبر )صلى در آيـات گـذشـتـه عـكـس العـمـل منافقان تاريك دل را كه

آله و سلّم ( سر باز مى زدند گوئى مـى تـرسـيـدنـد خـدا و پـيـامـبـر  پيامبر )صلى اللّه عليه واللّه عليه و آله و سلّم ( ديديم كه چگونه از داورى عدل 

 .!عـليـه و آله و سـلّم ( حـق آنـهـا را پايمال كند )صـلى اللّه

نگامى كه مؤ منان براى داورى به ه) :مقابل آن يعنى بر خورد مؤ منان را با اين داورى الهى تشريح مى كـنـد و مى گويد آيـات مـورد بـحـث نقطه

و اطاعت كرديم )انما كان قول المؤ منين اذا  رسولش فرا خوانده شـونـد يـك سـخـن بـيشتر ندارند و آن اين است كه مى گويند شنيديم سوى خدا و

 .(يقولوا سمعنا و اطعنا دعوا الى اهلل و رسوله ليحكم بينهم ان

است مى گويد: آنها جز اين  كه براى حصر (انما) نيديم و اطاعت كرديم ( كوتاه و پر معنى . جالب ايـنكه كلمهش) (سمعنا و اطعنا) چه تعبير جالبى

 .(اطعنا سمعنا و) حقيقت ايمان نيز همين است و بس سخنى ندارند و سر تا پايشان همين يك سخن است و راستى

ممكن است داورى كسى را بر  هر كس ، و رحيم و مهربان به هـمـه بـنـدگـان ، چـگونهچيز مى داند، و بى نياز از  كـسـى كـه خـدا را عـالم به همه

شنيدن و اطاعت كردن در برابر فرمان و داوريهايش نشان دهد؟ و چه وسيله خوبى است  داورى او ترجيح دهد؟ و چگونه ممكن اسـت عـكس العملى جز

كـسـى كه .( و اولئك هم المفلحون) (رستگاران واقعى آنها هستند) :در پايان آيه مى فرمايدلذا !پيروزى مؤ منان راستين و چه آزمون بزرگى ؟ براى

دومين آيه . زندگى مادى و چه معنوى خدا بسپارد، و او را حاكم و داور قرار دهد بدون شك در همه چيز پيروز است ، چه در زمام خود را به دست

اللّه عليه و آله و سلّم ( كنند و از خدا بترسند و  كسانى كه اطاعت خدا و پـيامبر )صلى) :فرمايد همين حقيقت را به صورت كلى تر تعقيب كرده مى

 .( رسوله و يخش اهلل و يتقه فاولئك هم الفائزون و من يطع اهلل و) (يـافتگان و پيروزمندانند تقوى پيشه نمايند آنها نـجـات

بـرابـر داورى خـدا و پـيـامـبـر  توصيف كرده ، و در آيه قـبـل كـسـانـى كـه در (فائز) عنوان پـرهـيـزگـاران را به در ايـن آيـه مـطـيـعـان و



 تقريبا يك معنى دارد، ( فالح) و (فوز) اند، به طورى كه از منابع لغت استفاده مى شود توصيف شده ( اهل فالح) تـسـليـمـنـد بـه عـنـوان

فـالح ) :فالح مى گويد و در مورد ( خـيـر اسـت تـواءم بـا سالمت معنى پـيـروزى و رسـيـدن بـه كـارفوز به ) :مى گويد ( مفردات) در ( راغب)

مى  كـه افـراد پـيـروزمند موانع را برطرف اصل به معنى شكافتن مى باشد و از آنجائى البـتـه در) ( رسـيـدن بـه مـقـصـود اسـت هـمـان ظـفـر و

پيروزى به كار رفته است ( و از آنجا كه در آيـه اخـيـر سـخـن  دن به مقصد مى شكافند و پيش مى روند، فالح در معنىسازند و مسير خود را براى رسي

ديگرى خاص ، نتيجه هر دو نيز بايد يكى  مـطـلق اسـت و در آيـه قـبـل از تـسـليـم در برابر داورى خدا كه يكى عام است و از اطـاعـت بـه طـور

، بعضى از مفسران گفته اند كه  ، سه وصف ذكر شده است : اطاعت خدا و پـيامبر، خشيت ، و تقوى( فائزون) اينكه : در آيه اخير براىقابل توجه .باشد

تقوى شاخه بيرونى آن است ، و به اين ترتيب نخست از اطاعت به طور كلى سخن گفته  اطاعت يك معنى كلى است و خشيت شـاخـه درونـى آن ، و

تفسير جمله و اولئك هم المفلحون از امام باقر )عليه السالم (  ذكر اين نكته نيز الزم است كه در روايتى در. از شاخه درونى و بعد برونيشسپس  شده ،

 . السالم ( است المعنى بااليه امير المؤ منين )على ( )عليه السالم ( مقصود از اين آيه على )عليه چنين نقل شده ان

 .منظور از روايت فوق همين است و هرگز عموميت مفهوم آن از بين نمى رود ليـه السـالم ( بارزترين مصداق آيه است وبـدون شـك عـلى )عـ

مـى دهـد كـه جـمـعـى از مـنـافـقـان بـعـد از  بـعـدو هـمـچـنين شاءن نزولى كه در بعضى از تفاسير در مورد آن وارد شده ـ نـشـان لحـن آيـه

و شـديـدا سوگند ياد  از وضع خود سخت ناراحت شدند و خدمت پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سـلّم ( آمـدنـد و مالمتهاى شديد آننـزول آيـات قبل 

ـا سوگند ياد كردند كه اگـر بـه آنـه آنها با نهايت تاءكيد) : قاطعيت به آنها گفت كردند كه ما تسليم فرمان توايم قرآن در مقام پاسخ بر آمده و با

نيست ، شما  يا جان خود را بر كف گـرفـته به سوى ميدان جهاد گام بر مى دارند( بگو سوگند الزم) فـرمان بدهى از خانه و اموال خود بيرون مى روند

تهم ليخرجن قل ال ايمانهم لئن امر  و اقسموا باهلل جهد) ( كنيد آگاه است نـشـان بدهيد كه خدا به آنچه عمل مى عمال طاعت خالصانه و صادقانه

 .( تقسموا طاعة معروفة ان اهلل خبير بما تعملون

دانسته اند در حـالى كـه بـعـضـى ديـگـر بـه مـعـنـى خـارج شـدن  بـسـيارى از مفسران ، منظور از خروج را در جمله ليخرجن خارج شدن براى جهاد

 .خدمت او بودن تفسير كرده اند آله و سلّم ( به هر جا رفتن و درزنـدگـى و يـا هـمـراه پيامبر )صلى اللّه عليه و  از امـوال و

 معنى خروج به سوى ميدان جهاد آمده و هـم بـه مـعـنـى رهـا كـردن خـانـه و زنـدگـى و البته كلمه خروج يا مشتقات آن در قرآن مجيد هم به

اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( در مسائل مورد اختالف مى گفت ايجاب  بـر )صـلىوطـن ، البـتـه تـنـاسـب بـا آيـات قـبـل كـه سـخـن از داورى پـيـامـ

پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( خدمتش رسيدند  دوم را بپذيريم به اين معنى كه آنها بـراى اظـهـار تـسـليـم در برابر داوريهاى مى كند كه تفسير

كرد ولى با اين حـال مـانـعـى  هـل اسـت اگـر دسـتـور فـرمـائى تـمـام زنـدگى را رها كنيد را خواهيماز اموال سـ و سوگند ياد كردند كه يك قسمت
 . بشتابيم در راه فرمان تو مال و زندگى خود را رها كنيم و هم حاضريم جان بر كف به ميدان جهاد نـدارد كه هر دو در معنى آيه جمع باشد يعنى هم حاضريم

تغيير چهره مى دهند و مـتـوسـل بـه سـوگـنـدهـاى غـالظ و شـداد مـى شوند و  افراد منافق در برخورد با جو نامساعد اجتماعى گاهامـا از آنـجـا كه 

سـوگـنـد الزم نـيـسـت ، عـمـل نـشـان دهـيـد،  سوگندشان خود دليلى بر دروغـشـان اسـت قـرآن صـريـحـا بـه آنـهـا پـاسـخ گـفـت كـه گاهى

 .داند كه در اين سوگند دروغ مى گوئيد و يا واقعا تغيير جهت مى دهيد ا از اعماق دل شما آگاه است مىولى خد

آنـهـا بـگـو اطـاعـت خـدا و اطـاعـت پـيـامـبـرش  بعد كه آخرين آيه مورد بحث است مجددا روى همين معنى تاءكيد كرده و مى گويد بـه لذا در آيه

 .( اطيعوا الرسول و را كـنـيـد )قل اطيعوا اهلل

شويد پيغمبر )صلى اللّه عليه و آله و  اگر سرپيچى كنيد و روى گردان) خـارج نـيست سـپـس اضـافـه مـى كـنـد در بـرابـر ايـن فـرمـان از دو حـال

شـمـا اطـاعـت  خـود )و وظـيـفـهوظـيـفـه خـود را انـجـام داده ( و شـمـا هـم مـسـئول اعـمـال  سـلّم ( مـسـئول اعـمـال خـويـش اسـت )و

رهبرى  زيرا او(اما اگر از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد )و ان تطيعوه تهتدوا.( صـادقـانـه است ( )فان تولوا فانما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم

يه و آله و سلّم ( چيزى جز ابالغ آشكار نيست )و ما على صلى اللّه عل) و در هـر حـال بر پيامبر .است كه جز به راه خدا و حق و صواب دعوت نمى كند

 .( البالغ المبين الرسول اال

خواه بپذيرند يا نپذيرند و پـذيـرش و عـدم پـذيـرش ايـن دعـوت ، سـود و  او مـوظـف اسـت فـرمـان خـدا را آشـكـارا بـه هـمـگـان بـرساند

مـوظـف نـيـسـت كـه مـردم را اجـبـار بـه هـدايـت و قبول  ى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( هـرگـزمتوجه خود آنها خواهد شد و پيامبر )صـل  زيانش

، و در واقع چـنين است هم وظيفه رسالت پيامبر )صلى  جـالب ايـنـكـه : از مـسئوليتها در آيه فوق تعبير به بار )سنگين ( شده است.كند دعوت و اجبار

و جـز مـردم مـخـلص توانائى  اطاعت صادقانه از دعـوت او بـارى اسـت بـر دوش كـه بـايـد آن را بـه مـنـزل رسـانـد و هم اللّه عليه و آله و سلّم (

عـليـه  صـلى اللّه) السـالم ( در وصف پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى خوانيم كه از پيامبر حمل آن را ندارند، لذا در روايتى از امام باقر )عـليـه

 اتقوا اهلل عـز و جـل فـيـمـا حـمـلكـم مـن كـتـابـه فـانـى مـسـئول و انـتـم القرآن و آله و سلّم ( چنين نقل مى كند كه فرمود: يا معاشر قراء

از خداوند بزرگ بترسيد،  ! آناى خـوانـنـدگان قر): اهلل و سنتى مـسـئولون : انـى مسئول عن تبليغ الرسالة ، و اما انتم فتسئلون عما حملتم من كتاب

 كه من مسئولم و شما هم مسئوليد: من در برابر تبليغ رسالت مسئولم ، اما شما در برابر بپرهيزيد نسبت به كتابش كه بر دوش شـمـا نـهاده است ، چرا

 .( كتاب اهلل و سنت من كه بر دوشتان نهاده شده است

قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد  عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى اال رض كما استخلف الذين مـنالذين اءمنوا منكم و  وعد اهلل :آيه و ترجمه

 (55) ال يشركون بى شيا و من كفر بعد ذلك فأ ولئك هم الفاسقون خوفهم اءمنا يعبدوننى



آنـهـا را قطعا خليفه روى زمين خواهد كرد،  انـد و اعـمـال صـالح انـجـام داده انـد وعـده مـى دهـد كـهشـمـا ايـمـان آورده  خـداونـد بـه كـسـانـى كـه از - 55: ترجمه

به امنيت  ريـشـه دار خـواهـد ساخت و خوف و ترس آنها را خالفت روى زمين بخشيد. و دين و آئينى را كه براى آنها پـسـنـديـده پـا بـر جـا و هـمـانـگـونـه كـه پـيـشـيـنـيـان را

 .از آن كافر شوند فاسقند آنچنانكه تنها مرا مى پرستند و چيزى را براى من شريك نخواهند ساخت . و كسانى كه بعد و آرامش مـبـدل مـى كند،

 : شاءن نزول

فـى ) سـيـد قـطـب در و ( مـجـمـع البـيـان) در ( طـبـرسـى) و ( اسـبـاب النـزول) در ( سـيـوطـى) بـسـيـارى از مـفـسـران از جـمـله

هنگامى كه پيامبر ) :نـزول ايـن آيـه چـنـين نقل كرده اند در تـفـسـيـر خـود )بـا تـفـاوت مـخـتـصـرى ( در شـاءن ( قـرطـبـى) و ( ظـالل

