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 متقدی

 الرحیم  الرمحن اهلل بسم

 شود   پیروی که باشم امامی  امخنواسته  کار  این با من  دانیمی   تو خدایا

  ، جویممی  پناه تو به آن  از  و ... بده مپناه  پس ،من  خدای ای برممی   پناه تو  به از آن   و

 حمافظ باش  مرا پس

 شود می  رانده ش کنندۀ حقطلب  و  ...شودپایمال می  حقی دیدم ولی

 شدهضایع در برابر آن حق    بودنشناچیز  و  سادگی   برخالفکار،  اینبا اجنام  پس

 بپیوندم سن عسکری مهدی احلحممد بن  الزمان صاحب  موالیم و  سید به  خواهم می

 ! ایشان فدایبه  جهانیانارواح متام  و روح من 

 نکن رد  و  بپذیر را آن  من،  موالی   و  سید ای

 کریمان  اوالد از هستی    کریمی تو ارزانی بدار که   ایه قصد ما  بر و

 دنیا   واولی    و  آخرت  در خداوند یگانه است  سپاس و ستایش از آن   و





 

 

 پیشگفتار 

 الرحیم  الرمحن اهلل بسم

آل بار  و  محمد  بر  فرست؛  خدایا!  درود  اقیانوسک آن  محمد  در  روان  ژرف؛  شتی  های 
ها پیش  که آن را رها کند غرق شود. کسی که از آن ایمنی یابد و هر   که بر آن سوار شودهر 

از آن  افتد بمانداز دین خارج است و کسی که  با آن   ،نابود است  ها عقب  به  و همراه  ها، 
 . است)حق( پیوسته 

در این واژه  اشگوینده  که خواندب علوم ازیكی   در را  جدیدیاصطالح  شخصی چه بسا
بوده    کلی   یا   ی ئجز  صورتبه تواند می  برتری   این   و باشد  یافته  برتری  ش خودافراد هماننِد    بر 

افراد شبیه خودش    را   انسان   ،یئجز   یا   کلی و برترِی    موفقیت   این   و باشد،   به    متمایزنسبت 
  در  تمایز وجه  این   هرچه   و ،  شودمتمایز    جاهل   و   متعلم   از   عالم   ، برتری  اینواسطۀ  به  و   سازد 
رفع می  مردم  بودننزدیک   ۀشبه  شود  بیشتر  علم بیشتر    از  هرکس  پس  ؛شودبه یكدیگر 

  شكی.  گیردمیبهره  علم  آن  از  یا    علم این    ازنتیجه    در   ، نوشدمیپسندد  ی که میآبشخور 
  علوم  بهترین   و برخوردارند،    انسانی  علوم  در   جایگاه   ترین شریف از    الهی  علوم   که   نیست 

بهترین    ـهمان طور که در احادیث وارد شده است ـ   آن در  که  است  کریم  قرآن  علم  ،الهی
شما    میان   در   نچه آ   حكم   و اخبار آنچه به شما خواهد رسید،   و ،  چیزی که پیش از شما بوده

   .جاری است قرار دارد

آشكار   اینجا   از شروع    سید  که  علمیمیان    بزرگ   بسیار   تفاوت شدن  نقطۀ 
  در  صالح  پیشینیان  آنچه  با  ،است  آورده  متشابهات  درشكلی خاص  به  احمدالحسن

  نكند  تصور   محترم   ۀ خوانند  . شودمیمشخص    ندا ه کرد  بیان   م کری   ن آ قر   از   خود  های تفسیر 
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از   از    کتاب  اینهدف    کریم  قرآن   تفسیر ارائۀ    راه  در   که  است   کسانیاین    ارزش کاستن 
کشیدهزحمت  رنج ها  و  شدهاند  متحمل  روشن به   بلكه  ؛اندها  حقانیت  جهت  کردن 

حقشان    ،دیگر  سوی   از   و  شده  غصب  حقشان  سویک   ازهنوز هم    که  است   بیتاهل
دارم مرا  متعال مسئ  وندخدا   از   .است  شدهضایع    راضی   آن  به   و  دارد  دوست  آنچه   بر لت 
  اوراستی به  که نهد منت من بر است اشیسته شاخودش  گونه کهآن  و  ،گرداند موفق است
   .دعاست ۀ شنوندراستی که او به   و  ؛است ت وجبر  و  جود اهل و  رحمت و عفو اهل

کند  اظهار   هرکس  و  شودنمی   قرآن   مفسر  کند   تفسیر   را   قرآن   هرکسدانیم  می نظری 
است    پس  ؛ پذیردنمی   را   آن   بشریت  دهد  مطالعه   ، پژوهشگرالزم  انجام  تطبیقی  و  ای 

  از،  طوالنیهای بیهوده و  شدن در بحث تحقیق و درگیر   موضوع ُگسست    ازجهت پرهیز  به 
کند  گزینشیرویكرد     ؛پردازیم می   تفسیرها  مشهورترین  بهتحقیق    این  در   روازاین   ؛شروع 

 : انند م

 ؛ طباطبایی ، المیزان تفسیر (1

   ؛طبرسی شیخ ، البیانمجمع  تفسیر (2

   ؛ طوسی شیخ ، تبیان  تفسیر (3

   ؛انیبحر  شیخ ، برهان  تفسیر (4

 ؛مالصدرا  ،کریم قرآن   تفسیر (5

   ؛کاشانی فیض  ،صافی تفسیر (6

   ؛اللهفضل  حسین  محمد ، قرآن وحی  از تفسیری  (7

   ؛ همغنی جواد محمد  ،کاشف  تفسیر (8
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   ؛ شیرازی مكارم ناصر   ،نمونه  تفسیر (9

   ؛ شیرازی حسینی محمد سید  ، قرآن تقریب   تفسیر (10

   ؛کرمی محمد ، منیر تفسیر (11

   ؛سبزواری عبداالعلی سید  ،الرحمن مواهب تفسیر (12

   ؛مدرسی تقیمحمد سید  ،قرآن   هدایت تفسیر (13

   ؛ شبر عبدالله  سید   ،الثمین الجوهر تفسیر (14

   ؛ شیبانی حسنمحمد بن  ، البیان نهج  تفسیر (15

 .جعفری مكتب  مشهور تفسیرهای دیگر   و (16

  از  یا  ،نیستند   تفسیرهاهمین    تكرار  از  بیشچیزی  اغلب    تفسیرهاسایر    دیگر  سوی  از
به   صواب   ۀجاد درستی  صریِح   آیاِت   با   زیرا   هستند؛   دور و  و  روشن  معنای    با  یا   ، قرآن  با 

تعارض   بیتاهل   دیثاحا  ولی  انددر  بسا ؛  جمله   تحقیق   این  در   چه  این  گاهی  از  ای 
 .شودتفسیر یا آن تفسیر آورده  

این    فرست؛  درود  ، ایشان  طاهرو    طیب  آِل   و  محمد  ، خلق  بهترین  بر  خدایا بار  بر 
پیامبر  خصوصبه   ؛نجات  هایکشتی وصی  و  برادر   درودی   ،منینؤامیرالم  بر 

   .نیاید  انتهایش پایین و رود   باال   ابتدایش که  پاک و همیشگی

 : شودجا دارد گفته  کهماند می باقینكته   دو

یا    ه است کرد  ارائه  دالحسنماح  سید   که   تفسیری»   گوید می  پژوهشگر  وقتی   :اول 
  بیتاهل   از   سید  وگرنه   ؛ است  خواننده   ذهن   کردننزدیک   باب   ازاین    ،«کندمی

»مطرح    ۀ کلمبنابراین    . است  داده  هاآن   به   را   قرآن   علم متعال    وند خدا   که ی  بیتاهل   ؛است
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میکرده   مطرح  یا    اصطالحبه    اشاره   نه   است   واقعیت  دادننشان   جهت  از کند«  است 
 نظر.  آن  رد  یا   ،نظر این یا پذیرفتن   گرفتنبر  معروِف 

روبه   گامی  تفسیر   این  اینكه  :دوم  برای    ؛جلواست  دلیلی    که  است  اعجازییعنی 
 محمدآل   علم  ۀ جنب  از  را   حق  بخواهد  که  هرکسی  برای  مهدی  امامفرستادۀ  

  هاییشرط   به   مشروط  ، آن  شدن جاری   و   علوم  کردنباز   ۀلئمس  ولی  ؛دهدمی  ارائه   بشناسد
 : است شده روایت  هاآن  از  حدیث در  و  ندا هکرد مشخص محمدآل  که است

  آنچه هر ) 1« أهله حضر وقته حان ما  کل  وال وقته، حان قالی ما  کل وال قال،ی علم ی ما کل  ما» 
 است   رسیده  ش زمان  آنچه هر   و  است  نرسیده  ش زمان  شود   گفته  آنچه هر   و   نشود  گفتهشود    دانسته

 . (نیستند  حاضر شاهل

 محمدآل  که  کسانی  و   ؛است   نزدیک  صبح بداند که   دگردانَ   روی  این،   از  هرکسو  
  خواهندزودی به  ، شدند  مردم به  آن رساندن  از مانع  و  د کردن علمشان  کردنپنهان   به وادار را 

  بن علی  : استشده   روایت   کابلی   خالد واب  از   .کدامین بازگشتگاه بازخواهند گشت  به  دانست
  سخن  بار  سه   مردم   با  تا   شد می  داده  اجازه  من  به   داشتم   دوست »  : فرمود  حسین
  بر  خود  دست  با  :گفت  «.ختسا  من  برای  داشتم  دوست  را   آنچه  خدا   سپس  بگویم؛

  آیه  این   سپس   «.کنیم  صبر که    خداست خواست    ولی »  :فرمود  سپس و    گذاشت   اشسینه 
ذِ   :کرد   تالوت  را  ذِ یَوَلَتْسَمُعَنَّ ِمَن اَلَّ وُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن اَلَّ

ُ
ًذی َکثِ یَن أ

َ
ْشَرُکوا أ

َ
ًرا  یَن أ

ُقوا   َتْصِبُروا   َوِإْن  ُمورِ   َفِإَنَّ   َوَتَتَّ
ُ
ِلَك ِمْن َعْزِم اأْل  ها آن   به  شما  از   پیش   که   کسانی  از   حقیقتاً و  ﴿  َذَٰ

  پیشه تقوا   و کنید  صبر اگر و  ؛بینیدمی زیادی  آزار  ورزیدند شرک که کسانی و شد  داده کتاب

 
 . 212ص  ،ائر الدرجات، حسن بن سلیمان حلیمختصر بص .1
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 1. ﴾است  امور در اراده و  عزم از این  کنید
* * * 

  

 
 . 223ص،  65ج ،االنواربحار .1





 

 

 : نخست ۀآی

 رِ یِإنَّ أَْنكََر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِم 

که  آیه   نخستین  ْصَواِت    : است  قرآنی   کریم  ۀ آی  این  ،کنیممی   شروع ای 
َ
اأْل ْنَكَر 

َ
أ ِإَنَّ 

 . ﴾است  خرانبانِگ   صداها بدترینراستی به ﴿ 1رِ یَلَصْوُت اْلَحمِ 

 مفسران تفسیر طور کلی در آیه به

  درشده  وارد  رسندِی ابراز ناخ  وتقبیح    :اندداشته نظر  اتفاق   گزینه  یک در    مفسران  ۀهم
از جهات    و  افتادند به همین دلیل به خطا    ؛معروف  حیوان  این  صدایبرای    کریم  ۀآیاین  

مُ   از نخست،    . دکردن  مخالفت  سنت  و  کتاب   با بسیاری     و  یأ ر   به   تفسیر نبودن  جاز نظر 
و    عصمت بیت اهل از شده اخبار وارد با  فتلمخا  سوم باب و  قرآنیسیاق    با مخالفت  دیگری
شد.   که  طهارت داده خواهد  توضیح  ادامه  یعنی    برگزیده  تفسیرهای  نخستین  با   در 

   : کنیممی  شروع «  البیانمجمع یر تفس»

 
 . 19 ،لقمان .1
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 البیان مجمع تفسیر 

از    طبرسی  شیخ  البیان مجمع   تفسیر  در آیه، همین    این گفته شده است که منظور 
  همین  از   غیر  دیگری  منظور  بیتاهل  اینكه   بهتوجه   با ،استبوده  زمینی    االغ   حیوان
 : وی گفته است  .اندفرموده  تأکیدشده را  شناخته  حیوان

 ، صداها  بدترین  نییع  ؛نكن  طوالنی   و  بلند   را  آن  و  بیاور   پایین  را  خود  صدای  و»
   .است عرعر شانتهای و بلند  نفس شابتدای که  است االغ صدای

 داد  فرمان پسرش  به لقمان .است قبیحیعنی  زشت صورتمنظور  :گفته است  قتاده
 از   منظورکه    استشده    روایت  علی  بن  زید  از  .باشد  رومیانه  گفتن،سخن  و  رفتنراه  در

  را   هاآن  که  طور  همان  ،کرده  تشبیه  االغ  به  را  ها آن  که است    جاهل مردم    االغ،   صدای
 . ( هستند  چهارپایانهمچون  هاآن)   (االنعامک اولئک)  :فرماید می تشبیه چهارپایان به

  و   ؛است  زشت  و  بلند  ایعطسه »منظور    :، فرمودتاسشده    روایت  عبداللهااب  از
اینكه   مگر  ،کند   بلند ی زشت و قبیح  صورتبه  را  خود  صدای  گفتن اینكه کسی در سخن

 1« .باشد  قرآن قرائت یا دعا حال در

* * * 

 کاشانی  فیض تفسیر 

 : گویدمی و کندمی همراهیرا   او ،خود تفسیر   در کاشانی فیض 

  . و شتابان نه خیلی سریع    و   ،نه خیلی ُکند مثل خزنده  :باش   رومیانه  خود  رفتار  در»

 
 .319ص ،  4ج ،البیانمجمع  .1
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  «.بردمی  را   منؤم  نور   رفتن،راه  تند »  :استشده    روایت  صادق  از  خصال  در
  و  صداها  بدترین زیرا    ؛رنب   باال  را  آن  و  ،کن  کوتاه  را  آن  یعنی  ،را پایین بیاور  خود  صدای

  است  شده  روایت   صادقامام    از  کافی  در  .است  االغ  صدای  ،هاآن   ترینوحشتناک 
 1.« است زشت  ۀعطس» :فرمود شد  الؤس آن بارۀدر  وقتی

* * * 

 برهان التفسیر 

  نظر  و   کرده  توقف  روایاتمحدودۀ    در  «برهانالتفسیر  »  خود  تفسیر   در  بحرانی  یخش
   :است آورده را  بیتاهل روایتو فقط   ندادهشخصی 

اْلَحمِ   تعالیحق  خدای  سخنبارۀ  در   برسی  شیخ» َلَصْوُت  ْصَواِت 
َ
اأْل ْنَكَر 

َ
أ  رِ یِإَنَّ 

 منینؤمامیرال   ازشخصی    :گفته است  ﴾خران استبانگ  بدترین صداها  راستی  به﴿ 
دارد؟    االغ  اینپرسید:   معنایی  آن    ترگرامی  خدا»  :فرمودچه   را   چیزیکه    استاز 
 تابوتی   در  رفیقش  و]کالغ[    زریقمنظور از او    بلكه  بدارد،  ناپسند   را  آنسپس    و  بیافریند 

که    آتش  از  از   تشآ  اهل  کنند   عرعر   آتش  در  وقتی و    هستند   االغ  دو  صورتبهاست 
 .« شوند می آزرده  هاآن صدای شدت

بن   بن    از   ،یعقوبمحمد  بن  از  ، کوفیاحمد  بن  از  ،حسن  علی   از   ، اسباط  علی 
 عبداللهااب  ازاست:    کرده  روایت  حضرمی  بكر  عبد واب   از  ،سالک  یعقوب بن   عمویش

اْلَحمِ   که  جلوعز  خدا  سخن  خصوص  در َلَصْوُت  ْصَواِت 
َ
اأْل ْنَكَر 

َ
أ راستی به﴿   رِ یِإَنَّ 

 2.«قبیح و زشت ۀعطس» :فرمود ،کردم الؤس ﴾صداها صدای خران استبدترین 
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 المیزان  در   طباطبایی سید 

  از  ( القرآن   تفسیر   فی  المیزان)  المیزانتفسیر    صاحب   طباطبایی   حسینمحمد   سید 
 : خارج نشده و گفته است  ندا هکرد م یرس ت  شپیشینیان  که خطی

فِ   :تعالیحق  سخن  ...» ِمْن َصْوِتَك  یَمْش   یَواْقِصْد  َواْغُضْض  ْنَكرَ   ِإَنَّ َك 
َ
ْصَواِت   أ

َ
  اأْل

راه )   رِ یاْلَحمِ   َلَصْوُت  م و در  را آهسته یرو باش، و صداانه یرفتن خود  ن  یساز، که بدتر   ت 
است خران  بانگ  طبق ـ  "غضال"  و  ، آن  در  اعتدال   یعنی  چیزی  در  روی میانه  ، (آوازها 

  کردن کوتاه  وآرام  "  یعنی  " صوت  غض"  پس  "صدا   و  نگاه  کردنکوتاه"  یعنی  ـراغب گفتۀ  
که    کن  کوتاه  وآرام    را  خود  صدای و  باش   متعادل  خود  رفتار  درشود  آن می  یامعن  و  "آن
 َّْنَكرَ  ِإَن

َ
ْصَواِت  أ

َ
  صدای  االغ زیرا (؛ن آوازها بانگ خران استیبدتر )  رِ یاْلَحمِ  َلَصْوُت  اأْل

 1.« بردمی باال خیلی را خود

  آنبه  کرده،  نقل    « البیانمجمع »  از   را   قبلیشدۀ  گفته   روایت   طباطبایی  سید   ،ادامهدر  
 2.کندنمی  اضافه  چیزی

 قرآن  وحی از  تفسیر 

   :گفته است  « کریم قرآن  وحی  از» خود  تفسیر  در اللهفضل  حسین محمد سید 

تعادلی  م   حالِت به هیچ    صداعادِی  غیر   باالبردن  چون  ﴾ساز  ت را آهستهیو صدا﴿   ...»
نمی  ابزار    صدا  زیراکند؛  داللت  یک   و ارتباط    فرایند   کردنآسان  برای  طبیعی نمایانگر 

 ه زیاد آنچه  اما ؛ است کافی شبرای  کند  محقق را هااینچیزی که  واست،  دوجانبهتفاهم 
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و    بهباشد    آن  بر به  آزار   و  خردیبی سفاهت  می  دیگرانرساندن  آزار  منجر  یعنی  شود؛ 
از    و  آسایش  و  آرامش  مند نیاز  که  کسانی  ، بلند   صدای  .هستند   روزانه  غوغایکاستن 