تمامى عرب بر ضد آنها قيام كردند و  ند،مـسـلمـانـان بـه مـدينه هجرت كردند و انصار با آغوش باز آنها را پذيرا گشت )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( و

بـاش دائم داشـتـه  خـود دور نـكـنـنـد، شـب را با سالح بخوابند و صبح با سالح بر خيزند )و حالت آماده از آنچنان بود كه آنها ناچار بودند اسلحه را

 فتند كه تا كى اين حال ادامه خواهد يافت ؟ آيا زمانى فرا خواهدمطلب را آشـكـارا گ بـاشـنـد( ادامـه ايـن حـالت بـر مسلمانان سخت آمد، بعضى اين

فرما گردد، و جز از خدا از هـيچكس نترسيم ؟ آيه فوق نازل شد  رسيد كه ما با خـيـال آسـوده ، شـب اسـتـراحت كنيم و اطمينان و آرامش بر ما حكم

 .(آرى چنين زمانى فرا خواهد رسيد و به آنها بشارت داد كه

 جهانى مستضعفان حكومت :تفسير

 برابر فرمان خدا و پيامبر )صـلى اللّه عـليه و آله و سلّم ( بود، آيه مورد بحث همين از آنـجـا كـه در آيـات گـذشـتـه ، سـخن از اطاعت و تسليم در

از شما  خداوند به كسانى كه) :مى گويد به صورت مؤ كد موضوع را ادامه داده و نتيجه اين اطاعت را كه همان حكومت جهانى است بيان مى كند، و

قـطـعـا خـليـفـه روى زمين خواهد كرد، همانگونه كه پيشينيان را خالفت روى  ايمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده مى دهد كه آنها را

و ديـن و آئيـنـى را كـه بـراى .( استخلف الذين من قبلهمالصالحات ليستخلفنهم فى االرض كما  وعـد اهلل الذين آمنوا منكم و عملوا) (بخشيد زمين

خـوف و ترس آنها را، به امنيت  و).( ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و) (دار و پا بر جا در صفحه زمين مستقر سازد آنها پسنديده ، به طور ريشه

 (قرارنخواهند داد شود كه تنها مرا مى پرستند و چيزى را شريك من و آنچنان مى.(و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا) (و آرامش مبدل خواهد كرد

 .(بى شيئا يعبدوننى ال يشركون)

كـسانى ) از ميان رفتن هرگونه اضـطـراب و نـاامـنـى و هـر گـونـه شـرك مـسـلم اسـت بـعـد از ايـن سيطره حكومت توحيد و استقرار آئين الهى و

هر حال از مجموع آيه چنين بر مى آيد كه خداوند  به.( و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون) (اقعى آنها هستندكه بعد از آن كافر شوند فاسقان و

 : دو صفت هستند ايمان و عمل صالح سه نويد داده است به گروهى از مسلمانان كه داراى اين

 .(استفاده مى شود ( تمكين) دار در همه جا )كه از كلمه نـشـر آئيـن حق به طور اساسى و ريشه - 2 . استخالف و حكومت روى زمين - 1

 نتيجه اين امور آن خواهد شد كه با نهايت آزادى خدا را بپرستند و فرمانهاى او را و . از ميان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنى - 3

البته در نكته هايى كه ذيال بيان خواهيم كرد روشن  .بگسترانند همه جاگردن نهند و هيچ شريك و شبيهى براى او قائل نشوند و توحيد خالص را در 

 !الهى كى تحقق يافته و يا كى تحقق خواهد يافت ؟ مى شود كه اين وعده

 :نكته ها

مسلمانان داراى خالفت كـه قبل از  در ايـنـكـه ايـن جـمـله اشـاره بـه چـه اشـخـاصـى اسـت .( كما استخلف الذين من قبلهم) تفسير جمله - 1

سوره بـقـره  30 بـعـضـى آن را اشـاره بـه آدم و داود و سـليمان دانسته اند چرا كه قرآن در آيه: روى زمين شدند؟ در ميان مفسران گفتگو است

 .( من در زمين مى خواهم خليفه اى قرار دهم) : خليفة دربـاره آدم مى فرمايد: انى جاعل فى االرض 

 .( ما تو را خليفه در روى زمين قرار داديم اى داود) : داود انا جعلناك خليفة فى االرض مى فرمايد: يا (داود) سوره ص درباره 11و در آيه 

 .سـوره نمل وارث حكومت داود بود، خليفه در روى زمين شد 51مـقـتـضـاى آيـه  بـه ( سـليـمـان) و از آنـجـا كـه

شـمـرده اسـت ، زيـرا تـعـبير الذين من قبلهم را متناسب  در الميزان اين معنى را بعيد ( طباطبائى عالمه) اليقدربـعـضـى ديـگر مانند مفسر ع امـا

پيشين كه داراى ايمان و عمل صالح بودند و  قرآن اين تـعـبير در مورد پيامبران به كار نرفته است ، لذا آن را اشاره به امتهاى انبياء ندانسته ، چرا كه در

اسـرائيـل اسـت ، زيـرا آنـهـا بـا ظـهور  امـا جـمـعـى ديـگـر مـعـتـقـدنـد كـه ايـن آيـه اشـاره بـه بـنـى.داند مت در روى زمين پيدا كردند مىحكو

اعراف مى  سوره 513قدرت فـرعون و فرعونيان مالك حكومت روى زمين شدند، چنانكه قرآن در آيه  موسى )عليه السالم ( و در هم شكسته شدن

منان بنى اسرائيل ( را وارث  ما آن جمعيت مستضعف )مؤ) :باركنا فـيـهـا فرمايد: و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق االرض و مغاربها التى

 .( مشارق و مغارب زمينى را كه پر بركت كرديم قرار داديم

كرده ايم كه قوم مـسـتـضـعـف )مـؤ مـنـان بـنـى اسـرائيل ( را در روى  ما اراده) : رضفرمايد: و نمكن لهم فى اال و نـيـز دربـاره هـمـانـهـا مـى

ناباب و  درسـت اسـت كـه در ميان بنى اسرائيل حتى در عصر موسى )عليه السالم ( افراد.( و صاحب نفوذ و مسلط سازيم) ( دهيم زمين تمكين

بـدسـت مـؤ منان صالح بود )بنابراين ايرادى كه بعضى از مفسران به اين  ـه هـر حـال حـكـومـتفـاسـق و حـتـى احـيـانـا كـافـرى بـودنـد، ولى ب

 .اند با اين بيان دفع مى شود( تفسير سوم نزديكتر به نظر مى رسد تفسير كرده

ن و آئيـن و امـنـيـت كامل را به گروهى تـمـكـيـن ديـ در آيـه خـوانـديـم خـدا وعـده حـكـومـت روى زمـيـن و الهى از آن كيست ؟ اين وعده - 2

 : باز در ميان مفسران گفتگو است صالح است داده است اما در اينكه منظور از اين گروه از نظر مصداقى چه اشخاصى است ؟ كه ايمان دارند و اعمالشان



و سلّم ( صاحب  پيروزى اسالم در عصر پيامبر )صلى اللّه عليه و آلهو آله و سلّم ( دانسته اند كه با  بعضى آن را مخصوص صحابه پيامبر )صلى اللّه عليه

بعضى ديگر .(زمـيـن نـيـسـت بـلكه مفهومى است كه بر جزء و كل صدق مى كند تـمـام روى ( ارض) حكومت در زمين شدند )البـتـه مـنـظـور از

 . به حكومت خلفاى چهار گانه نخستين اشاره

 .دانند دانـسـتـه انـد كـه ايـن وعـده را شامل تمام مسلمانانى كه داراى اين صفتند مى ـنـان وسـيـعو بـعـضـى مـفـهـوم آن را چ

غرب جهان در زير لواى حكومتش قرار مى گيريد، و آئين حق در همه جا  و گـروهـى آن را اشاره به حكومت مهدى )عليه السالم ( مى دانند كه شرق و

بـدون شـك آيه شامل .تحقق مى يابد جنگ از صفحه زمين بر چيده مى شود، و عبادت خالى از شرك براى جهانيانناامنى و خوف و  نفوذ مى كند و

تـسـنـن  عليه السالم ( كه طـبـق عـقـيـده عـمـوم مـسـلمـانـان اعـم از شـيـعـه و اهـل) مسلمانان نخستين مى شود و بدون شك حكومت مهدى

جـور هـمـه جـا را گـرفـتـه بـاشـد مـصـداق كـامـل ايـن آيـه اسـت ،  ـدل و داد مـى كـنـد بـعـد از آنـكـه ظـلم وسـراسـر روى زمـيـن را پـر از ع

زمـان پـايـه هـاى ايـمـان و عـمـل صـالح در  مانع از عموميت و گستردگى مفهوم آيه نخواهد بود. نـتـيـجـه ايـنـكـه در هـر عـصـر و ولى با اين حال

 .حكومتى ريشه دار و پر نفوذ خواهند شد مانان مستحكم شود، آنها صاحبميان مسل

منحصرا مربوط به حكومت مهدى  مـطـلق اسـت و تـمـام روى زمـيـن را شامل مى شود و اين ( ارض) و ايـنـكـه بـعـضـى مـى گـويـنـد: كـلمـه

بـعـالوه .پيشينيان مسلما در تمام پهنه زمين نبود يست زيرا خالفت و حكومتسازگار ن (... بـا جـمـله كـمـا اسـتـخـلف )ارواحنا له الفداء( است

عليه و آله و سلّم ( براى مسلمانان  مـى دهـد كـه حـداقـل نـمـونـه اى از ايـن حـكـومـت در عـصـر پيامبر )صلى اللّه شـاءن نـزول آيـه نـيـز نـشـان

 . )هر چند در اواخر عمر آنحضرت ( حاصل شده است

پيگير آنـهـا، و نـمـونـه اتـم حاكميت توحيد و امنيت كامل و  ولى بـاز تـكـرار مـى كنيم كه محصول تمام زحمات پيامبران ، و تبليغات مستمر و

هر شود، همان كسى عليه و آله و سلّم ( ظا زمانى تحقق مى يـابـد كـه مـهـدى آن صالله انبياء و فرزند پيامبر اسالم )صلى اللّه عبادت خالى از شرك در

الدنـيـا اال يـوم لطـول اهلل ذلك  پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سـلّم ( نـقـل كـرده انـد: لو لم يـبـق مـن كه همه مسلمانان اين حديث را درباره او از

 :االرض عدال و قسطا كما ملئت ظلما و جورا اليـوم حـتى يلى رجل من عترتى ، اسمه اسمى ، يمال

 آنقدر طوالنى مى كند تا مـردى از دودمـان مـن كـه نـامـش نـام مـن اسـت حـاكـم بـر از عمر دنيا جز يك روز باقى نماند خداوند آن يك روز را اگر)

 .(باشد زمـيـن شـود، و صـفحه زمين را پر از عدل و داد كند، آنگونه كه از ظلم و جور پر شده

انـهـا فـى ) : نـقـل شـده اسـت آيه مى گويد: از اهلبيت پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سـلّم ( ايـن حـديـثذيل  جـالب ايـنـكه : مرحوم طبرسى در

بسيارى از  و ( روح المـعانى) در تـفـسـيـر.(مى باشد ( اين آيه درباره مهدى آل محمد )صلى اللّه عليه و آله و سلّم) :(آل محمد المـهـدى مـن

 تـفـسـيـر آيـه فـرمـود: هـم و اهلل شـيـعـتـنـا اهل البيت ، يفعل اهلل سجاد )عليه السالم ( چـنـيـن نـقـل شـده اسـت كـه در تفاسير شيعه از امام

 ظلما و جـورا، و هـو الذى قـال رسـول اهلل )صلى اللّه بـهـم عـلى يـدى رجـل منا، و هو مهدى هذه االمة ، يمال االرض عدال و قسطا كما ملئت ذلك

 خـدا سـوگند شيعيان ما هستند، خداوند اين كار را براى آنها به دست مـردى از مـا آنـهـا بـه) :... يبق من الدنيا اال يـوم عليه و آله و سلّم ( لو لم

اشد، و هم او است كه پيامبر آنگونه كه از ظلم و جور پر شده ب انـجـام مـى دهـد كـه مـهـدى ايـن امـت اسـت ، زمـيـن را پـر از عـدل و داد مـى كند

تفسيرها به  هـمـانـگـونـه كه گفتيم اين.(...نماند آله و سـلّم ( در حـق وى فـرمـوده : اگـر از عـمـر دنـيـا جـز يـك روز بـاقـى )صلى اللّه عـليـه و

در روح المعانى به اين نكته توجه  ( آلوسى) بعضى از مفسران همچون معنى انحصار معنى آيه نيست ، بلكه بيان مصداق كـامل است ، منتها چون

 .احاديث را مردود شناخته اند نكرده اند اين

و آله و سلّم (  چـنـيـن نـقـل مـى كـنـد كـه از رسـولخـدا )صلى اللّه عليه (مـقـداد بـن اسـود) مـفـسـر مـعـروف اهـل تـسـنـن از ( قـرطـبـى)