به    شود  بلندترهرقدر صدا    آن است که  بر  عالوهدارد. این  بازمی  هااینتمامی    ازها را  آن
ها  االغ  زشت  صداهای  هب  زیرا  ؛شودمی  دور  شناسیزیبایی  و  هنری  ذوق   ازهمان اندازه  

می  شباهت ْنَكرَ   ِإَنَّ کند  پیدا 
َ
ْصَواِت   أ

َ
خران  یبدتر )   رِ یاْلَحمِ   َلَصْوُت   اأْل بانگ  آوازها  ن 

 اضطراب   به  را  انسان مواقع    تربیش  در  وکند  فضا را پر از آشفتگی می  که؛ صدایی  (است
 1.« کشاند می عصبی

* * * 

 کاشف ال  در  مغنیه جواد محمد 

به   نوبت    ،همانند گذشتگان در تفسیر خود  رسد کهمی  مغنیه   جواد  محمد   شیخسپس 
  گذشتگان به  نسبت کرده است  تالشاو  بینیم می و کند؛ »الكاشف« شروع به استدالل می

فقط   قرآنی ۀ آی این در شباهت وجه  :كهاز ایناست عبارت  آن مفاددهد که بجدید ارائه  نظر
کودنی    را   آن  بلكه  ،شودنمی  متوقف   صدا   نردباالب حد    در با  مشابهت  نیز    حماقت  وبه 

 : گوید می او . رساندمی

«...   َّْنَكرَ   ِإَن
َ
ْصَواِت   أ

َ
استیبدتر )   رِ یاْلَحمِ   َلَصْوُت   اأْل خران  بانگ  آوازها   و   (ن 

  باالبردن   اینكه  به   است  ایاشاره  ، آن  در  و  ؛بدترین  و  ترینوحشتناک   یعنی  ترینزشت
بیش   کردندرست مثل آهسته ،است کودنی حماقت و  ۀنشان نیاز، از بیش به مقدار  صدا

 راه را در پیش بگیرد،    رویمیانهاعتدال و    کسی  و  ؛باشد  کنندهمختل  که  یطور بهاز حد  
  کالم   زیبایی  باعثانجام شود  درستش    جای   در  اگر  صدا  در  رویمیانه  .است  شناخته  را
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  بسیارکه او    است  آمده  لقمان  توصیف  در  .است  ترکامل  و  زیباتر  ،سكوت  وگرنه  ،شودمی
  میان  در ریدُ همچون  اتشکلم گفتمی سخن وقتی و گفتمی سخن  اندک  و شنید می

 . دهیم گوش  و کنیم سكوتسخنانی  چنین برابر در است شایسته  و ؛بود هاریزه سنگ

 یعنی   «؛استحكمت    های دروازه  از  ایدروازه  سكوت»  :است  آمده  روایات  برخی  در
   .است حكمت از ،حكمت به دادنگوش  و سكوت

  "، طالست  جنس  از  سكوتباشد    نقره  جنس  از  کالماگر  "  گوید می  که  کسی  اما
]بی  و  گوییباطل  از  سكوت  یعنی کنجكاوی    جهاد  و   نور  حق،  ۀکلم  وگرنه  ؛جا[حس 
  که   کسی»  :است  آمده  حدیث  در  ؛ زیراباشد ستم    و  ظلم  ضد بر    وقتی  خصوص به  ؛است

 1« .است الل شیطان کند  سكوت حقگفتن  از

* * * 

 نمونه تفسیر 

  دور  حق   از   نكاتی  در   لیو   ، نزدیک  حق  به  هنكتیک    در  شیرازی  مكارم  ناصر  اما
  دیگر  بار   و کند، نظر میاظهار   ی درستبه    ایمسئله   بارۀ در   بار   یک بینی که او را می  شود.می
  ببینیم  .کندمی  رد  یدیگر   ۀجنب  در  را   بیتاهل  حدیث  و است  کرده  مخالفت  بینیممی
 : گویدمی چه کریم  ۀ آی  این خصوص در

«  َصْوِتَك ِمْن  َواْغُضْض  َمْشیَك  ْنَكرَ   ِإَنَّ َواْقِصْد ِفی 
َ
ْصَواِت   أ

َ
و )   اْلَحِمیرِ   َلَصْوُت   اأْل

راه  میانهدر  خود  آهستهرفتن  را  صدایت  و  باش،  بانگ    رو  آوازها  بدترین  که  خران ساز، 
 نهی  :اند کرده نهی صفت دو از وفرمان داده،  صفت دو به حقیقت در آیه  دو این .(است
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 تكبر  خدا بندگان بر انسان شودمیکه یكی از این دو صفت باعث  ،خودپسندی و تكبر از
 دیگران  از باالتر و کمال ۀمرتب  در کند  تصور انسان كهبه این شودمی منجر دیگری و ورزد

  مشترکی  اصل  و  هستند یكدیگر    با  همراه   غالباً   صفت   دو  این   اینكه  وجود  با  دارد.قرار  
   .شوند می  جدا هم از گاهی ،دارند 

 در   اعتدال  بر  تأکید   زیرا  ؛است  کرده  امر  سخن  و  کار  در  اعتدال  رعایت  بهاین آیه،  
 از   که   انسانی  که  است  این  حقیقت  .استتمثیل    باب  از  حقیقت  در  ، صداتولید    یا  رفتار
 مردم   نزد  و  ،پیروز  و  رستگار  و  موفق  ،عزیز  خدا  نزد  کند   پیروی  گانهچهار نصایح    این

 .است محبوب

  صداهایی  خودزیست  محیط   در  است  ممكن  که  است  این  به آن توجه کرد  باید   آنچه
روی   فلزی  هایقطعه شدن  کشیده  صدایمثل    ؛بشنویم  االغ  صدای  ازتر  آزاردهنده

شنیدنشان    دیگریك با  این ریزدمی  فرو  بدنش  گوشت  کند می  احساس   انسانکه  با  ؛ 
میان  به  .د نندار   عمومیویژگی    صداها  این  تفاوت که صداهای    و  زشت  صداهایعالوه 
دارد    .دارد  وجود  تفاوت  آزاردهنده اهمیت  که    وآنچه  است  این  است    صدایدرست 

 و   هافریاد  شبیه  و  ،بدترتر و  زشت  شنودمی  انسان  کهمعمولی    صداهایتمام    از  هااالغ
  صدا و نحوۀ پخش    بلندی   دلیلفقط به  زشتی این    .است  نادان  و  مغرور  افراد  هاینعره 

 : گویند می  مفسران  برخی  زیرا  ؛ندارد   یعلت  گاهی   که  است  جهت  این  از  بلكه  ،نیست
  بدون   گاهی   حیوان  این  ولی  ؛ی استنیاز دهندۀ  غالبًا بیانگر و توضیح  حیوانات  صدای

  و  وقت   در جا و  به  و  کند میرا بلند    یشصدا  ،ایهمقدم   یا  نیازبدون    و علتی    یا  توجیه  هیچ
 آمده   روایات   برخی  دربسا اینكه    چه  وآورد،  درمی  صدا   شمحلاز    غیر  در  نیز  و  ش محل

  . باشدبوده  سبب همین  به  ،است دیده را شیطان  شود  بلند صدایش  هرگاه االغ که است
حال    صورت  هر  به  .االغ  صدای از  غیر  است  تسبیح  ی حیوان  هر  فریاد  :گویند میای  عده
 االغ   صدای  کهبحثی در این واقعیت نیست    ،را نادیده بگیریم  کلمات   اینما تمامی    اگر
قبیح    زشت  صداها  میان  در   صادق  امام  از  شدهروایت   روایاِت   در  وقتی  و  استو 

  کشیدن فریاد  یا  ،دنکنمی  توصیفد نبا صدای بل ایعطسه عنوانبه را  آیه  این کهبنگریم 
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  1.« استبوده  آن ایبر روشن  مصداقی حقیقت در گفتن،سخن و تكلمهنگام 

احیانًاهایی که وی در سخن خود گفته است،    هاوقال قیل    یصدا   اینكه   یا و شایدها و 
اهمیتی  بلند می  یتوجیه  و   سبب  بدون   االغ  ما  برای    روایت  اینكه  بهتوجه    با  ؛نداردشود 

گفته   صریحی دیده میدر  وی  که  های  نادیده نگرفته    آن  و  آورده  را   آن شود    در  است،را 
دارد که    یدلیلچه    وگرنهخیری وجود ندارد؛    گیرد نمیبر   را   آن   ولی  کندمی  نقل او    که  علمی

 ! که مطرح کرده است موضوعاتی دیگرهمین طور  و ؟! نیست تسبیح غ،اال  صدای
* * * 

 قرآن هدایت از  تفسیر 

 : گوید می خود تفسیر در  مدرسی  تقی محمد اما

صدا» آهسته ی﴿و  را   که   حالی  در  ،است  عقلدهندۀ  نشان  آرامش،  زیرا  ساز﴾ت 
بسیار   و  بردمی  باال  را   خود  صدای شخصی  که    بسیار  چه  و  ؛ است  آن  برخالف  فریادزدن
  را   ش افكار   کند  وادارشكلی  به  را  مردم   که   کند  ایجاد  را  شرایطی  تا  کندمی  سروصدا

  دلیل به  نهبپذیرند    محتوایش  سبببه   را  افكار  ،دیگرانآن است که    درست  لیو   ؛بپذیرند 
بیانش ندارد  فریادزدن  برای  دلیلی  پس  !چگونگی  تفكر    صاحبفقط    و  وجود  یک 

   .باشد اش توخالی محتوای ایبر  جایگزینی تا داردنیاز  فریادزدن به ،نادرست

 َّْنَكرَ   ِإَن
َ
ْصَواِت   أ

َ
  باعث  زیرا  (؛ن آوازها بانگ خران استیبدتر )   رِ یاْلَحمِ   َلَصْوُت   اأْل

  امام   ازحدیثی    در  .آورد درمی  را  صدا  این  که  شودمی  کسی  از  دیگران  نفرتافزایش  
و زشت بلند  منظور صدای  »  :فرمود  آیه  این  تفسیر  درکه    است  شده  روایت  صادق
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مگر   ،کند بلند  ی زشت و قبیح صورتبهصدای خود را  گفتندر سخن یکس ینكهاو  ؛است
 1« .در حال دعا یا قرائت قرآن باشد اینكه 

* * * 

 احمدالحسن  سید تفسیر خاص در  طور بهآیه 

  یآیات و  قرآن کامل  تفسیربین یعنی   ،کنند می  گیر  سندان  و   چكش  بین  مفسران  وقتی
معنای  نمی   مشخص عمق  به    از  ملموس   واقعیت   با  سویک   از   زیرا   ؛ شوندوارد    آن توانند 

به آن    عقیدتی   واقعیت   با   یا   هاآن   گاه دید  از سوی    و   ، است  مخالف   ت دارند قطعی که نسبت 
وارده  بودنموافق   بر ها  آن دیگر   در    . ندارندتسلطی    آیه  ظاهر   با   بیتاهل  از   احادیث 

  و  ناتوانی  تا  شوندمی  متوسل  ایپیچیده   هایروش   به  مفسران  حالت،  دو  ایندار  وگیر 
 : دنشو  آشكار هاآن نداشتن دانش  

 ِول
ُ
أ َوِإَلیَٰ  ُسوِل  الَرَّ ِإَلی  وُه  َرُدَّ ذِ   یَوَلْو  اَلَّ َلَعِلَمُه  ْمِر ِمْنُهْم 

َ
اگر    ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم یَن  یاأْل ﴿و 

به   اولفرستاده  آن را  ارجاع  یو  امر خود  از مدادندمیای  که    هستند   ان آنان کسانیی، قطعًا 
 . ابند﴾ی آن را در توانند[ ]می

  در  وقتی  اندگفته   راست  رسولش  و  خدا   و   ه،بالغاست    حكمتیالله،  سبحان   ولی 
  ؛شود شناخته   معصوم  به   نیاز  تا  داد  قرار  قرآن   در   را   متشابه   وند خدا   : است  آمده  هاآن   سخن

نمی  ما   رمقصَّ   و  قاصر   هایعقل  در   هاآن   ایبر   حلیراه  اینكه  و معنا  بهگیرد  شكل    این 
به   صواب  از  متشابهاتکه    نیست درستی    وکالم    چرخش  وپیچاندن  به    تا  دور هستندو 

کنیم  تقدیم شد مالحظه میمطالبی که  ال در  ثعنوان مبه  .نیاز باشد الفاظ در  گریمغالطه

 
 .137ص ،  10ج ،از هدایت قرآن .1



 قسمت اول )رأی و اجتهاد( ،تفسیر تطبیقی................................................................... 24

 

سپس    ولی  ، دارد  وجود   االغ   صدای  از   تر زشت   صداهایی   کندمی   اقرار   مفسران  از   یكی
را نادیده بگیریم بحثی در این واقعیت نیست    کلمات اینما تمامی  اگر: »گوید میبازگشته، 

 .« استو قبیح   زشت صداها میان  در االغ  صدای که

  صدای  زشتی درآید  تناقضی که پیش می .است  واضحآشفتگی    و   نقص   ، کالماین    در  
بود    بلكه  ؛ نیست  االغ  خواهد  جهت  این    بدتریِن   مطلق   طوربه   االغ   صدای   کهاز 

  ؛است   نظرمد   کریم  ۀآی  این  از  که  استمعنایی    به  مردم  رساندن  اینجا   در  مهم  .صداهاست
  است،  موجود  کریم  ۀ یآ دررسندی که  ناخشدت   این   و  ، قرآنی  تعبیر   این واقعی از    فهم  یعنی
  ستمكاران  آنچه  از   خدا   و   ؛ است  نیامده   عبث   و  بیهوده  و  نیست  اتفاقی  و   تصادفی   قطعاً 

 .استبرتر و باالتر   گویندمی

  است منینؤامیرالم این .شودمی متجلی محمدآل  قائم  با  همراهی در ،حقایق
ایشان    مردی  وقتی  که ْنَكرَ   ِإَنَّ   تعالیحق   سخن  بارۀدر از 

َ
ْصَواِت   أ

َ
 رِ یاْلَحمِ   َلَصْوُت   اأْل

تر  خدا گرامی» :فرمود ،پرسیدها« »این االغ  معنی ۀ دربار  ( ن آوازها بانگ خران استیبدتر )
آن   و  که  است  از  بیافریند  را  بداردسپس  چیزی  ناپسند  را  و  بلكه    ؛ آن  زریق  او  از  منظور 

کنند  می وقتی در آتش عرعر و  االغ هستند  دو صورتبه است که  در تابوتی از آتش رفیقش 
 1.« شوندمی  آزردهها تش از شدت صدای آن آاهل 

  از  شنیدید  را   االغ  عرعر و  سگ عوعوی وقتی» : است شده  روایت   صادق امام از و
  شما  که  کنند می  روایت   را   چیزی   هاآن زیرا    ؛ ببرید  پناه  خدا   به   شدهرانده   شیطان 

 2.« بینیدنمی
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چنین پاسخ    امیرالمؤمنین  و  چیست؟  هااالغ   از  منظور   :است  صمشخ  سؤال  این
که  می آن    و(؛  ودومی  اولی)یعنی    است   بشر جنس    از   یفالن  و   یفالن  ،منظوردهد  پاسخ 

این    ازرا    کریم  ۀآی این    دوربودن   امیرالمؤمنین  و  ، است  مشخص  هم  حضرت
چیزی را  که  است  از آن  تر  خدا گرامی»  :دهدتوضیح می  سخن   این  با  ،شدهشناخته   حیوان

 .« آن را ناپسند بداردسپس بیافریند و 

گذ  آیا  ؟!گوییدمی  چه  حدیث  این  بارۀدرحال   شدهاش کنار  چشم   ،ته  آن  پوشی  از 
عقل کامل  دارندگان  ـ  طبق ادعای خودتان که  ـ   شما و    ؟!دارد  وجود  تعارضی  یاشود؟!  می

کند  خطور می  خودتان   ذهن  به که  را   چیزی  و   کنیدمی  رد   را  امیرالمؤمنین  حدیث 1، هستید
 .  ...شودمی منطبق  او بر   کریم ۀ آیاین  کند چنین که کسی راستی به  !؟گیریدبرمی

  سؤال  مبارک   ۀ آی  این   خصوص   در   بیتاهل  از   باید ما    هااین تمامی   از   بعد عالوه،  به 
  (متشابهات)  مهدی  امام  اسرار  در  احمدالحسن  سید  کالم  به  گیهم  و  کنیم

 .گوش جان بسپاریم 

است تعالی  حق چرا    / پرسش  ْنَكرَ   ِإَنَّ   :فرموده 
َ
ْصَواِت   أ

َ
 2اْلَحِمیرِ   َلَصْوُت   اأْل

 (. بدترین آوازها بانگ خران است)

ذِ   َمَثُل  فرماید:تعالی میحق   /پاسخ  ْوَراَة ُثمَّ َلْم  یالَّ ُلوا التَّ ْحِمُلوَها َکَمَثِل  ی َن ُحمِّ
ف شدند[    است  شده  بار  هاآن   بر  تورات  که  کسانی  )َمَثل 3اْلِحَمارِ  ]و به آن مكلَّ

ها و  عمل در ملكوت آسمان عاِلم بی  َخر است(. آن َمَثل  کنندنمی  عمل به آن  ولی
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را میآن  او  فرشتگان  که  و حق بینند،  گونه  است  االغ  دربار مانند  علمای    ۀتعالی 
از دعوت بی که  و فرستادگان میعمل  پیامبران  ُهْم  فرماید:  گریزند میهای  نَّ

َ
َکأ

ْسَتنِفَرٌة * ُحُمٌر   ْت ِمن َقْسَوَرة  مُّ   ؛زند(ی گر می  ری ش از  وحشی * که  خران  )مانند 1َفرَّ
عمل علمای بی ، و صدای  اندها خرانی هستند که از شیر فرار کردهیعنی گویی آن 

زیرا صدای باطلی است که با حق خالصی   ست؛ترین صداهاو زشت   ترینناخوش 
حجت  و  پیامبران  و  انبیا  می  هاکه  زمین  اهل  مجادله  برای  به  آورند 

 خیزد. برمی
* * * 

واژه تمرکز    سه با نكته  سه بر بیندمیتوجه کند    قرآنی کریم  ۀآیبه    ،گرامی  ۀخوانند  اگر
 .هااالغ  -3 ؛صداها -2 ؛ترینزشت   -1 :کرده است