يا گـل بـاقـى نمى ماند مگر  بر روى زمين خانه اى از سنگ) : كلمة االسالم حـجـر و ال مدر اال ادخله اهللشنيدم فرمود: ما على ظهر االرض بـيـت 

بـراى تـوضـيـح بـيـشـتـر پـيـرامـون حـكـومـت مـهـدى .(كند و ايمان و توحيد در سر تا سر روى زمين نفوذ مى) (اينكه اسالم در آن وارد مى شود

 66ذيل آيه  683تا  631نمونه صفحه  تفسير 3مـدارك مـشـروح و مـسـتـدل آن در كـتـب عـلمـاى سـنـت و شـيـعـه بـه جـلد  )عـليـه السـالم ( و

 .سوره توبه مراجعه فرمائيد

 غـايـت) و چـهچـه از نـظـر ادبـى ، حـال بـاشـد  (يـعـبـدونـنـى ال يـشـركـون بـى شـيـئا) جـمـله عبادت خالى از شرك است هدف نهائى ، - 3

حق و گسترش امن و آرامش همان استحكام  و ريـشـه دار شـدن آئيـن ايـن اسـت كـه هـدف نـهـائى فـراهـم آمـدن حـكـومـت عدل مـفـهـومـش (

من جن و ) : دونقرآن به عنوان هدف آفرينش ذكر شده است : و ما خلقت الجن و االنس اال ليعب پايه هاى عبوديت و توحيد است ، كه در آيه ديگر

مكتب عالى تربيت انسانها و پرورش دهنده روح و جان آنها است ،  ( عـبـادتى كه11زاريات ـ ) (مرا عبادت كنند انس را نيافريدم مگر به خاطر اينكه

رايـن در بـيـنـش اسـالمى بر خالف بـنـابـ .نيازمندند بـى نـيـاز و بـنـدگـان بـراى پـيـمـودن راه تكامل و ترقى سخت به آن عبادتى كـه خـدا از آن

را هدف خود قرار نـمـى  آخرين مرحله رفاه و بـرخوردارى از يك زندگى مادى در سطح عالى است ، هرگز چنين چيزى بينشهاى مادى كه هدفش در

 .رددكـه وسـيـله اى در نيل به آن هدف معنوى گ دهـد، بـلكـه حـتـى زنـدگـى مـادى هـم در صـورتـى ارزش دارد

اهـواء، جـز از طـريـق  است كه عبادت خالى از هر گونه شرك و نفى هر گونه قـانـون غـيـر خـدا و حـاكـمـيـت مـنـتـهـا تـوجه به اين نكته الزم

 حق نمود ولىاسـت بـا استفاده از تعليم و تربيت و تبليغ مستمر گروهى را متوجه  مـمـكـن . تـاءسـيـس يـك حـكـومـت عدل امكان پذير نيست

امكان پـذيـر نـيـسـت ، بـه هـمـيـن دليـل انـبـيـاء بـزرگ  تـعـمـيـم ايـن مساءله در جامعه انسانى جز از طريق تاءسيس حكومت صالحان با ايمان



فـرصـت مـمـكـن يـعـنـى  نـخـسـتـيـن چـنـيـن حـكومتى بوده ، مخصوصا پيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( در هـمـتـشـان تـشـكـيـل

 .تشكيل نمونه اى از اين حكومت كرد بـه هـنـگـام هـجـرت بـه مـديـنـه اقـدام بـه

فرهنگى و  حكومتى تمام تالشها و كوششهايش از جنگ و صـلح گـرفـتـه تـا بـرنـامه هاى آموزشى و از ايـنجا نيز مى توان نتيجه گرفت كه چنين

ذكر اين نكته نيز الزم است كه معنى حكومت صالحان و تمكين  . سير بندگى خدا، بندگى خالى از هر گونه شرك استاقتصادى و نظامى ، همه در م

مفهومش اين اسـت كـه نـظـام  از شرك اين نيست كه در چنان جامعه اى هيچ گنهكار و منحرفى وجود نخواهد داشت ، بلكه آئين حق و عبادت خالى

 خالى از شرك ، و گـرنـه مـادام كـه انـسـان داراى آزادى اراده است ممكن است در است ، و چهره عمومى جامعهحكومت در دست مؤ منان صالح 

 .(كنيد بهترين جوامع الهى و انسانى احيانا افراد منحرفى وجود داشته باشد )دقت

 (57) الذين كفروا معجزين فى اال رض و مأ وئهم النار و لبئس المصير ال تحسبن(56) ترحمونالصـلوة و اءتـوا الزكـوة و اءطـيـعـوا الرسول لعلكم  و اءقـيـمـوا :آيه و ترجمه

گـمـان نـبـر كـافران مى توانند از چنگال مجازات  - 57.زكـات را بـدهـيـد و رسول )خدا( را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت )او( شويد و نـمـاز را بـر پـا داريـد و - 56: ترجمه

 !آنها آتش است و چه بد جايگاهى است ؟ زمين فرار كنند، جايگاهالهى ، در 

 ! نيست فرار از چنگال مجازات او ممكن :تفسير

دو آيه ، مردم را بـراى فـراهم كردن مقدمات اين حكومت بسيج مى كند،  در آيـه گذشته وعده خالفت روى زمين به مؤ منان صالح داده شده بود و اين

نخست . مقتضى است و آيه دوم نفى موانع بزرگ را نيز خـودش تـضـمين مى نمايد، در حقيقت يكى از اين دو آيه در صدد بيانموانع  در ضمن نفى

مستمر آنها را با خدا تضمين مى كند، و  هـمـان نمازى كه رمز پيوند خلق با خالق است ، و ارتباط.( و اقيموا الصلوة) (نماز را بر پا داريد) :مى گويد

 .شود آنها فحشاء و منكر حائل مىميان 

است ، و وسيله مؤ ثرى براى كم كردن فاصله ها، و سبب  (خلق خدا) پيوند با هـمـان زكـاتـى كه نشانه ( و آتوا الزكاة) (و زكات را ادا كنيد)

 .( اطـيـعـوا الرسول و) (در هـمـه چـيـز مـطـيـع فـرمـان رسـول بـاشـيـد) و بـه طـور كـلى. پيوندهاى عاطفى است استحكام

لعلكم ) (تا در پرتو انجام اين دستورات مشمول رحمت خدا شويد.خط مؤ منان صالح كه شايسته حكومت بر زمينند قرار مى دهد اطاعتى كه شما را در

 . و عدالت و شايسته پرچمدارى حكومت حق.( ترحمون

بيندازند و مانع تحقق وعـده الهـى شـونـد، چنين امرى امكان پذير نيست ،  سنگو اگر فكر مى كنيد ممكن است دشمنان نيرومند لجوج در اين راه 

مجازات الهى در پهنه  گـمـان نـبـر كـه افـراد كـافـر مـى تـوانـنـد از چنگال) آنها در برابر قدرت خدا نـاچـيـز اسـت ، بـنـابـرايـن چرا كه قدرت

 .( فى االرض تحسبن الذين كفروا معجزين ال) (زمين فرار كنند

 نيستند بلكه در آخرت جايگاهشان آتش است و چه بد جايگاهى است )و ماواهم النار و لبئس نـه تنها در اين دنيا از مجازات خدا مصون

 فرار مىناتوان ساختن است و از آنجا كه گاه انسان در تعقيب كسى است و او از دستش  به معنى (اعجاز) از ماده (معجز) جمع ( معجزين.(المصير

 بيرون مى رود، و اين امر او را ناتوان مى سـازد لذا كـلمـه كند و هر چه كوشش مى نمايد به او دسـتـرسـى پـيـدا نـمـى كند و از قلمرو قدرتش

 .قلمرو قدرت خدا بيرون رويدنمى توانيد از  معنى استعمال مى شود و آيه فوق نيز اشاره به همين معنى است و مفهومش اين است كه شما گاه در همين (مـعجز)

صـلوة الفـجـر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد  اءمنوا ليستذنكم الذين ملكت اءيمنكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلث مرت من قـبـل يأ يها الذين :ترجمه آيه و

و إ ذا بـلغ اال طـفـل مـنـكـم (58) االيت و اهلل عليم حكيم بعضكم على بعض كذلك يبين اهلل لكمليس عليكم و ال عليهم جناح بعدهن طوفون عليكم  صلوة العشاء ثلث عورت لكم

النساء التى ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح اءن يضعن ثيابهن غير  و القوعد من(59) استذن الذين من قبلهم كذلك يبين اهلل لكم اءيته و اهلل عليم حكيم الحـلم فـليستذنوا كما

 (60) اءن يستعففن خير لهن و اهلل سميع عليم برجت بزينة ومت

از شـمـا اجـازه بـگـيـرنـد: قبل از نماز  ايد بايد بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به حد بـلوغ نـرسـيـده انـد در سـه وقـت اى كـسـانـى كـه ايـمـان آورده - 58: ترجمه

است ، اما بعد از اين سه وقت گناهى بر شما و بر آنها  معمولى ( خود را بيرون مى آوريد، و بعد از نماز عشاء، اين سه وقت خصوصى براى شما) فجر، و در نيمروز هنگامى كه لباسهاى

ا تبيين مى كند و خداوند عالم و حكيم خداوند آيات را براى شم و بر گرد يكديگر طواف كنيد )و با صفا و صميميت به يكديگر خدمت نمائيد( اينگونه (نيست )كه بدون اذن وارد شوند

اشـخاصى كه پيش از آنها بودند اجازه مى گرفتند، اينچنين خداوند آياتش را براى  هـنـگـامـى كـه اطـفـال شـمـا به سن بلوغ رسند بايد اجازه بگيرند، همانگونه كه و - 59. است

بر زمين  امـيـد بـه ازدواج نـدارنـد گـنـاهـى بـر آنـها نيست كه لبـاسـهـاى )روئين ( خود را ـار افـتـاده اى كـهو زنـان از ك - 60. تبيين مى كند و خدا عالم و حكيم است شما

 . براى آنها بهتر است . و خداوند شنوا و دانا است بگذارند به شرط اينكه در برابر مردم خود آرائى نكنند و اگر خود را بپوشانند

 مادر خصوصى پدر و آداب ورود به جايگاه :تفسير

شده مساءله عفت عـمومى و مبارزه با هر گونه آلودگى جنسى است كه در  هـمانگونه كه قبال هم گفته ايم مهمترين مساله اى كه در اين سوره ، تعقيب

ته و خـصـوصـيـات آن را تشريح مى دارد پرداخ بررسى قرار گرفته ، آيات مورد بحث نيز به يكى از امورى كه با اين مساءله ارتباط ابعاد مختلف مورد

كرده  و نابالغ به هنگام ورود به اطاقهائى است كه مردان و همسرانشان ممكن است در آن خلوت كند و آن مساءله اذن گرفتن كودكان بالغ

بلوغ نرسيده اند در سه  كودكانتان كه به حدكه ايمان آورده ايد بايد مملوكهاى شما )بردگانتان ( و همچنين  اى كسانى) :نـخـسـت مـى گويد.باشند

از نماز فجر و در نيمروز  قبل .( لم يبلغوا الحلم منكم ثالث مرات يا ايها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم و الذين) (اجازه بگيرند وقت از شما

و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد  من قبل صلوة الفجر) (ـشاءبـعـد از نـمـاز ع هنگامى كه لباسهاى )معمولى ( خود را بيرون مى آوريد، و

 .(صلوة العشاء

مردم در اين موقع معموال لباسهاى  در مفردات و فيروزآبادى در قاموس مى گويند: به معنى نيمروز و حـدود ظـهـر اسـت كه چنانكه راغب ( ظهيرة)

 .( لكم ثالث عورات) ( پنهانى و خصوصى براى شما است اين سه وقت ، سه وقت .لوت مى كنندخ روئى خود را در مى آورند و گاه مرد و زن با هم



 . شده و از آنجا كه آشكار شدن آلت جنسى مايه عيب و عار است در لغت عرب به آن عورت اطالق است ( عيب) به معنى (عار) در اصل از ماده ( عـورة)

و گاه به مـعـنـى مـطلق عيب مى باشد، و به هر حال اطالق كلمه عورت  لباس و مانند آن نيز آمده است گاه به معنى شكاف در ديوار و ( عورة) كلمه

خويش مانند ساير اوقات نمى كنند و يك حالت  گانه به خـاطـر آن اسـت كـه مـردم در ايـن اوقـات خود را زياد مقيد به پوشانيدن بر اين اوقات سه

كـه آنـهـا هـنـوز بـه حـد  دستور متوجه اولياى اطفال است كه آنها را وادار به انجام اين برنامه كـنـنـد، چـرا ايـنبـديـهـى اسـت .خصوصى دارند

 ضمنا اطالق آيه هم شامل كودكان پسر و هم.همين دليل مخاطب در اينجا اولياء هستند بـلوغ نـرسـيـده انـد تـا مشمول تكاليف الهى باشند، و به

آيه نيست ، زيرا در بسيارى از موارد اين تعبير به عـنـوان  ى شود، و كلمه الذين كه براى جـمـع مـذكـر اسـت مـانع از عموميت مفهومكودكان دختر م