  قرآن یأ ر با استفاده از   آنكه  مگرندارد  راهی  کند پیدا   نیآقر  معرفت بخواهد که کسیو 
این    منظور   بتواند   معرفت   این   از  بعد   تا  ، یابد  اطالع واژه    سه  این  بارۀ در   پاک،   سنت   و   کریم 
   پردازیم: ها میواژهیک این در اینجا به یک  ما  .درک کند را  نی آقر  کریم ۀ آیاین 

   :داشتن(ناپسند)  انكار

که    هرچه  .کردنانتقاد یعنی     تواننمی  و  ،شودمی  منكر  و  زشت  ، کند  نقد   شرع،را 
»ه ب کرد    « انكارمعنای  پیدا    دومیبه    اولی  زیرا   ؛«صدا »  یامعن   بر  وقوف   از   بعد   مگردست 

  .صداها ترین زشت تعلق دارد؛ یعنی به  «صدا » ه ب « داشتنناپسند: انكار» یعنیتعلق دارد؛  

 
 . 51و  50 ،مدثر .1
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   :صدا 

]خدا[    وقتی  .است  معصومنظر    برابر   درنظر  اظهار    موجود  ما  میان  درفرستاده 
 : دگویمی سخن  تعالی  خدای طرف از او  زیرا  ؛شودنمیرأی و نظری داده    هیچ است

  اْلَهَویَٰ یَوَما َعِن  َوحْ   *   ْنِطُق  ِإاَلَّ  ُهَو    سخن  هواوهوس  روی  از  و﴿ 1وَحیَٰ ی  یِإْن 
   .﴾شودمی الهام که است  یوحی بلكه *  گویدنمی

  ابراز  (معصوم  برابر  در )هیچ نظری    تا   اندکرده   توصیه  ائمه  که  استای  نكته   این  و
  زیرا  ؛ خواهد بود صداها ترینزشت  ابراز بدارد  را  خود نظر چنین  این  انساناگر  اینكه  و  ؛نشود

ُتْصَرفُ   است   باطل کامل    طوربه  َنَّیَٰ 
َ
َفأ اَلُل  الَضَّ ِإاَلَّ  اْلَحِقَّ  َبْعَد  حق    ﴿ 2وَن َفَماَذا  از  بعد 

 .﴾چیزی جز گمراهی و ضاللت وجود دارد؟ پس چگونه شما را از حق بازمی گردانند؟

 ی   :فرماید می   تعالیحق   .استیادآوری کرده    منانؤم  به را    نكته   این  کریم   قرآن 
َ
أ َها  یا 

ذِ  بِ َن یاَلَّ ْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت الَنَّ
َ
َواَل َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َکَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعض    یآَمُنوا اَل َتْرَفُعوا أ

اَل َتْشُعُروَن  ْنُتْم 
َ
َوأ ْعَماُلُكْم 

َ
أ َتْحَبَط  ْن 

َ
ایمان آورده﴿ 3أ را بلندتر  ای کسانی که  اید، صدایتان 

گویید با  نان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن میكنید، و همچناز صدای پیامبر 
   . ﴾هایتان تباه شودآنكه بدانید کردهمبادا بی ؛ او به صدای بلند سخن مگویید

  آنجا تا  ؛ است  گناهان  نیتربزرگ   از و نظر   یأ ر   ابراز  ،معصوم  امام  نظر  وجودپس با 
انسان    که  جایی   از هم  آن   ، استبرشمرده    « کارهاکنندۀ  »نابود   را   آن  کریم  قران   که

   .متوجهش نیست
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  ریسمان به  که  هستند   کسانی  هاو این   وجود دارند  نظراظهار   برابر دردستۀ دیگری    اما
ذِ   : است  شمرده  برچنین    را   هاآن   کریم  قرآن   و  زنندمی  چنگ  معصوم  امام اَلَّ َن  یِإَنَّ 

َرُسوِل  ی ِعْنَد  ْصَواَتُهْم 
َ
أ وَن  ذِ ُغُضَّ اَلَّ ِئَك  وَلَٰ

ُ
أ ِه  ا یالَلَّ اْمَتَحَن  ْقَویَٰ َن  ِللَتَّ ُقُلوَبُهْم  ُه  ْجرٌ   َمْغِفَرةٌ   َلُهْم   لَلَّ

َ
  َوأ

  که هستند کسانی هاآن  ،آورندمی پایین  خدا  رسول  نزد را  خود  صدای که کسانی﴿ 1ٌم یَعِظ 
   . ﴾هاستآن  آِن  از  بزرگ  پاداش  و مغفرت است؛ آزموده تقوا  برای را   شانهایقلب  خدا 

برابر    سكوت  ایندر     سكوت،  این  و  تقواست  برای  هاقلب   امتحان  محمدآل در 
  ،بعد   اما»  : استآمده    علی  امام  ۀ خطبدر    .است   قائم یارانخصوصیات    ترینمهم

اما   ...  :فرماید می  آنكه  تا  ...   شودمی  نازل  زمین  به  آسمان  از   باران  قطرات  مانند ه  امر
به    یهنگام ن  یاری که  از    یدا پ   یاز آنان  و  ا یاری کند  از  از    یر ناگز  یشان خواستن  گردد، 

و   کردنیاری  خوددار   یستندا یمباز   ی به  گوش   کنند می  ی و  شن   یشان هاو    یدناز 
سنگ  یخواهکمک ا او    ینبنابرا   ؛شودی م  یناو   اش یاری به    یاری بس  یهادست   ینكهاز 

 2.«شودیمحروم م کنند یامق  یبه کار و پاهای بسیاری  و  شتابندب

گوش » شن  یشانهاو  سنگ  یخواهکمک   یدناز  از    «شودیم  یناو    و  دعوتتمثیلی 
 .  ...است اعالم

است   ابوعبدالله  ، نعمانی  ابراهیم محمد بن    « غیبت»  کتاب   در آن  »  : فرموده  اگر 
  یول  ؛شما انجام خواهد گرفت   ، خواستۀ شود  یل تكم ،دهچند  و    یصد س   ۀشدیف توص ۀشمار 

کس  یعهش صدا   یما  که  عقده   یش است  و  نكند  تجاوز  بناگوشش  دروناز  از    اشیهای 
و با    نكند   ییجویزهستآشكارا  با دشمنان ما و آشكارا مدح ما را نكند و    یفتد ن یكرش بیرونپ

 
 . 3 ،حجرات .1
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ع   یکس ما  از  کس  ین نشهم   کندیم  یجوییب که  با  و  که نگردد  بدگو  ی  ما    کندیم  یی از 
کردم:    عرض «  صحبت نشود و دشمن ما را دوست ندارد و دوست ما را دشمن ندارد.هم

ا  با  ش   ین پس من  ش   اییعهگروه مختلف  ادعای  فرمود:    گرییعهکه  کنم؟  در  »دارند چه 
سال بودخواهد    یل تبدو    یجداساز   ،یگر غربال   هاآن   یانم و  هالک   ییها.  کننده 

بود.  در  کنندهنابود   ی اختالفاتو    ُکشنده   یرهایی شمش خواهد  آنان    یکسما    یعۀ ش  انتظار 
همچون که  همچون    آوردیبرنم  یاد فر  سگان  است  ن   ورزدی نمطمع    کالغ و  دست  ز  یا و 

 1« . . ..یردبم  یاگر از گرسنگ ی حت کندیدراز نم یکس یسو به 

   :اسدی  مهزم به  صادق امامسخن 

شیع»ای    :فرمود  ابوعبدالله کس  ۀمهزم،  صدا   یما  که  بناگوشش    یش است  از 
عقده  و  درونتجاوز نكند  پ  اشی های  بیرون از  با    یفتد ن   یكرش  و  را نكند  ما  و آشكارا مدح 

ع   یکس ما  از  کس  ین نشهم   کندیم  یجوییب که  با  و  که نگردد  بدگو  ی  ما    کندیم  یی از 
 2.«صحبت نشودهم

  پچپچ   صدایی  با  او  که  حالی  در   بشنود  را   دیگری شخص    صدای  انسانشود  می   آیا
و  ،ظاهر البته    ،مجاز  بر  آن   حمل  خصوصدر    اما  !شود؟نمی  شنیده  که  کندمی   اولی 

 اسالمی   ظاهر  مفهوم  با   بیشتری   انطباق   حدیث  ظاهر   اینكه   بر  عالوه  ؛است  ترشایسته 
برابر شنیده  نظراظهار   یعنی  :«رودهایش فراتر نمیاز گوش   صدایش»  .دارد   یعنی  ،اشدر 

  متمایز ،آن با قائم اصحاب که است صفتی این و ؛است رسیدهبه او  ائمه از آنچه
   .است ستوده را  هاآن   روایت  و دنشومی
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  ممكن  شدگفته  به آن صورتی که    جز  این  رود؟نمی   فراتر  گوشش  از  صدایش  چگونه
نظری    یعنی)  صدایشان   قائم  اصحاب  یعنی  ؛ نیست و  جامعه    کهرأی    عرضهبرای 

است شنیدنیعنی  )هایشان  گوش   از  (داشته  فراترمصطفی  بیتآل   از  صدا   این  از   )  
 . رودنمی

 : (هااالغ ( حمیر

  درنماد    این  و ،استعمل  بی عالمنمادی برای   کریم،  قرآنکه در   است   «االغ »  جمع 
ْوَراَة ُثَمَّ    : فرمایدمی  تعالی حق   .است  شده  تكرار  بار چندین    کریم   قرآن  ُلوا الَتَّ ِذیَن ُحِمَّ َمَثُل اَلَّ