 .(86بقره آيه  سوره(مسلمانان است اطالق مى گردد همانگونه كه در آيه وجوب روزه تعبير به الذين شده و منظور عموم تـغـليـب بـر مـجـمـوع

را تشخيص مى  كودكانى سخن مى گويد كه به حد تميز رسيده انـد و مـسـائل جـنـسـى و عـورت و غـير آن ر ايـن نـكـته نيز الزم است كه آيه ازذكـ

 ( راتثالث عو) مـى فـهـمـنـد كـه اذن گـرفتن يعنى چه ؟ و تعبير به دهند، زيرا دستور اذن گرفتن خود دليـل بـر ايـن اسـت كـه ايـن انـدازه

بردگان مرد است يا كنيزان را نيز شـامـل مـى شـود  امـا ايـنـكـه ايـن حـكـم در مـورد بـردگان مخصوص به . ديگرى بر اين معنى است شاهد

 .ن ترجيح دادرا مى توا چـنـد ظـاهـر عـام اسـت و شامل هر دو گروه مى شود و به همين دليل روايت موافق ظاهر روايـات مـخـتـلفـى وارد شـده هـر

وارد شـونـد، و بـعـضـى بـه ديگرى خدمت كنند و  بر شما و بر آنها گناهى نيست كه بعد از اين سه وقت بـدون اذن) :در پـايـان آيـه مـى فـرمـايـد

 .( طوافون عليكم بعضكم على بعض ليس عليكم و ال عليهم جناح بعدهن) (بگردند ( گرد هم )با صفا و صميميت

 .( كذلك يبين اهلل لكم االيات و اهلل عليم حكيم) ( چـنين خداوند آيات را براى شما تبيين مى كند و خدا عالم و حكيم است ايـن) آرى

دور چيزى است ، و چون به صورت صيغه مبالغه آمده به معنى كثرت در اين امر مى  به معنى گردش ( طواف) در اصـل از مـاده ( طـوافـون) واژه

سه وقت شما مجاز هستيد بر گرد يكديگر  آمده مفهوم جمله اين مى شود كه در غير اين ( بعضكم على بعض) ه به اينكه بعد از آنبا توج باشد، و

 .كنيد بگرديد و رفت و آمد داشته باشيد و به هم خدمت

ـدم لزوم اجـازه گـرفـتن در سائر اوقات است ، چرا دليـل بـراى ع اين تعبير در حقيقت به منزله بيان ( العرفان كنز) در (فاضل مقداد) و بـه گـفـتـه

 .مى شود مشكل مرتبا رفـت و آمـد داشـتـه بـاشـنـد و در هـر بـار اذن دخـول بـخـواهـنـد كـار كه اگر بخواهند

بايد در همه اوقات اجازه بگيرند، همانگونه  هـنـگـامـى كـه اطفال شما به سن بلوغ رسند) :در آيـه بـعـد حـكـم بـالغـان را بـيـان كـرده ، مـى گـويـد

 واژه .( منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم و اذا بـلغ االطفال) (اجـازه مـى گـرفـتـنـد كه اشخاصى كـه قـبـل از آنـهـا بـودنـد

معموال با يك جهش عقلى و فكرى توام است ، و گاه گـفـتـه  بـه مـعـنـى عـقـل آمـده است و كنايه از بلوغ است كه (( كـتـب) بـر وزن) ( حـلم)

كه سبب احتالم آنها مى شود  يا و خواب ديدن است ، و چون جوانان ، مقارن بلوغ ، صـحـنـه هـائى در خواب مى بينند بـه مـعـنى رؤ ( حـلم) انـد

 . اين واژه به عنوان كنايه در معنى بلوغ به كار رفته است

بـا اطـفـال نـابـالغ مـتـفـاوت اسـت ، زيـرا كـودكـان نـابـالغ طـبـق  ز آيـه فـوق چـنـيـن اسـتـفـاده مـى شـود كـه حـكـم بـالغـانبـه هـر حـال ا

اهـنـد مـادران آنـقـدر آمـيـخـتـه اسـت كـه اگـر بـخـو تنها در سه وقت موظف به اجازه گرفتن هستند، چون زندگى آنها با زندگى پدران و آيـه قبل

بـيـدار نـشـده ، ولى نـوجـوانان بالغ  بـگـيـرند مشكل خواهد بود، و از اين گذشته احساسات جنسى آنها هنوز به طور كـامـل در هـمـه حـال اجـازه

 .طلبندب براى آنها واجب دانسته موظفند در همه حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن طبق اين آيه كه اذن گرفتن را به طور مطلق

و گرنه وارد شدن در اطاق عمومى )اگر اطاق عمومى داشته باشند(  ايـن حـكـم مـخصوص به مكانى است كه پدر و مادر در آنجا استراحت مى كنند

 .ندارد ديگران هم در آنجا حاضرند، و هيچگونه مانع و رادعى در كار نيست اجازه گرفتن لزومى مخصوصا به هنگامى كه

بزرگساالن است كـه در هـمـه حـال بـه هـنـگـام وارد شدن در اطاق  نيز الزم است كه جمله كما استاذن الذين من قبلهم اشاره بهذكـر اين نكته 

ان همرديف بزرگساالن قرار داده كه موظف به استيذ گرفتن از پدران و مادران بودند، در اين آيه افرادى را كه تازه به حد بلوغ رسيده اند موظف به اجازه

 ( خداوند آياتش را براى شما تبيين مى كند و خداوند عالم و حكيم است اين گونه) :تاءكيد و توجه بيشتر مى فرمايد در پـايـان آيـه براى .بودند

 .( كذلك يبين اهلل لكم آياته و اهلل عليم حكيم)

معنى تفاوت  كه از نظر ( آياته) بود و در اينجا ( االيات) در آن آيههـمان تعبيرى است كه در ذيل آيه قبل بود بدون هيچگونه تغيير، جز اينكه  ايـن

 .بحث خواهيم كرد ( نكات) البته پيرامون خصوصيات اين حكم و همچنين فلسفه آن در .چندانى ندارد

مستثنى مى شمرد و مى  ين حكماسـتـثـنائى براى حكم حجاب زنان بيان مى كند و زنان پير و سـالخـورده را از ا در آخـريـن آيـه مـورد بـحـث

را بر زمين بگذارند در حـالى كـه در بـرابـر  افتاده اى كه اميدى بـه ازدواج ندارند گناهى بر آنان نيست كه لباسهاى )روئين ( خود زنان از كار) :گويد

در واقع براى اين .( يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةجناح ان  و القواعد من النساء الالتى ال يرجون نكاحا فليس عليهن) (مردم خود آرائى نكنند

 :دارد استثناء دو شرط وجود

 .و به تعبير ديگر جاذبه جنسى را كامال از دست داده اند نـخـسـت ايـنـكـه بـه سـن و سالى برسند كه معموال اميدى به ازدواج ندارند،

در مورد آنان وجود نخواهد داشت و  شـن اسـت كـه بـا اين دو قيد مفاسد كشف حجابرو . داشتن حجاب خود را زينت ننمايند ديگر اينكه در حال بر

رو  كه منظور برهنه شدن و بيرون آوردن همه لباسها نيست بلكه تنها كنار گذاشتن لباسهاى. است به همين دليل اسالم اين حكم را از آنان برداشته

 .(الخمار رده است )الجلباب واست كه بعضى روايات از آن تعبير به چادر و روسرى ك



كه فرمود: الخمار و الجـلبـاب ، قـلت بـيـن يـدى مـن كان ؟ قال : بين يدى  در حـديـثـى از امـام صـادق )عليه السالم ( در ذيل همين آيه مى خوانيم

برابر هر كس  : در برابر هر كس كه باشد؟ فرمود: دراسـت ، راوى مـى گـويـد از امـام پـرسـيدم  منظور روسـرى و چـادر) : غير متبرجة بزينة من كان

 .(باشد، اما خود آرائى و زينت نكند

كـنـد كـه  در پـايـان آيـه اضـافـه مـى. آن از ائمه اهلبيت )عليهمالسالم ( نقل شده است روايـات ديـگـرى نـيـز بـه هـمـيـن مـضمون يا نزديك به

جانب  چرا كه از نظر اسالم هر قدر زن.( و ان يستعففن خير لهن) ( خويشتن را بپوشانند براى آنها بهتر استكنند و  اگر آنها تعفف) بـا هـمه احوال

آنـجـا كـه مـمكن است بعضى از زنان سالخورده از اين آزادى حساب  و از . عفاف و حجاب را رعايت كند پسنديده تر و به تقوا و پاكى نزديكتر است

يا طرفين در دل افـكـار آلوده اى داشـتـه بـاشند  ده كـنـنـد، و احـيـانـا بـا مـردان بـه گـفـتـگـوهـاى نامناسب بپردازند واسـتـفـا شده و مشروع سوء

 شنود و آنچه را در دل داريد و يا آنچه را مى گوئيد مى.( و اهلل سميع عليم) ( خداوند شنوا و دانا است) :فرمايد در آخر آيه به عنوان يك اخطار مى

 .مى داند در سر مى پرورانيد

 فلسفه استيذان و مفاسد عدم توجه به آن - 1:نكته ها

تـازيـانـه زدن  اجـتـمـاعـى مـانـنـد اعـمـال مـنـافـى عـفـت تـنـهـا تـوسـل بـه اجـراى حـدود و بـراى ريـشـه كـن سـاخـتـن يـك مـفـسـده

برخوردى نتيجه مطلوب را نخواهد داد، بلكه بايد مجموعه اى ترتيب داد از  مـسـائل اجتماعى چنينمـنـحـرفـان كـافـى نـيـسـت ، در هـيـچ يـك از 

اسـالمـى ، و ايـجـاد يـك مـحـيـط  فـكـرى و فـرهـنـگـى آمـيـخـته با آداب اخالقى و عاطفى ، و همچنين آموزشهاى صـحـيـح آمـوزش

 . عامل در كنار اين عوامل در نظر گرفت كمجازات را به عنوان ي اجـتـمـاعـى سـالم ، سپس 

بـه مـسـائل ديـگـر  واقع سوره عفت است از مجازات تازيانه مردان و زنـان زنـاكـار شـروع مـى كـنـد، و بـه هـمـيـن دليـل در اين سوره نور كه در

مچرانى ، تحريم متهم ساختن افـراد بـه آلودگـى نـامـوسـى ، اسـالمـى ، نهى از چش مـانـنـد فـراهـم آوردن وسـائل ازدواج سـالم ، رعـايـت حـجـاب

ايـن نشان مى دهد كه اسالم از هيچ يك از ريزه  .مى دهد بـاالخـره اجـازه گرفتن فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران ، گسترش و

 .قرار دارند اجازه بگيرند نگام ورود در اطاقى كه دو همسرخدمتكاران موظفند به ه . مساءله غفلت نكرده است كاريهاى مربوط به اين

آمـوزش داده  وارد نشوند، حتى كودكان نابالغ كه مـرتـبـا نـزد پـدر و مـادر هـسـتـنـد نـيـز كـودكـان بـالغ نـيـز مـوظفند در هر وقت بدون اجازه

 و هنگام ظهر كه پدران و مادران به استراحت مى پردازند( بدون اجازه وارد عشاءشـونـد كـه الاقـل در سـه وقـت )قـبـل از نماز صبح و بعد از نماز 

با اينكه قرآن صريحا آن را در آيات فوق بيان كرده است ، در  ايـن يك نوع ادب اسالمى است هر چند متاسفانه امروز كمتر رعايت مى شود و.نشوند

معلوم نيست به چه دليل اين حكم  ى شود كه پيرامون اين حكم اسالمى و فلسفه آن بحث شود، وبيان احكام نيز كـمتر ديده م نوشته ها و سخنرانيها و

 !؟ قطعى قرآن مورد غفلت و بى توجهى قرار گرفته

قرار بدانيم باز بايد از آن سخن گفته شود، و جزئيات آن مورد بحث  گـر چـه ظـاهـر آيـه وجـوب رعـايت اين حكم است حتى اگر فرضا آن را مستحب

مـسـائل در نـمـى آورنـد و خـدمتكاران نيز در  آنـچـه بـعـضـى از سـاده انـديـشـان فـكـر مـى كـنـنـد كـه كـودكـان سـر از اين بـر خـالف.گيرد

گاه مى شود سهل  كه كودكان )تا چه رسد به بزرگساالن ( روى اين مساءله فوق العاده حساسيت دارند، و اين امور باريك نمى شوند ثابت شده است

 . آن را ببينند سرچشمه انحرافات اخالقى و گاه بيماريهاى روانى شده است انگارى پدران و مادران و بر خورد كودكان به منظره هائى كه نمى بايست

جنسى يا مقدمات  در حال آميزش  امر و مشاهده آنان افرادى بر خورد كرديم كه به اعتراف خودشان بر اثر بى توجهى پدران و مـادران به اين ما خود با

در دل آنها پيدا شده بود،  ! و عـقـده روانـى رسـيـده بـودنـد كـه عـداوت شـديـد پـدر و مـادر در سـر حـد قتل آن به مرحله اى از تحريك جـنـسـى

كه دانشمندان  سالمى آشكار مى شود كه مسائلى راايـنـجـا اسـت كه ارزش و عظمت اين حكم ا !بودند و خود آنها نيز شايد تا مرز انتحار پيش رفته

 . كرده است بينى -امروز به آن رسيده اند از چهارده قرن پيش در احكام خود پيش 

 دتتـوصـيـه كـنـيـم كـه ايـن مسائل را جـدى بـگـيـرنـد، و فـرزنـدان خـود را عـا و نـيـز در هـمـيـن جـا الزم مـى دانـيـم بـه پـدران و مـادران

گردد از جمله خوابيدن زن و مرد در اطاقى كه بچه هاى  بـه گرفتن اجازه ورود بدهند، و همچنين از كـارهـاى ديـگرى كه سبب تحريك فرزندان مى

 . مؤ ثر است امكان دارد پرهيز كنند، و بدانند اين امور از نظر تربيتى فوق العاده در سرنوشت آنها مميز مى خوابند تا آنجا كه

و سلّم ( مى خوانيم كه فرمود: اياكم و ان يجامع الرجل امرئته و الصبى فى المهد  ب ايـنـكـه در حـديـثـى از پـيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و آلهجـال

 .!(به شما مى نگرد آميزش جنسى كنيد مبادا در حالى كه كودكى در گهواره) :اليهما ينظر

مـيـان عـلمـاى اسـالم مـحـل بـحـث و گـفـتـگـو  اسـتـثـنـاء ايـن گـروه از حـكـم حـجـاب دراصـل  حكم حجاب براى زنان سالخورده - 2

اين زنان و اين كه تا چه  در مـورد سـن: آن است ، ولى در خصوصيات آن گفتگوهائى وجود دارد از جمله اينكه نـيـسـت ، چـرا كـه قـرآن نـاطـق به

در حالى كه در بعضى ديگر  .( سالخورده شده )زنان ( مسنه) و است در بعضى از روايات اسالمى تعبير بهگفتگ را دارند (قواعد) حد برسند حكم

 . بازنشستگى از ازدواج ( آمده) ( قعود از نكاح) تعبير به

ولى .دانسته اند به ازدواج با آنها معنى پايان دوران قاعدگى و رسيدن به حد نازائى و عدم رغبت كسى امـا جـمـعـى از فـقـهـاء و مـفـسـرين ، آن را به

 آنايـنـكـه بـه سـن و سـالى بـرسـنـد كـه مـعـمـوال در آن سـن و سـال كـسـى ظاهر اين است كه همه اين تعبيرات به يك واقعيت اشاره مى كند و

ز در مـورد مـقـدارى از بدن كه جايز است آنها آشكار و نـيـ .بنمايند ازدواج نـمـى كـند، هر چند ممكن است به طور نادر چنين زنانى اقدام به ازدواج

مانعى ندارد كه لباسهاى خود را فرو نهند كه البته اين  احاديث اسالمى تعبيرات مختلفى آمده ، در حالى كه قرآن به طور سر بسته گفته است كنند، در



فرو نهند؟ امام صادق )عليه السالم ( مى  كداميك از لباسهايشان را مى تواننددر بعضى از روايات در پاسخ اين سؤ ال كه . تعبير ظاهر در لباس رو است

 .( است )خمار به معنى روسرى است شده (جلباب و خمار) در حـالى كـه در روايـت ديـگـرى تـعـبير به.(چادر) ( الجلباب) :فرمايد

و گردن و  منظور اين است كه مانعى ندارد آنها سر خود را برهنه كنند و موهاهم منافاتى ندارند،  ولى ظـاهـر ايـن اسـت كه اين گونه احاديث نيز با

نيز استثناء شده است ، اما بيش از اين مقدار، دليلى درباره استثناء آن  صورت خود را نپوشانند و حتى در بـعضى از احاديث و كلمات فقهاء، مچ دستها

بزينة ( و زيـنـتـهـاى پـنهانى خود را كه ديگران هم واجب  نها خود آرائى نكنند )غير متبرجاتو به هر حال همه اينها در صورتى است كه آ. نداريم

آنها مجازند بدون چادر و روسرى با  دارند، و همچنين لباسهاى زينتى كه جلب توجه مى كند در تن نكنند و به تعبير ديگر است بپوشانند بايد مستور

رعـايـت كـنـنـد  هـمـه ايـنـهـا اين يك حكم الزامى نيست ، بلكه اگر آنها مانند زنان ديگر پوشش را امـا بـا.لباس ساده و بدون آرايش بيرون آيند

 در مورد اين گونه افراد نيز -هر چند به صورت نادر  -زيرا به هر حال احتمال لغزش  تـرجـيـح دارد، چـنـانـكـه در ذيـل آيـه فـوق صريحا آمده است ،

 . هست

مـن بـيـوتـكم اءو بيوت اءبائكم اءو بيوت اءمهتكم اءو بيوت  عمى حرج و ال على اال عرج حرج و ال على المريض حرج و ال على اءنفسكم اءن تـأ كـلوا ليـس على اال :جمهآيه و تر

مـلكـتـم مـفـاتحه اءو صديقكم ليس عليكم جناح اءن تأ كلوا جميعا اءو ما  اءخـوتـكـم اءو بيوت اءعممكم اءو بيوت عمتكم اءو بيوت اءخولكم اءو بيوت خلتكم اءو إ خونكم اءو بيوت

 (61) لكم االيت لعلكم تعقلون ذا دخلتم بـيوتا فسلموا على اءنفسكم تحية من عند اهلل مبركة طيبة كذلك يبين اهلل اءشتاتا فإ

خانه هاى فرزندان يا همسرانتان كه خانه ) شوند( و بر شما نيز گناهى نيست كه از خانه هاى خودتان گناهى نيست )كه با شما هم غذا بـر نـابـيـنا و افراد شل و بيمار - 61: ترجمه

ى يـا خـانه ها برادرانتان ، يا خانه هاى خواهرنتان غذا بخوريد، و همچنين خانه هاى پدرانتان ، يا خانه هاى مادرانتان ، يا خانه هاى ( خود شـما محسوب مى شود بدون اجازه خاصى

كليدش در اختيار شما است ، يا خانه هاى دوستانتان ، بر شـمـا  هايتان ، يا خانه هاى دائيهايتان ، يا خانه هاى خـاله هـايـتـان ، يـا خـانه اى كه عموهايتان ، يا خانه هاى عمه

خويشتن سالم كنيد، سالم و تحيتى از سوى خداوند، سالم و تحيتى  اى شديد بر بـطـور دسـتـه جـمـعـى يا جداگانه غذا بخوريد، و هنگامى كه داخل خانه گـنـاهـى نـيـسـت كـه

 .كنيد پـاكـيـزه ، اينگونه خداوند آيات را براى شما تبيين مى كند شايد انديشه پـر بـركـت و

 خانه هائى كه غذا خوردن از آنها مجاز است:تفسير

مـنـزل اختصاصى پدر و مادر بود، آيه  اوقات معين يا به طور مطلق به هنگام داخـل شـدن درسـابـق سـخـن از اذن ورود در  از آنـجـا كـه در آيـات

و مانند آن  كـه گـروهـى مـى تـوانـنـد در شـرائط مـعـيـنـى بـدون اجـازه وارد منزل خويشاوندان مورد بحث در واقع استثنائى بر اين حـكـم اسـت

 .شوند و حتى بدون استيذان غذا بخورند

ال على االعرج حرج و ال  ليس على االعمى حرج و) (با شما هم غذا شود بـر نـابـينا و افراد شل و بيمار گناهى نيست كه) :ـخـسـت مـى فـرمـايـدن

را از حضور  يمارروايات ، اهل مدينه پيش از آنكه اسالم را پذيرا شوند افـراد نـابينا و شل و ب چـرا كـه طـبـق صـريـح بـعضى از .( على المريض حرج

 .نفرت داشتند بر سر سفره غذا منع مى كردند و با آنها هم غذا نمى شدند و از اين كار

دادند نه به اين عـلت كـه از هـم غـذا شـدن بـا آنـهـا تـنـفـر داشـتـنـد،  و بـه عـكس بعد از ظهور اسالم گروهى غذاى اين گونه افراد را جدا مى

بر خالف اخالق اسـت ، و هـمـچنين در مورد افراد لنگ و  ـه شـايد اعمى ، غذاى خوب را نبيند و آنها ببينند و بخورند و اينبـه ايـن دليـل ك بـلكـه

 .خوردن عقب بمانند و افراد سالم پيشى بگيرند بيمار كه ممكن است در غذا

چرا كه ممكن بود مايه  گ و بيمار نيز خود را كنار مى كشيدند،و لن نمى شدند، و روى همين جهت افراد اعمى به هر دليل كه بود با آنها هم غذا

كـه سـؤ ال  ( ايـن مـوضـوع را از پـيـامـبـر خـدا )صـلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم.دانستند ناراحتى ديگران شوند و اين عمل را براى خود گناه مى

 .شوند شما هم غذاكردند آيه فوق نازل شد و گفت : هيچ مانعى ندارد كه آنها با 

و يـا . جمله اينكه آيه ناظر به استثناى اين سه گروه از حكم جهاد است البـتـه در تـفـسـير اين جمله مفسران تفسيرهاى ديگرى نيز ذكر كرده اند از

در ذيـل آيـه بـه آن اشـاره شـده ببريد و گـانـه اى كـه  منظور اين است كه شما مجازيد اين گونه افراد ناتوان را با خود به خانه هـاى يـازده ايـنـكه

 :سپس قرآن مجيد اضافه مى كند.(دقت كنيد) ولى اين دو تفسير بسيار بعيد به نظر مى رسد و با ظاهر آيه سازگار نيست.بخورند آنها نيز از غذاى آنها

فرزندان يا همسران است كه از آن  منظور) ( هاى خودتان اجازه غذا بخوريد: خانه بر خود شما نيز گناهى نيست كه از اين خانه ها بدون گـرفـتن)

 .( تاكلوا من بيوتكم تعبير به خانه خود شده است ( )و ال على انفسكم ان

 .( او بيوت اخوانكم) ( يا خانه هاى برادرانتان).( او بيوت امهاتكم) ( يا خانه هاى مادرانتان).( او بيوت آبائكم) ( پدرانتان يا خانه هاى)

يا ).( او بيوت عماتكم) ( يا خانه هاى عمه هايتان).( او بيوت اعمامكم) ( يا خانه هاى عموهايتان).( او بيوت اخواتكم) ( يا خانه هاى خواهرانتان)

او ما ) ( ا استيا خانه اى كه كليدش در اختيار شم).( او بيوت خاالتكم) ( يا خانه هاى خاله هايتان).( او بيوت اخوالكم) ( خانه هاى دائيهايتان

 .( او صديقكم) ( يا خانه هاى دوستانتان).( ملكتم مفاتحه

بـر شـمـا گـنـاهـى نـيـست كه به طور ) :سـپـس ادامـه مـى دهـد.بعد از پايان تفسير آيه خواهد آمد البته اين حكم شرائط و توضيحاتى دارد كه

 گـويـا جمعى از مسلمانان در آغاز اسالم از غذا خوردن تنهائى ، ابا.(اشتاتا ا جميعا اوليس عليكم جناح ان تاكلو) (بخوريد دستجمعى يا جداگانه غذا

آنها تعليم مى دهد كه غذا خوردن به صورت جمعى و فردى هر  داشتند و اگر كسى را براى هم غذا شدن نمى يافتند مدتى گرسنه مى ماندند، قرآن به

ببرند و خود با او هم غذا نشوند )مبادا  از عرب مقيد بودند كه غذاى مهمان را به عنوان احترام جداگانهنيز گفته اند كه گروهى  بـعـضى. دو مجاز است

جمعى مقيد بودند كه  : بعضى ديگر گفته اند كه. آنها برداشت و تعليم داد كه اين يك سنت ستوده نيست شرمنده يا مقيد گردد( آيه اين قيدها را از

ندارد كه  مانعى.سفره حفظ كنند، قرآن اين سنت غلط و ظالمانه را با عبارت فوق نفى كرد ند، و فاصله طـبـقاتى را حتى بر سراغنياء با فقيران غذا نخور



شديد بر خويشتن سالم كنيد، سالم و  هنگامى كه وارد خانه اى):كرده مى گويد سپس به يك دستور اخالقى ديگر اشاره.آيه ناظر به همه اين امور باشد

 .( فسلموا على انفسكم تحية من عند اهلل مباركة طيبة و اذا دخلتم بيوتا) ( پـر بركت و پاكيزه نـزد خـداونـد، سـالم و تـحـيـتـى زتحيتى ا

 (خويش را براى شـمـا تـبـيـيـن مـى كـنـد، شايد انديشه و تفكر كنيد اين گونه خداوند آيات) :آيه را پايان مى دهد و سـر انـجام با اين جمله