ْسَفاًرا  
َ
أ َیْحِمُل  اْلِحَماِر  َکَمَثِل  َیْحِمُلوَها  ِذیَن   اْلَقْوِم   َمَثُل   ِبْئَس َلْم  ُبوا   اَلَّ هِ   ِبآَیاِت   َکَذَّ هُ   الَلَّ   اَل   َوالَلَّ

اِلِمیَن   اْلَقْوَم   َیْهِدي به[  مَ ﴿  1الَظَّ آنان تكلیف شد، سپس به  ثل کسانی که ]عمل  به  تورات 
ثل قومی که چه بد است مَ  !کندهایی حمل میاالغ است که کتاب  انندآن عمل نكردند، م

  .﴾کندآیات خدا را تكذیب کردند و خدا مردم ستمكار را هدایت نمی 
برای    «االغ »   و  ، استبوده    گذشته   هایامت   در   اسرائیل بنیعمل  بی   علمای نمادی 

عنوان تمثیلی که دیگران  این نماد را به   کریم   قرآن   زیرا  ؛ گیردمی  بر   در   هم   را  هاامتتمامی  
شامل می استرا هم  گرفته  نظر  در    سخن  و  ﴾است  االغ  مانند   ...که  کسانی   مثال﴿  :شود 

ُحُمٌر    : شوندمی  الهی  هایت ودع  از   مانع   که  منافقینی   توصیف  در   تعالی حق ُهْم  َنَّ
َ
َکأ

    .﴾هستند فرار   حال در  و  گردانروی هاییاالغ  هاآن  گویا﴿ 2ُمْسَتْنِفَرةٌ 
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 : شود می گرفته  نتیجه گذشت  آنچه از 

ْنَكرَ   ِإَنَّ   آیه  این در  
َ
ْصَواِت   أ

َ
است )   رِ یاْلَحمِ   َلَصْوُت   اأْل خران  بانگ  آوازها    (بدترین 

ناپسند  زشت  که  و  دارد  وجود  نظر    یأ ر   برابر  در   نظرهااظهار   بر  مترتب دانستنی شرعی  و 
  این  عمل؛ کهبی علمایشود مگر توسط  انجام نمی  یینظرها اظهار چنین    و  ،است  معصوم

 .است شده  وارد بیتاهل از  نكته
شد   قبالً   حدیث   اینـ   است شده    روایت  امیرالمؤمنین  از    از  مردی   کهـ  گفته 

گرامی»: فرمود  ایشان  ؛پرسید  هااالغ   معنیخصوص    در  امیرالمؤمنین از  تر  خدا 
 .« آن را ناپسند بداردسپس چیزی را بیافریند و که است آن 

همان    را   آیه   این   هرکسبنابراین   شناخته حیواِن به    با  تناقض   در   ،کند تفسیر    شده 
آن   تناقضی  هیچ   که  حالی   در   ؛ است  افتاده   بیتاهل  کالم   و  امیرالمؤمنین ها در 

   : فرمایدتعالی میحق   .نیست
َ
اْلُقْرآَن أ ُروَن  َیَتَدَبَّ هِ   َغْیرِ   ِعْندِ   ِمْن   َکاَن   َوَلوْ   َفاَل    ِفیهِ   َلَوَجُدوا   الَلَّ

  اختالف  آن  در  بود  خدا   غیر   جانب   از  اگر  ؟کنندنمی  تدبر  نآقر   در  آیا﴿ 1َکِثیًرا   اْخِتاَلًفا
   .﴾یافتندمی زیادی 

 ها آن   حالت  بیان   توصیف،   این  شودمی  مشخص   همچنین  ؛هستند  ناطق   قرآن   هاآن 
  این  و   ؛ (است   حقیقی  صورت   شود مقایسه   مادی   عالم   این  با   اگر   که )  است   ملكوت  عالم  در

نكته  گفته س  در   متشابهات   در  احمدالحسن  سید  که  استای  همان    قبلیشدۀ  خن 
 : است  کرده بیان

او را میها و آن آسمان عمل در ملكوت  عاِلم بی » مانند االغ  بینند،  گونه که فرشتگان 
حق  و  دربار است  بی   ۀتعالی  دعوت علمای  از  که  فرستادگان  عمل  و  پیامبران  های 
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ُهْم ُحُمٌر : فرماید گریزند میمی نَّ
َ
ْسَتنِفَرٌة *  َکأ ْت ِمن َقْسَوَرة  مُّ   وحشی * که خران )مانند  َفرَّ

« . ... گریزند( می شیر از

بن   موحدینالسید   و   منین ؤالمامیر   بیان   از   آنچه   و که    آمد،   طالبابی   علی  آنجا 
است رفیقش  بلكه  »  : فرموده  و  ]کالغ[  زریق  او  از  آتش  منظور  از  تابوتی  که  در  است 

 « . ...االغ هستند دو صورتبه 

  از شدید ناخشنودی  این چرا  که طوالنی جدال پاسخ این  و  سرَّ  قبلی، کالم از همچنین
که    تا  ،شودمی  روشن  است   آمده  کریمش   کتاب   در  سبحان  وندخدا   طرف   سخن  بهآنجا 

 . ﴾صداها ترینزشت ﴿  :رسدمی تعالی خدای

فضاست    در   شدهطرح نظر م  و  یأ ر همان    ـگفته شد   قبالً   که  طور   همانـ   راز   و   سرَّ   بله 
  در  دانند می  عالم   را   هاآن   جاهالن   که است    کسانیصدای    و ،( قرآنگذاری  طبق نام   صدا )

استفرمود  طالبابی   علی بن  کهگونه  آن   ؛نیستند  عالم  که  حالی قرآن  )  ه  که  کسی 
  طوربه یعنی ) ؛کند   مقابله   صداها  ترین پاک با   تا  ه است آمد  صدا   این   .(نامید االغ   را   او   کریم

منحصرًا(   و    ترینزشت   ،صدا این    یانظر  اظهار   این  روازاین  ؛معصوم  صدایبا  مشخص 
  و  ؛ است  محض   حق   صدای   برابر   در   محض   باطل   صدای   زیرا   ؛ صداهاست  و نظرات  

  به  ،گرامی  ۀخوانند  ای  .گیرد قرار می  صداها  ترینپاک   برابر  در   زیرا   صداهاست  ترینزشت 
باش د  توجه   احمدالحسن  سید   کالم حق  :اشته  با  که  است  باطلی  صدای  »زیرا 

و   انبیا  که  حجت خالصی  و  می   هاپیامبران  زمین  اهل  مجادله  برای  به  آورند 
   خیزد.«برمی

  اشاره  دومی  و  اولی  یعنی  آیه  این  مصداق   باالترین  به  طالبی اب  علی بن  روازاین
   «.  ...است منظور از او زریق ]کالغ[ و رفیقش بلكه » ه است: کرد



 

 

 : دوم ۀآی

 َعَراُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن  َوالشُّ

 ِبُعُهُم اْلَغاُووَن َعَراُء َیَتَّ  ﴾ کنندپیروی می و شاعران را گمراهان  ﴿ 1َوالُشَّ

 مفسران تفسیر کلی در   طور بهآیه 

 الرحمه( علیه) قمی تفسیر 

« َیِهیُموَن َواد   ُکِلَّ  ِفي  ُهْم  َنَّ
َ
أ َتَر  َلْم 

َ
  ﴾ اندسرگردان  بیابانی  هر  در  هاآن  ندیدی  یاآ﴿   أ

استگفت  قمی دروغ  یعنی  :ه   جدل   کنندهگمراه دالیل    با  و  کنند می  مناظرهپردازی  با 
می  و  کنند می گام  مذهبی  و  راه  هر  روش   یعنینهند؛  به  این  عقاید،  با  و    را  خدا  دین ها 

َیْفَعُلوَن   . دهند می   تغییر اَل  َما  َیُقوُلوَن  ُهْم  َنَّ
َ
می  هاآن  و﴿   َوأ   که   گویند چیزهایی 

نمی آنقمی  .﴾دهند انجامشان  که  دهند می  پند   را  مردمها  :  حالی    پند  خودشان  در 
بازنمی  خودشان  ولی   ،دارند بازمی  منكر  از  و  گیرند نمی   فرمان   معروف  به   و  دارندرا 
 را   محمد آل  حق  که  هستند   کسانی  هاآن  و  ؛کنند نمی  عملخود    ولی  دهند می
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 1.« ند اهکرد غصب

* * * 

 تبیان  در  طوسی شیخ

»   در  طوسی  شیخ که    است  گفته  آیه  این  خصوص  در  «قرآن  تفسیر  در  تبیانکتاب 
  ۀآی  اینبارۀ  در محمدآل   احادیث  به   و   نرفته  بیرون   الفاظ   ۀدایر   از   و است  شاعران بارۀ در 

   .آمد خواهد محمدآل  علم بحث م در  ـشاءالله انـ   آن  بیان  که ؛است  نكرده  توجه  کریم

ِبُعُهُم اْلَغاُووَن   :تعالیحق  سخن  و  ...» َعَراُء َیَتَّ ﴿و شاعران را گمراهان پیروی   َوالُشَّ
کشیشان و   به  و  دهند می  گوش   دزدانه  که  هستند   کسانی  هاآن  :گفت  حسن  ؛کنند﴾می

ْمِع    . گیرند می  وحی  طریق  از  را  خبرهایی  :گفت  ودهند؛  کاهنان خبر می ُهْم َعِن الَسَّ ِإَنَّ
 وحی،  شنیدن   از یعنی ؛﴾[اندها از شنیدن، معزول ]و محرومدر حقیقت آن﴿  َلَمْعُزوُلوَن 
 هستند  سرایانیداستان  ،شاعرانمنظور از    :است  شده  گفته  و  ؛هستند   ناتوانمحروم و  