به خانه  خانه ها( چه خانه هائى است ؟ بعضى از مفسران آن را اشاره) ( بيوت) منظور از اين در اينكه.( كذلك يبين اهلل لكم االيات لعلكم تعقلون)

 .اند و بعضى ديگر آن را مخصوص مساجد دانسته.هاى يازده گانه فوق مى دانند

شـود، اعـم از خانه هاى يازده گانه اى كه انسان براى صرف طعام وارد آن  ـه هـا را شـامـل مـىولى پـيـدا اسـت كـه آيـه مـطـلق اسـت و هـمـه خـان

و اما اينكه منظور از سالم . تقييد مفهوم وسيع آيه نيست يـا غـيـر آن از خـانه هاى دوستان و خويشاوندان يا غير آنها، زيرا هيچ دليلى بر مى شـود، و

 :در اينجا چند تفسير ديده مى شودباز  كردن بر خويشتن چيست ؟

 فاقتلوا انفسكم ( خوانديم14ديگر دانسته اند، همانگونه كه در داسـتـان بنى اسرائيل )سوره بقره آيه  بعضى آن را به معنى سالم كردن بعضى بر بعضى

فرزندان و خانواده  به معنى سالم كردن بر همسر و بـعـضـى از مفسران آن را.(را به عنوان مجازات بايد بقتل برسانند بعضى از شما، بعضى ديگر) :

ايـن  ( نـيـز15شده است ، در آيه مباهله )سـوره آل عـمـران آيـه  ( انفس) به دانسته اند، چـرا كـه آنـهـا بـه منزله خود انسانند، و لذا تعبير

خود ) ( نفس) بـه ديگرى سبب مى شود كه از او تعبير به ردتـعـبـيـر ديـده مـى شود، و اين نشان مى دهد كه گاه نـزديـكـى شـديـد يـك فـ

بعضى از مفسران نيز آيه .آله و سلّم ( سبب اين تعبير شد كـنـنـد، آن گـونـه كه نزديك بودن على )عليه السالم ( به پيامبر )صلى اللّه عليه و ( انـسـان

بر خويشتن سالم مى كند: السالم علينا  ، انسان به هنگام ورود در آنجا با اين عبارتهائى مى دانند كه شخصى در آن ساكن نيست  فوق را اشاره به خانه

 .(صالح خدا مـا(ياالسالم علينا و على عباد اهلل الصالحين )درود بر ما و بر بندگانپـروردگـار مـن قـبـل ربـنـا )درود بـر مـا از سـوى

در هر خانه اى بايد سـالم كـرد، مـؤ مـنـان بـر يـكـديگر، و اهل منزل بر يكديگر،  ، به هنگام ورودمـا فكر مى كنيم منافاتى در ميان اين تفسيرها نباشد

 .سالم بر خويش دارد اگر هم كسى نباشد، سالم كردن بر خويشتن ، چرا كه همه اينها در حقيقت باز گشت به و

عـلى  ه از تفسير اين آيه سؤ ال كـردنـد در جـواب فـرمـود: هـو تـسـليـم الرجـلهنگامى ك لذا در حـديـثـى از امـام بـاقر )عليه السالم ( مى خوانيم

خانه مى شود،  منظور سالم كردن انسان بـر اهل خانه است ، به هنگامى كه وارد) : اهـل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سالمكم على انفسكم

 و بـاز از هـمـان امـام )عـليـه السـالم ( مـى. اين است سالم شما بر خودتان و باز مى گردانند وآنها طبعا به او پاسخ مى گويند، و سالم را به خود ا

يـسـلم عـليـه ، و ان لم يـكـن فـيـه احـد فـليـقـل السـالم  خـوانـيـم كـه مـى فـرمـود: اذا دخـل الرجـل مـنـكـم بـيـتـه فـان كـان فـيـه احـد

 هنگامى كه كسى از شما وارد خانه اش مى شود اگر در آنـجـا) : يـقـول اهلل عـز و جل تحية من عند اهلل مباركة طيبةربـنـا  عـليـنـا مـن عـنـد

پروردگار ما، همانگونه كه خداوند در قرآن فرموده : تحية من عند اهلل  كـسـى بـاشـد بـر او سـالم كـنـد، و اگر كسى نباشد بگويد: سالم بر ما از سوى

 . طيبةمباركة 

 نيست ؟ ـ آيا خوردن غذاى ديگران مشروط به اجازه آنها1:نكته ها

كه مجموعا يازده مورد مى  -مانند آنها  ديديم خداوند اجازه داده است كه انسان از خانه هاى بستگان نزديك و بعضى از دوستان و چـنـانكه در آيه فوق

مى توان خورد و  شده بود، و مسلما مشروط به اجازه نيست چون با وجود اجازه از غذاى هر كسآنها شرط ن غذا بخورد، و در آيه اجازه گرفتن از -شود 

بـه اصـطـالح از طـريـق شـاهـد حال ( به خاطر خصوصيت و نزديكى كه ميان ) ولى آيـا احـراز رضـايـت بـاطـنـى.اين يازده گروه خصوصيتى ندارد

انـدازه كـه احتمال رضايت او باشد )و غالبا رضايت  ن شـرط را نـيـز نـفـى مـى كـنـد، هـمـيـنشرط است ؟ظـاهـر اطـالق آيـه ايـ طرفين است

 .حاصل است ( كافى مى شمرد

آيـه نيز از اين نظر اطالق دارد اما بعيد نيست كه آيه از  اگـر وضع طرفين به صورتى در آمده كه يقين به عدم رضايت داشته باشند گر چـه ظـاهـر ولى

گونه افراد نادر نمى  بـه خـصـوص ايـنـكـه ايـنـگـونـه افـراد، نـادرنـد و مـعـمـوال اطـالقـات شامل اين صورتى منصرف بـاشـد، چنين

 و روايـاتـى را كـه تـصـرف در اموال ديگران را مشروط به احراز رضايت آنها كرده است بـنـابـرايـن آيـه فـوق ، در مـحـدوده خـاصـى ، آيـات.شود

آنـچـه در بـاال .به مقدار نياز، خالى از اسراف و تبذير تخصيص مى زند، ولى تكرار مى كنيم اين تخصيص در محدوده معينى است ، يعنى غذا خوردن

 . فـقـهـاى مـا مـشهور است ، و قسمتى از آن نيز صريحا در روايات آمده ذكـر شـد در مـيـان

صـديـقـكـماز آنـحـضـرت سـؤ ال كـردنـد فـرمـود:  جمله او -يه السالم ( مى خوانيم هنگامى كه از اين آيه مـعـتـبـرى از امام صادق )عل در روايـت

خـدا قـسـم مـنـظـور ايـن اسـت كـه انـسـان داخل خانه برادرش مى شود و بدون  بـه) : فـيـاكـل بـغـيـر اذنـه صديقه هـو و اهلل الرجل يدخل بيت

 .(غذا مى خورد اجازه

اختالفى در ميان فقهاء نيست  به همين مضمون نقل شده كه در آنها آمده است اذن گرفتن در اين موارد شرط نيست )البته وايـات مـتعدد ديگرى نيزر

 صريح شدهو عدم اسراف ( نيز در بعضى از روايات ت) (عدم افساد) در مورد.(انصراف دارد كه با نهى صريح يا علم به كراهت جايز نيست و آيه از آن

وارد شده مى خـوانـيـم : تـنها از مواد غذائى خاصى مى توان  تـنـهـا چيزى كه در اينجا باقى مى ماند اين است كه روايتى كه در همين باب. است

فـقهاء طعامهاى نفيس و  بـعـضـى ديـگـر از .بود ولى از آنجا كه اين روايت مورد اعراض فقهاء است ، سند آن معتبر نخواهد استفاده كرد نه هر غذائى

اين استثناء به حكم انصراف  يا مهمان مـحـتـرمـى و يـا مـواقـع خـاصـى ذخـيـره كـرده است استثناء كرده اند، و عالى كه صاحبخانه احيانا براى خود

 .آيه از اين صورت بعيد به نظر نمى رسد
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محكمى كه در تحريم غصب در بـرنـامه هاى اسالمى آمده سؤ ال انگيز باشد كه  در مـقـايـسه با احكام شديد ومـمـكـن اسـت ايـن حـكـم اسـالمـى 

 !را مجاز شمرده است ؟ اسالم با آنهمه دقت و سختگيرى كه در مساءله تصرف در اموال ديگران نموده چنين امرى چگونه

همچون محيط اجتماعى غربيها است كه حتى فرزندان خود را كمى كه بزرگ شوند از  ادىما فكر مى كنيم اين سؤ ال متناسب با محيطهاى صددرصد م

هرگز حاضر نيستند در برابر آنـهـا حـقـشناسى و محبت كنند،  بيرون مى كنند! و عذر پدر و مادر را به هنگام پيرى و از كار افتادگى مى خواهند! و خانه

ولى ايـن مـسـاءله بـا توجه به فرهنگ  .! مادى و اقتصادى دور مى زند، و از عواطف انسانى خبرى نيستآنجا بر محور روابط  چرا كه تمام مسائل در

هيچوجه جاى تعجب  مخصوصا در زمـيـنه نزديكان و بستگان و دوستان خاص ، كه حاكم بر اين فرهنگ است به اسالمى و عواطف ريشه دار انسانى ،

و دوسـتـى را مـا فـوق ايـن مـسـائل دانـسـتـه اسـت ، و ايـن در حـقـيـقـت  هـاى نـزديـك خـويـشـاونـدىدر حـقـيـقـت اسـالم پـيـونـد . نيست

 .نظريها و انحصارطلبيها و خودخواهى ها از آن دور گردد نهايت صفا و صميميتى است كه در جامعه اسـالمـى بـايـد حـاكـم بـاشـد، و تـنـگ حـاكى از

و پيوندهاى انسانى را مقدم  در غـيـر ايـن مـحـدوده حـاكـم اسـت ، ولى اسالم در اين محدوده خاص مـسـائل عـاطـفى ـببـدون شـك احـكـام غـص

 . خويشاوندان و دوستان شمرده ، و در واقع الگوئى است براى ساير روابط

 منظور از صديق كيست ؟ - 3

يـكـديـگـر دارند، و  اينجا مسلما دوستان خاص و نـزديـكـنـد كـه رفـت و آمـد بـا دارد و منظور از آن در بدون شك صداقت و دوستى معنى وسيعى

يـاد آور  بـرونـد و از غـذاى هـم بـخـورنـد، البـتـه هـمـانـگـونـه كـه در اصـل مـسـاءله ارتباط ميان آنها ايجاب مى كند كه به مـنـزل يـكـديـگـر

 . نارضائى نداشته باشد كافى است ط نيست همان اندازه كه يقين بهشـديم در اين گونه موارد احراز رضايت شر

ديگر گفته اند:  گـفـتـه انـد: منظور دوستى است كه در دوستيش صادقانه با تو رفتار مى كند، و بعضى لذا بـعـضـى از مـفـسـران در ذيـل ايـن جـمـله

 .مطلب دارند ره به يكدوستى است كه ظاهر و باطنش با تو يكى است ، و ظاهرا همه اشا

 !اندازه در برابر دوستانشان گذشت ندارند در واقع دوست نيستند ضـمـنـا از ايـن تـعـبـيـر اجماال روشن مى شود آنها كه تا اين

م )عليه السالم ( شده بشنويم : اما گسترش مفهوم دوستى و شرائط جامع آن را كه در حديثى از امام صادق )عليه السالم ( نقل در اينجا مناسب است

منها فال تنسبه الى  فـمـن كـانت فيه هذه الحدود او شى ء منها فانسبه الى الصداقة و من لم يكن فيه شى ء ال تـكـون الصـداقـة اال بـحـدودهـا، :فرمود

 و ال مال و الثالثة ان ال تغيره عليك والية. و الثانى ان يرى زينك زينه و شينك شينه. فاولها ان تكون سريرته و عالنيته لك واحدة : شى ء من الصداقة

 : هذه الخصال ان ال يسلمك عند النكبات و الخامسة و هى تجمع. و الرابعة ان ال تمنعك شيئا تناله مقدرته.

دوسـت بدان ، و كسى اين حدود و شرائط يا بـخـشـى از آن در او بـاشـد او را  دوسـتـى جـز بـا حـدود و شـرائطـش امـكان پذير نيست ، كسى كه)

ومـين شرط د.باطن و ظاهرش براى تو يكى باشد نخستين شرط دوستى آنست كه: از اين شرائط در او نيست چيزى از دوستى در او نيست كه هيچيك

و مال ، وضع او را  مقام سوم اين است كه.و آبروى خود بداند و عيب و زشتى تو را عيب و زشتى خود ببيند اين است كه زينت و آبروى تو را زينت

هنگام پشت  و پنجم كه جامع همه اين صفات است آنست كه تو را به!دارد از تو مضايقه ننمايد چهارم اين كه آنچه را در قدرت!نسبت به تو تغيير ندهد

 .!(روزگار رها نكند كردن

 ( ما ملكتم مفاتحه) تفسير - 4

را به افراد از كار افتادهاى كه  اسالم هنگامى كه مسلمانها به جهاد مى رفـتند گاهى كليد خانه خودآمده است كه در صدر  در پـاره اى از شـاءن نـزولهـا

باشد، از خوردن  اينكه مبادا گناهى دادند كه از غذاهاى موجود در خانه بخورند اما آنها احيانا از ترس قادر بر جهاد نبودند داده ، و حتى به آنها اجازه مى

 . خانه هائى كه مالك كليدهاى آنها شده ايد( همين است) طـبـق ايـن روايـت منظور از ما ملكتم مفاتحه.امتناع مى ورزيدند

نماينده او نسبت به آب و ملك و زراعـت و چهارپايان است كه به او اجازه داده شده  نـيـز نـقـل شـده كه منظور وكيل انسان و 3ابـن عـبـاس ) از

تفسير كرده اند كه حق دارد كمى از مواد غذائى  (شخص انباردار) ياز بخورد و از شـيـر حيوانات بنوشد، بعضى نيز آن را بهاز ميوه باغ به مقدار ن است

اين است كه منظور از اين جمله ، كسانى است كه كليد خانه خود  ولى بـا تـوجه به ساير گروههائى كه در اين آيه ، نام آنها برده شده ، ظاهر.كند تناول

كه آنها نيز در رديف بستگان و دوستان  نزديك و اعتماد، بـه دسـت ديـگـرى مـى سـپـارند، ارتباط نزديك ميان اين دو سبب شده به خاطر ارتباطرا 

تى اموال كسى سرپرس و اگـر مـى بـيـنـيـم در بـعـضـى از روايـات ايـن جـمله به وكيلى كه عهده دار. نزديك باشند، خواه رسما وكيل بوده باشد يا نه

 . نيست است تفسير شده در واقع از قبيل بيان مصداق است و منحصر به آن

 سالم و تحيت - 5

حـيـات ديـگـرى مى باشد، خواه اين دعا  است ، و به معنى دعا كردن بـراى سـالمـت و ( حيات) هم گفته ايم در اصل از ماده چنانكه قبال ( تحيت)

محبتى را كه افراد در آغاز مالقات نسبت به  بوده باشد، ولى معموال هر نوع اظهار ( اهلل حياك) و يا مثال (السالم علينا) يا ( سالم عليكم) به صورت

 .گويند مى ( تحيت) يكديگر مى كنند،

باشد  اين ( سـالم عـليـكم) با خدا ارتباط دهـنـد، يـعـنـى مـنـظـور از اين است كه تحيت را به نوعى ( مباركة طيبة تحية من عند اهلل) منظور از

باز مى گردد و از  چرا كه از نظر يك فرد موحد، هر گونه دعائى باالخره به خدا ( سـالمـتـى تـو را از خـدا مـى خـواهـم) با (سالم خدا بر تو باد) كه

دربـاره سـالم و اهـمـيـت آن و  . است ( طيبه) مبارك ( و هم پاكيزه و) او تقاضا مى شود و طبيعى است دعائى كه چنين باشد، هم پر بركت



 .( نساءبحث كرده ايم سوره 81ذيل آيه 45پـاسـخ دادن به هر گونه تحيت در جلد چهارم تفسير نمونه صفحه  وجـوب

الذيـن يـسـتـذنـونك اءولئك الذين يؤ منون باهلل و  يـسـتـذنـوه إ ن منون الذين اءمنوا باهلل و رسوله و إ ذا كانوا معه على اءمر جامع لم يذهبوا حتى إ نـما المؤ :آيه و ترجمه

يعلم اهلل الذين  ال تـجـعـلوا دعـاء الرسـول بـيـنكم كدعاء بعضكم بعضا قد(62) استذنوك لبعض شأ نهم فأ ذن لمن شئت منهم و استغفر لهم اهلل إ ن اهلل غفور رحيم رسوله فإ ذا

اءنـتـم عـليـه و يـوم  اءال إ ن هلل مـا فـى السـمـوت و اال رض قـد يـعـلم مـا(63) اءو يصيبهم عذاب اءليم اءمره اءن تصيبهم فتنةيتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن 

 (64) يرجعون إ ليه فينبئهم بما عملوا و اهلل بكل شى عليم

اجازه او بجائى نمى روند، كسانى كه از تو  هنگامى كه در كـار مـهـمـى بـا او بـاشـنـد بـدون ايمان به خدا و رسولش آورده اند و مـؤ مـنـان واقـعى كسانى هستند كه - 62: ترجمه

اجازه بخواهند، هر كس از آنها را مى خواهى )و  خدا و پيامبرش آورده اند، در اين صورت هر گاه از تو بـراى بـعضى از كارهاى مهم خود اجازه مى گـيـرنـد آنـها براستى ايمان به

مانند دعوت بعضى از شما نسبت به بعضى ديگر تلقى  دعوت پيامبر را در ميان خود - 63. آنها استغفار كن كه خداوند غفور و رحيم است صالح مى بينى ( اجازه ده ، و براى

آنها كه مخالفت فرمان او مى كنند بايد از اين بترسند كه  ى داند،كـه از شما پشت سر ديگران پنهان مى شوند و يكى پس از ديگرى فرار مى كند م نـكـنـيـد، خـداونـد كـسـانـى را

آسمانها و زمين است ، او مى داند آنچه را كه شـمـا بـر آن هـسـتـيد، و  آگـاه بـاشيد كه براى خدا است آنچه در - 64.يا عذاب دردناك به آنها برسد فتنه اى دامنشان را بگيرد،

 . چيزى آگاه است آنها را از اعمالى كه انجام دادند آگاه مى سازد، و خدا به هر سوى او باز مى گردند روزى كه به

 : شاءن نزول

خـوانـيـم كـه ايـن آيـه در مـورد  در بـعـضـى از روايـات مـى :بـحـث شـان نـزولهـاى گـونـاگـونـى نقل كرده اند دربـاره نـخـسـتـيـن آيـه مـورد

اللّه  در همان شب كه فرداى آن جنگ احد در گرفت مى خواست عروسى كند، پـيـامـبـر )صـلى نـازل شـده اسـت كـهحـنـظـلة بـن اءبـى عـيـاش 

بود، او نزد پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( آمد و عرضه داشت كه  عـليـه و آله و سـلّم ( بـا اصـحـاب و يـاران مـشـغـول بـه مشورت درباره جنگ

پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( به او اجازه  صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( به او اجازه دهد آن شب را نزد همسر خود بماند،) اگر پيامبر

د، و همان حال وارد معركه كارزار گردي قـدرى عـجـله بـراى شـركـت در بـرنـامه جهاد داشت كه موفق به انجام غسل نشد، با صـبـحـگـاهـان بـه.داد

 .سرانجام شربت شهادت نوشيد

آسـمـان و زمـيـن غـسـل مـى دهـنـد!، لذا بـعـد از  اللّه عليه و آله و سلّم ( درباره او فرمود: فرشتگان را ديدم كه حنظله را در مـيـان پـيـامـبر )صلى

جـنـگ خـنـدق نازل گرديد، در  نـيـم كـه آيـه در داسـتـاندر شـاءن نـزول ديـگـرى مـى خـوا .المالئكه ناميده شد آن حـنـظـله بـه عـنـوان غسيل

به ظاهر  انبوه مسلمانان با سـرعـت مشغول كندن خندق در اطراف مدينه بودند گروهى از منافقين آن هنگام كه پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( با

مـسـلمـانـان را غـافـل مـى ديـدند بدون اجازه گرفتن از پيامبر )صلى اللّه  چـشـم در صف آنها بـودنـد ولى كـمـتـر كـار انـجـام مـى دادنـد، و تـا

مشكلى پيدا مى كردند نزد پيامبر )صـلى اللّه عـليـه و آله  آله و سلّم ( آهسته به خـانـه هـاى خـود مى آمدند، اما هنگامى كه مسلمانان راستين عليه و

ادامه مى دادند، تا از اين كار خير و مهم  محض اينكه كار خود را انجام مى دادند باز مى گشتند و به حفر خندق خواستند و به و سلّم ( آمده اجازه مى

 .گروه دوم را ستايش مى كند عقب نمانند، آيه فوق گروه اول را مذمت و

 !پيامبر را تنها نگذاريد:تفسير

مـجـمـع البيان و نويسنده تفسير فى ظالل گفته اند كه  مفسران از جمله مرحوم طبرسى درچـگـونـگـى ارتـبـاط اين آيات با آيات قبل بعضى از  در

كيفيت مـعـاشـرت مـسلمانان را  نـحـوه مـعـاشـرت افـراد بـا دوسـتان و خويشاوندان مطرح شده بود، آيات مورد بحث چون در آيات گذشته بخشى از

آله و سلّم (  برابر او تـاءكـيد مى كند، تا در همه چيز گوش به فرمان پيامبر )صلى اللّه عليه و ط را دربا پيشوايشان پيامبر مطرح نموده و لزوم انضبا

ايـن احتمال نيز وجود دارد كه در چند آيه قبل ، سخن از لزوم اطاعت  .نشوند باشند و در كارهاى مهم بدون ضرورت ، و بدون اجازه او از جمعيت جدا

است كه بدون اذن و فرمان او كارى نكنند، لذا در آيات مورد  ه عـليـه و آله و سـلّم ( در مـيـان بود و يكى از شئون اطاعت آنپيامبر )صلى اللّ خدا و

 .گويد بحث از اين مطلب سخن مى

هـنـگـامـى كـه در كـار مـهمى كه ايمان به خدا و رسـولش آورده انـد و  بـه هـر حـال در نـخـسـتين آيه مى فرمايد: مؤ منان واقعى كسانى هستند كه

المؤ منون الذين آمنوا باهلل و رسوله و اذا كانوا معه على  ايجاب مى كند با او بـاشـنـد، بـدون اذن و اجـازه او بـه جـائى نـمى روند )انما حضور جمعيت را

 .( يستاءذنوه امر جامع لم يذهبوا حتى

آن الزم است و تعاون و هـمـكـاريـشان ضرورت دارد، خواه مساءله مهم  ـى اسـت كه اجتماع مردم درهـر كـار مـهـم ( امـر جـامـع) مـنـظـور از

العاده ، و مانند آن ، بنابراين اگر مـى بـيـنـيـم  خواه مطلبى پيرامون جهاد و مـبـارزه بـا دشـمن ، و خواه نماز جمعه در شرائط فوق مشورتى باشد،

بايد گفت : بخشى از  خصوص مشورت ، يا خصوص مساءله جهاد، يا خـصـوص نماز جمعه يا نماز عيد تفسير كرده اند بهبـعـضـى از مـفـسـران آن را 

 .مصداقهائى از اين حكم كلى هستند معنى آيه را منعكس ساخته اند، و شاءن نزولهاى گذشته نيز

باشد، چرا كه  و گـروه متشكل و منسجم نمى تواند نسبت به آن بى اعتنااسـت كـه هـيـچ جـمـعـيـت  در حـقـيـقـت ايـن يـك دسـتـور انـضـبـاطـى

نهائى آسيب مى رساند، مخصوصا اگر رئيـس جمعيت ، فرستاده پروردگار و  در اين گونه مواقع گاهى حتى غيبت يك فرد گران تمام مى شود و به هدف

اجازه گرفتن اين نيست كه هر كس كارى دارد يك اجـازه  ـه نيز الزم است كه منظور ازرهبر روحانى نافذ االمر باشد. توجه بـه ايـن نـكـت پيامبر خدا و

اجازه مى دهد و در غير اين صورت  برود، بلكه براستى اجازه گيرد، يعنى اگر رهبر، غيبت او را مضر تشخيص نداد، به او صورى بگيرد و به دنبال كار خود

مى گيرند  هـدف مـهـمـتـر كـنـد. لذا در دنبال اين جمله اضافه مى كند: كسانى كه از تو اجازه را فـداىبايد بماند و گـاهـى كـار خـصـوصـى خـود 

و جان مطيع فرمان تواند )ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤ  بلكه با روح آنها براستى ايمان به خدا و رسولش آورده اند ايمانشان تنها با زبان نيست ،

 .( هباهلل و رسول منون



 ( خـواهـى )و صـالح مـى بينى ( اجازه ده گـاه از تـو براى بعضى از كارهاى مهم خود اجازه بخواهند به هر كـس از آنـهـا مـى در ايـن صـورت هـر)

اجتماع كرده انـد  با ايمان با توجه به اينكه براى امر مهمى روشـن اسـت كـه اينگونه افراد .( فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم)

و از سوى ديگر، خواست پيامبر . جـزئى اجـازه نـمـى طلبند، و منظور از شانهم در آيه كارهاى ضرورى و قابل اهميت است هـرگـز بـراى يـك كـار

تعبير براى  زه دهد، بلكه اينكه بدون در نظر گرفتن جوانب امر و اثرات حضور و غياب افراد اجا )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مفهومش اين نيست

 .مى كند به آنها اجازه رفتن را ندهد آنـسـت كـه دست رهبر باز باشد و در هر مورد ضرورت حضور افراد را احساس

ؤ اخذه مى كند و مى افراد م پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( را بـه خـاطـر اجـازه دادن بـه بعضى از سوره توبه ، 46شـاهد اين سخن اينكه در آيه 