می  به  که   را   چیزی  و  بافند می  دروغ  خود   هایداستان  در  که خطور  کند  ذهنشان 
   .گویند می

َیِهیُموَن   :تعالیحق  سخن  و َواد   ُکِلَّ  ِفي  ُهْم  َنَّ
َ
أ َتَر  َلْم 

َ
آنآ﴿   أ ندیدی  هر یا  در  ها 

سرگردان  ی انکس  مانند ه  کند   غلبه  ها آن  بر  هواوهوس   وقتی  یعنی  ؛ند﴾هست  بیابانی 
 و   مشخص است  شانچهرهدر    یسرگردان  ند نکمی  رو  آن  به  که  بیابانی  هر  در  که  هستند 

   .شود میتوصیف  عقل وشكیبایی  به و دارد وقار و آرامش که نیست کسی صفات از این

به هر معنایی که به نظرشان    وفن بیانی وارد    هر  در  هاآناین است که    شیامعن  و
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 1« . ... ند اهگفت قتاده و عباس ابنشوند. رسد و خواهانش هستند متوسل میمی

* * * 

 « مجمع» در   طبرسی شیخ

  شیخ  که  است  چیزیبه   نزدیک  بسیار  گفته   «البیانمجمع »  در  طبرسی  شیخ  آنچه   اما 
او فاصله نگرفته است  وه،  گفت  طوسی   در  صادق  امام  حدیث  نقلمگر    ،از سخن 

  تفسیر  و   ننوشتهتوضیحی   روایت،  ای اینبر  هرچند  ؛کریم  ۀآی  خصوص  در  خود  کالم  پایان
 : است گفته او  .است نكردهبرایش بیان   را  خودش

«...   اْلَغاُووَن ِبُعُهُم  َیَتَّ َعَراُء  می   َوالُشَّ پیروی  گمراهان  را  شاعران    ؛ کنند﴾ ﴿و 
  ؛ است   آورده  را  هاآن  نام  مقاتل،  و  ،هستند   مشرکان  شاعران،  از  منظور  :گفت  عباس ابن

  را   چیزی  مانندِ ه   ما  کردند می  ادعا  و  گفتند می  سخن  باطل  و  دروغ  هبها  آن  ...جمله  از
 جمع  هاآنگرِد    قومشان  گمراهان  و  گفتند می  شعر  و  ه استگفت  محمد  که  گوییممی
می  و  شنیدندمی  را  شان اشعار   و   شدند می توهین  یارانش  و  پیامبر  به  این کردند،  وقتی 

استحق  سخن   این  و  ؛کردندمی  روایت  هاآن  ازرا  اشعار   اْلَغاُووَن   :تعالی  ِبُعُهُم    َیَتَّ
 . کنند﴾ پیروی میها  از آن﴿گمراهان 

ـ   گفته  و  .هستند   شیاطین  گمراهان،  : است  شده  گفته  ـمجاهد   و  قتاده  ازهمچنین 
است به  به  که  هستند   کسانی  ،شاعران  از  منظور  :شده  که   اشعارقدری  پرداختند 

 شاعرانی   هاآن  :است  شده  گفته  و  .کرد  جدا  سنت  و  قرآن  از  راها  آن  مشغولیتشان
می  وقتی  و  دادندمی  دشنام  گرفتند می  خشم   وقتی  که  هستند    دروغ کردند  صحبت 
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  خود   کالم  شاعر،  .بودند   فسق  دچار  شانبیشتر   زیرا  ؛شدند  گمراه  هاآن  بیشتر  .گفتند می
عشق  با  را اظهار  و  جوانی،  ایام  ]ذکر    مداحی  صله  دریافت   برای  و   ،بیان  [تشبیب 

جاهالنه طنزپردازی  صتع  بارۀدر   و  ،کند می خصوصیات    .کندمیبات    سوی به  را  اواین 
می  نیست  او  در  که   رذایلی   و  فضایل   به   انسان  توصیف  و  گوییدروغ  گفته   دهد.سوق 

  آنچه   و  گویندمی  دروغ  خود  هایداستان  در  که   هستند   یانیسراداستان  هاآن  :شودمی
   .رانند کند بر زبان میخطور می شانذهن به

 را خداوند متعال  دین که  هستند  کسانی ها آن :آمده است ابراهیم علی بن تفسیر در
 کسی   اید دیدهتا به حال    آیاگفته است:  وی    .کنندمی  مخالفت  او  امر  با  و  دهند می   تغییر

  وضع  خودطبق آرا و نظرات    را  دینی  که   هستند   کسانی  منظور  د؟کن   پیروی  شاعری  از
   .اندکرده پیروی هاآن از اساس  این بر مردم و هکرد

جماعتی هستند ها  آن»  :فرمود  ، است  کرده  روایت  عبداللهواب از    سند   با  عیاشی
با علم و علم را  گاهی خود  و    پس  ؛اندآموزی به دست نیاوردهکه دانش و آ گمراه شدند 

 1.« کشاندنددیگران را نیز به گمراهی 

* * * 

 شیرازی محمد  سید 

اند  گفته   از او  قبل  مفسرانای که تمام  شدهشناخته مطالب    از  آیه  اینخصوص    دروی  
 : گفته است  «القرآن تقریب»  دراو  .شوددور نمی

حربۀ    وقتی  و است  شاعر  او  که  زدند می  تهمت   پیامبر  به   کافرانچه بسا بعضی از    و»
سخن از   این   ،گفتند می  برخی  که گونه  آن  ،شد   باطل   کاهن  عنوان به  او  معرفی  در   هاآن
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در حالی که شخص   ،د نکن  باطل  "شاعر"  عنوانتحت  راآن حضرت    حقیقت  تاراه رسید  
 گمراه   که   کسیو    "کنندمی  پیروی  گمراهان را    شاعران"   زیرا  ؛نیست  شاعر  ،فرستاده

که  امعنبه  ،هشد  است  کسی  است؛کرد  گم   را  راهی   کسانی   همان  منحرفان،  یعنی  ه 
که  کنند می  پیروی  شاعران  از  که  هستند  حالی   رسول   از  ،شدههدایت  مِن ؤ م   جز  در 
از   رساتر   این  ؟ است  شاعرگفته شود    او  بارۀدر   است   ممكن  چگونه  پس   ؛ کند نمی  پیروی

 پیروی   زیرا  ؛ هستند   هواوهوس   و  فساد  و   گمراهی  اهل  شاعران،  شود  گفتهآن است که  
شده   پیروی  که   است   فردی  در   گمراهی  شدت   ۀدهند نشان  کسی،  از  گمراهشخص  

 1ت.« اس

در    و   کند نمی  تصور   عبارت این    در   را   جازی مَ   تعبیر گونه  هیچ  او بنابراین   ترتیب  این  به 
  روایاتبا   را  آیه این   ظاهر تواندمی کسیچه زیرا  شود؛متوقف می شالفاظ  و  متنخوِد  حدود

به    را   بیتاهل   از  واردشده  روایاتبه همین دلیل وی    کند؟  جمع  ،اشباره در   واردشده
به    و  ،کند تفسیر  را  قرآن  است شده نهی آن  ازکه تفسیر به رأیی همان   با   تاگذارد  کناری می
ترتیب     در  بیتاهل  از   گرفتهبر   تفسیرِ   در ما    .شودمیکار ممنوع و غیرمجاز    گرفتاراین 

   .دید خواهیم را   ظاهری  رضا تع این از رفت برون   راه بحث،این م پایان 
* * * 

 مغنیه جواد  محمد  شیخ

  که  هستند   عراناش منظور همین    گویدمی  « کاشف»  ، خود  کتاب  در  مغنیه  جواد  محمد
است؛  را   هاآن   کریم  ۀ آی  این  در   جاللهجل   وند خدا  داده  قرار  به    ولی  خطاب  توجه  با  او 

اتخاذ می  این    ۀ انگیز  و  ،کندمی   متمایز  را   شاعران  از  نوع   دوکند  رویكردی که شاعر  او در 
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بوده این    کریم  ۀ آی  مشمول   باشد  بد  که  کسی  و  ، است  خیر  باشد  خیر  آنچههر که    کار 
 ! شودمی

این  » به  برای    و  «است  شاعر  محمد،»  :است  مشرکان  سخنپاسخ  است  پاسخی 
اینكه  روشن   قرآن   زیرا  ...؛هستند  متفاوتیكدیگر    باجهاتی    از  شاعران   و   محمد شدن 

نكرده  شعر   سبببه  را  شعر نكوهش   موجب بهنیز    را  شاعران  و  استبودنش 
  ارزشبی  و  باطل  کهنكوهش کرده    را  شعری  بلكه  ؛است  نكردهبودنشان سرزنش  شاعر 
پر پیچ و خم    هایراه   به   و  گردانند برمی  روی   حق از  کهسرزنش کرده    را  شاعرانی  و  ،باشد 

کنار    ودهند  میتوضیح    را  مستضعفان  آرزوی  که  شاعرانی  اما  ؛روند می  ن امظلوم در 
 و   سرکشان  و  طاغوتیاندر برابر    و  دهند را یاری می  انسان  آزادی  و  عدالت  و  ایستند می

 در   پیشگام  مجاهدین  ۀدر زمر   هااین  ،کنند ماندگی قیام میعقب   و  نادانیجهل و  علیه  
 1.«هستند  خدا راه