كرد چرا به آنـها اجازه دادى پيش از آنكه  خداوند تو را عفو) : صدقوا و تعلم الكاذبين گويد: عفى اهلل عنك لمن اذنت لهم حتى يتبين لك الذين

سلّم ( در اجازه دادن افراد بايد دقت  صلى اللّه عليه و آله و) اين آيه نشان مى دهد كه حتى پيامبر .(!شوند؟ راستگويان از دروغگويان براى تو شناخته

 .را در نظر گيرد و در اين امر مسئوليت الهى دارد كند و تمام جوانب كار

اسـت )و اسـتـغـفـر لهـم اهلل ان  هنگامى كه به آنها اجازه مى دهى براى آنان استغفار كن كه خـداونـد غـفـور و رحـيـم :و در پـايـان آيه مى فرمايد

عليه و آله و سلّم (  آيـد كه اين استغفار براى چيست ؟ مگر آنها با اجازه گرفتن از پيامبر )صلى اللّه رحيم (. در اينجا اين سؤ ال پـيـش مـىاهلل غـفور 

كار شخصى  ى باالخرهو مجازند ول دو راه مى توان پاسخ گفت : نخست اينكه آنها گر چه ماذون اين سؤ ال را از .!باز گنهكارند كه نياز به استغفار دارند؟

اولى نـيـسـت و لذا نـيـاز بـه اسـتـغـفـار دارنـد )هـمـانـنـد استغفار بر  خود را بر كار جمعى مسلمين مقدم داشته اند و اين خالى از يـكـنـوع تـرك

 .( مكروه يك عمل

و ايـثـار نـمـايند كه حتى پس از اجازه باز عمل آنها ترك اولى  كنند و فداكارى ضمنا اين تعبير نشان مى دهد كه تا مى توانند از گرفتن اجازه خوددارى

آنها به خاطر رعايت ادب در برابر رهبرشان درخور لطف الهى  ديگر اينكه.مبادا حوادث جزئى را بهانه ترك گفتن اين برنامه هاى مهم قرار دهد است ،

در عين حال اين دو پاسخ با هم منافاتى .مى كند ن تـشـكـر از ايـن عمل براى آنها استغفاراللّه عـليـه و آله و سـلّم ( بـه عـنـوا هستند و پيامبر )صـلى

 .باشد ندارد و ممكن است هر دو منظور

و است بلكه در بـرابر تمام رهبران و پيشوايان الهى اعم از پيامبر و امام  البـتـه ايـن دسـتـور انـضباطى مهم اسالمى مخصوص پيامبر و يارانش نبوده

جامعه اسالمى در آن مطرح مى بـاشـد، و حتى  جانشين آنها هستند رعـايـت آن الزم اسـت ، چرا كه مساءله سرنوشت مسلمين و نظام علمائى كه

ت صحيح ماند، و مديري نيز حاكم به آن است ، زيرا اصوال هيچ تشكيالتى بدون رعايت اين اصل پا بر جا نمى عالوه بر دستور قرآن مجيد، عقل و منطق

 . بدون آن امكان پذير نيست

راى مجتهد دانسته اند، ولى ناگفته  مـفـسـران مـعـروف اهـل سـنـت ايـن آيـه را دليل بر جواز اجتهاد و واگذارى حكم به عـجـب ايـنـكـه بـعـضـى از

انكار  ط به موضوعات ، اجتهاد در موضوعات قابلمطرح است مربوط به احكام شرع است نه مربو پيدا است آن اجـتـهـادى كه در مباحث اصول و فقه

در مسائل اجرائى و موضوعاتخارجى راءيش محترم است ، اين  نيست ، هر فرمانده لشكر، هر رئيس اداره و هر سرپرست گروهى به هنگام تصميمگيرى

سپس دستور ديگرى در ارتباط  .نمود حكمى را نفى احكام كلى شرع بتوان اجتهاد كرد و با مصلحت انديشى ، حكمى وضع يا دليل بر آن نيست كه در

را در ميان خود مانند  ( آله و سلّم ( بـيـان كـرده مـى گويد: دعوت پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم با فرمانهاى پيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و

را  ال تـجـعـلوا دعـاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا(. او هنگامى كه شمانـكـنـيـد ) دعـوت بـعـضـى از شـمـا نـسـبـت بـه بـعـضـى ديـگـر تـلقـى

با اهميت تلقى كنيد، و به طور جدى روى آن بـايـسـتـيـد،  براى مسالهاى فرا مى خواند حـتـمـا يك موضوع مهم الهى و دينى است ، بايد آن را

خـداونـد كسانى را كه از شما براى  :دعوت پـروردگـار اسـت . سـپـس ادامـه مـى دهـد نگيريد كه فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعـوتـهاى او را ساده

مى داند و مى  عليه و آله و سلّم ( پشت سر ديگران پنهان مى شوند، و يكى پس از ديگرى فرار مى كنند جدا شدن از برنامه هاى مهم پيامبر )صلى اللّه

اين بترسند كه فتنهاى دامنشان را بـگـيـرد،  امـا آنـهـا كـه مـخـالفـت فـرمـان او مـى كـنـند بايد از).(و اذابيند )قد يعلم اهلل الذين يتسللون منكم ل

 .( الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم يـا عـذاب دردنـاك به آنها برسد )فليحذر

يـعنى شمشير را از  (سـل السـيـف مـن الغـمـد) كندن چيزى است )مثال گفته مى شـوددر اصل به معنى بر  ( تـسلل) مـاده از ( يـتـسـللون)

 .و به طور قاچاقى از جائى مى گريزند، متسللون گفته مى شود غالف كشيد( و معموال به كسانى كه مخفيانه

سر ديگرى خود را پنهان مى كنند يا  كـسـانى است كه پشتبـه مـعـنـى اسـتـتـار اسـت ، و در ايـنـجـا بـه مـعـنـى عـمـل  ( مـالوزه) از (لواذا)

پيامبر )صلى  افراد را خواب مى كنند و فرار مى كنند، اين عملى بوده است كه منافقين به هنگامى كه در پشت ديوارى قرار مى گـيـرنـد و بـه اصـطالح

 .خواند انجام مى دادند اللّه عليه و آله و سلّم ( مردم را براى جهاد يا امر مهم ديگرى فرا مى

فرمان  بـمـانـد از خـدا هرگز پنهان نخواهد ماند، و اين مخالفتهاى شما در برابر پنهان قرآن مجيد مى گويد: اين عمل زشت منافقانه شما اگر از مردم

در ايـنـجـا چـيـسـت ؟ بـعـضـى از  ( فـتـنـه) زدر ايـنـكـه مـنـظـور ا.دارد پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مجازات دردناكى در دنيا و آخرت

و سر انجام بعضى به معنى بالى نفاق كه در قلب  آن را به معنى قـتـل و بـعـضـى بـه مـعـنى گمراهى و بعضى به معنى تسلط سلطان ظالم ، مفسران

نابسامانيها و هرج و مـرج و شـكـسـت و  ، فتنه هاى اجتماعى وايـن احـتـمـال نـيـز وجود دارد كه منظور از فتنه .اند انسان آشكار مى شود دانسته

 .رهبر دامنگير جامعه مى شود ساير آفتهائى است كه بر اثر تخلف از فرمان

مكن است م ( عذاب اليم) كـه هـمـه ايـن امـور و غـيـر ايـنـهـا را شـامـل مى شود. همانگونه كه ولى بـه هـر حـال فـتـنـه مـفـهـوم وسـيـعـى دارد



دو احتمال ديگر ذكر كرده  قـابـل تـوجـه ايـنـكـه در تـفـسـيـر آيـه فـوق غـيـر از آنـچـه گـفـتـيـم.گيرد عذاب دنيا يا آخرت يا هر دو را در بر

و آله و سلّم ( را  اللّه عليهاين است كـه هـنـگامى كه پيامبر )صلى  (ال تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) نـخـست اينكه : منظور از:اند

بخوانيد، نه همچون صدا زدن يكديگر، زيرا بعضى از كـسـانـى كـه بـا ادب اسالمى  صدا مى زنيد با ادب و احترامى كـه شـايـسـتـه مـقام او است وى را

مرتب : يا محمد ! يا محمد!... مى گفتند به گونه اى كه تنهائى  نبودند خدمت پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى رسيدند و در ميان جمع يا آشنا

 .اهلل و با لحنى معقول و مؤ دبانه صدا بزنند بـزرگ آسمانى نبود، هدف اين است كه او را با تعبيراتى مانند يا رسول اهلل و يا نبى شـايـسـتـه يـك رهـبـر

از اجابت دعوت پيامبر )صلى  وجه به آيه گذشته و تعبيرات ذيل خود اين آيه كه سخنتفسير وارد شده است ، ولى با ت در بـعـضـى از روايـات نيز اين

 بدون اذن مى گويد اين تفسير با ظاهر آيه سازگار نيست ، مگر اينكه اللّه عليه و آله و سلّم ( و غـائب نـشدن از محضر او

نيز براى آيه نقل شده كه بسيار ضعيف به نظر مى رسد  تـفسير سومى. بدانيم مطلب مراد است ، و تفسير اول و دوم را در مفهوم آيه جمع بگوئيم هر دو

 چرا كه دعا و نفرين او.(يكديگر نگيريد پـيـامـبـر )صـلى اللّه عـليـه و آله و سـلّم ( را همچون نفرين خودتان در باره و آن اينكه دعا و نـفـريـنـهـاى

 .واهد شدروى حساب است و برنامه الهى و مسلما كارگر خ

 . در بـاره آن نـرسـيـده قابل قبول نيست ايـنـكـه ايـن تـفـسـيـر تـنـاسـبـى بـا صـدر و ذيـل آيـه نـدارد و روايـتـى نـيـز امـا بـا تـوجـه بـه

اوامر پيامبر )صلى اللّه  اند كه اصول از جمله فليحذر الذين يخالفون عن امره ... چـنـيـن اسـتـفـاده كرده ذكـر ايـن نـكـته نيز الزم است كه علماى

آخرين آيه ) آخرين آيه مورد بحث كه. اشكاالتى دارد كه در اصول به آن اشاره شده است عليه و آله و سلّم ( داللت بر وجوب دارد ولى اين استدالل

انهاى الهى است و در واقع ضامن )اجراى همه اوامر و كه انگيزه انجام همه فرم است اشاره لطيف و پر معنائى است به مـسـاءله مـبـدء و معاد (سوره نور

آگـاه بـاشـيـد كـه بـراى خـدا اسـت آنـچه كه در :فرمايد باشد، از جمله اوامر و نواهى مهمى كه در سر تا سر اين سوره آمده است ، مى نواهى مى

 .( اال ان هلل ما فى السماوات و االرض) ( آسمانها و زمين است

آن هستيد )روش شما، اعمال شما، عقيده و نيت شما، همه براى او  دانش او همه جهان را در بر مى گيريد و مى داند آنچه را شما بر خدائى كه علم و

را از انسانها به سوى او باز مى گـردنـد آنـهـا  و تـمـام ايـن امـور بـر صـفـحـه عـلم او ثبت است و آن روز كه.( ما انتم عليه آشكار است ( )قد يعلم

 و خـدا بـه هـر چـيـز عـالم و.(عملوا سازد و نتيجه آن را هر چه باشد به آنها مى دهد )و يوم يرجعون اليه فينبئهم بما اعـمالى كه انجام دادند آگاه مى

 .( آگـاه اسـت )و اهلل بكل شى ء عليم

خاطر آن است كه انسان  بـه اعـمـال انـسـانـهـا تـكـيه شده است و اين بهبـار بـر روى عـلم خـدا نـسـبـت  قـابـل تـوجـه ايـنـكـه در ايـن آيـه سـه

 اى از پنهان و آشكارش بر او مخفى نمى ماند اين اعـتـقـاد و بـاور اثـر تـربـيـتـى هنگامى كه احساس كند، كـسى به طور دائم مراقب او است ، و ذره

 . است ان در برابر انحرافات و گناهانفـوق العـاده روى او مـى گـذارد و ضـامـن كنترل انس

 

مستقيم  نور علم و ايمان روشن فرما، و مشكاة وجودمان را براى حفظ ايمان تقويت نما، تا صراط مصباح قلب ما را به) !بـار الهـا

 . هر گونه انحراف در سايه لطفت مصون بمانيم پيامبرانت را به سوى رضاى تو ره سپر شويم و به مصداق ال شرقية و ال غربيه از

هـدايـت روشن فرما  قلب ما را به نور معرفت ، روح ما را به نور تقوى ، و تـمـام وجـودمـان را بـه نـور بار الها! چشم ما را به نور عفت ،

 .دار و از سرگردانى و غفلت و گرفتارى در چنگال وسوسه هاى شيطان محفوظ

جامعه ما را از سقوط در دامان بيعفتى ها مصون دار  ى حكومت عدل و داد اسالمى را براى اجراى حدودت محكم كن وخداوندا! پايه ها

 .انك على كل شى ء قدير
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