به   و   امعن   این  در  که  روایاتی  به ـ  نه در معنای نزدیک و نه در معنای دور وجه ـ هیچوی 
   .شد خواهد عرضهدر ادامه  روایات  اینبعضی   کهای نكرده است اشاره  اندشده وارد

* * * 

 نمونه تفسیر 

های انتخاب   و   قبلیبندی  تقسیم   همان  از  « نمونه  تفسیر»  در  شیرازی  مكارم  ناصر
واژگان   عرصۀ  به  نیز    ؛ کندمی  پیرویمحدود  نگاهی  که  تفاوت  این    از  حدیثی   به با 

 : گوید می و  دارد بیتاهل
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که در    در  ؛ کنند میسیر    یخیالدنیایی    در  شاعران»   دن خواهمی  واقعی  جهانحالی 
 شعر   عشق  و  مستی  و  زندگی  خصوص  در  شاعران  د.نبخش  نظم  را  انسانی  عالم
مثل وضعیت    ؛ سرایند می خصوص که  به  ؛ بودند   حجاز  در   کهدوران    آن  شاعراندرست 

به  خصوصیت  از  این  دلیل    ؛است  مشخص  هاآن   شعرهایروشنی    ،رپیامببه همین 
ِبُعُهُم  :نیست شاعر َعَراُء َیَتَّ  1« . کنند﴾﴿و شاعران را گمراهان پیروی می اْلَغاُووَن َوالُشَّ

 : کندمی اضافه  خود پایانی ۀ جمل هب  را  « قرآن» سپس 

« َیِهیُموَن َواد   ُکِلَّ  ِفي  ُهْم  َنَّ
َ
أ َتَر  َلْم 

َ
آنآ﴿   أ ندیدی  سرگردان یا  بیابانی  هر  در    ها 

 ها قافیه  که  آنجا  تا  ؛هستند   خود  شعری  تشبیهات  و  خیاالت  در  غرق  هاآن  ؛ند﴾هست
اغلب   ها آن  . هستند   سرگردان  جایی  هر  در   آن  با   و  کشاند میسو  آن  یاسو  این  به   را  هاآن

بخواهند نسبت به کسی سخاوتمندی کنند    هرگاه  ود...  نیستن  استدالل  یا  منطق  دارای
 ، دهند  قرار جایگاه ترینپایین در را  او خواهند میگویی   ؛ سرایند می  اش بارههجو تلخی در 

 شان هدف  واند  استثنا شده  شاعرانها از  این  ...باشدبوده    آسمانی  موجودیاو    اگر   حتی
 در   و  هستند   آسمانی  الهِی اهداف    دنبالبه   خود  شعر  در  بلكه  ؛نیست  شعرگفتن  فقط

 2.« شوند  غافل خدا یاد از تا روند فرونمی چنان  اشعار

آن   پرسیم می  خود   ۀنوببه   ما  ولی »اگر    و  منطق  دارای  موضوعات  بیشتر  در ها 
تو میبه ـ   چگونه   ،نیستند  «استدالل که  اتفاق    بیشتر   در ـ  گوییصورتی  به  توانند  میقریب 

  بیتاهل   تفسیر  غیر  با  را   قرآن   که  کسیاز نظر    بیتاهل  روایات  و  ؟!شوند  پیروز
 !کندمی پیر   را جوان  که روایاتی همانچه جایگاهی دارند؟! است  کرده تفسیر

 * * * 

 
 . 549ص،  11ج ،تفسیر نمونه .1
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  قرآن هدایت از  تفسیر 

 : گویدمی « قرآن  هدایت از»  ،خود تفسیر در  مدرسی  تقی محمد اما

 : باشد زیر  دالیل به شاعر به گروه اینبسا وجه تسمیۀ  چه و»

 . بودند  گمراه بعدی هایدوره در هانآ بیشتر و زمان آن در شاعران ۀطبق زیرا :اول

بر    شعر  چون  :دوم تكیه  که    ،است  تصور  و  خیالبا  است  این   از   منظورحقیقت 
  که  شودمی شامل را هرکسی بلكه ؛بسراید نیست شعری که کسیهر  ،آیه این در شاعران

 و   یونان  فیلسوفان  ،هگمرا  گروه  این  ۀجمل  از  .کند   رها  را  خدا  وحی  و  پیروی  خود  خیال  از
  بدون   ،کردندمیتكیه    کیهان  حقایقشناخت    در  خود  تصورات  بر  که  ند اهبود  شانپیروان
باشند؛  پیروی  حقی  امام   از   یاداشته    علمی  آنكه  از   ای عده  و  صوفیان  و   عارفان  کرده 

متفقهین    برخی  و  متكلمین  از   که   روشنفكری  هایگروه  وبدنهاد    علمای  جمله  ازاز 
قلم  کنند می  دفاع  هاآن  از  که  کسانیهای  خواسته  و  خودهای  خواسته را و  هایشان 

پیروی  می برای    ، کنند میخرند  اسالمی  افرادتمامی  توصیف  متون  از   ان دیگر   و  این 
 :اند ها آمدهجستن از آنبیزاری و، شاعران طیف

د  -1  آیه[   امر   با  و   د دادن   تغییر  را  خدا   دین  که   است  شده  نازل  کسانی بارۀ  ر ]این 
را دیدهشاعر تا به حال    آیا  .د کردن   مخالفت  عزوجل  وند خدا  پیروی   او  از  کسیای که  ی 
  و   د کردن  بنا  خود   و نظرات  آرا اساس    بر  را   خود  دین  که هستند    کسانی  منظوربلكه    ؟ کند 

 1.« کردند  پیروی هاآن ازنیز  مردم

* * * 
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 المیزان تفسیر 

   :گفته است   آیه این بارۀ در « المیزان» خود  تفسیر در  طباطبایی حسین محمد سید  اما

می﴿   :تعالیحق  سخن» پیروی  گمراهان  را  شاعران  که  تاـ  کنند و    انجام ـ  آنجا 
است    ﴾دهند مین او   به   پیامبر  بهنسبت    مشرکان  تهمت  خصوص  درپاسخی  اینكه 

پاسخ  و  ، استبوده    شاعر این  از    گویندمیکه    ستهانآ سخن    بارۀدر   دادن خبر  ،پس 
 از   گروهیاند:  ها گفتهاینكه آن  یعنیگفته ـ  دو  این.  کند می  وحی  او  به   را  نآقر   ،شیطان

گفته   و  آیند می  او  سویبه   یانجن که    ـاست   شاعر  اواند:  اینكه  است  بوده  سخنانی  از 
 کردند. ها قبل از هجرت در مكه مرتب تكرار و با آن دعوت حق را رد میآن

 طور آن  نهکند،  یید میتأ  مكه  در  را  آیات  این  نزول  که  استاز جمله شواهدی    این  و
می   که است؛    مدینه  درشود  گفته  به    بابوده   هم   سوره  پایان  شامل  آیات،  اینكهتوجه 
این    ؛ شودمی استقح  سخنمنظورم  ُمْنَقَلب    :تعالی  َيَّ 

َ
أ َظَلُموا  ِذیَن  اَلَّ َوَسَیْعَلُم 

که    و﴿   َیْنَقِلُبوَن  کردهکسانی  بهستم  بازگشتگاه  اند  کدام  به  دانست  خواهند  زودی 
 .﴾گشتبازخواهند 

ناقص بماند و    هاسال  ،است  مكی  هایسوره   ترینقدیمی  ازکه    ایسوره  ندارد  امعن
کامل مدینه  در   شده مستثنا  افراد  که  ندارد  وجود  استثنا  ایبر شواهدی    و  !شود  سپس 

  گمراهی،  که  حالی  در  باشد چنین    چگونه  و  ؛د باشنبوده    هجرت  از  بعد   منؤ م   شاعران
 کسی   شدههدایت  فرد  .است  یدرستصالح و  رسیدن به  همان    که   است  هدایتی  خالف
  به   که  است  کسی  گمراه  و  ،کندنمی  یتوجه  است  واقعی  و  حقیقی  آنچه  به  جز  که  است

می  اشتباه  را  حق  راه  و  رودمی  باطل  راه خصوصیات   گمراهی  شود.متوجه  جمله  از 
ر    و  تخیلمبتنی بر    صناعت اشعار ؛ به همین دلیل است  واقعی  صورت  از  غیرواقعیتصوَّ

  وحقیقت    از  دورکننده  توهمِی   تصورات  و  خیالی  هایزینت   با  که  گمراهی  فرد  جز
 از   ،گمراهان  جز  و  ؛کند نمی  توجه  آن  به  ،باشد   شده  زدهشگفت  ،هدایت  از  شدهمنحرف
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را    و  کار  که  نیشاعرا  پیروی اند  بنا نهاده  کردن گمراه  و  گمراهی  اساس   برصناعت خود 
ِبُعُهُم اْلَغاُووَن   :است تعالیحق سخنان مه این و کنند نمی َعَراُء َیَتَّ ﴿و شاعران را   َوالُشَّ

   .کنند﴾ گمراهان پیروی می

َیِهیُموَن   :فرماید می َواد   ُکِلَّ  ِفي  ُهْم  َنَّ
َ
أ َتَر  َلْم 

َ
اَل  *    أ َما  َیُقوُلوَن  ُهْم  َنَّ

َ
یا  آ﴿   َیْفَعُلوَن َوأ

آن سرگردانندیدی  بیابانی  هر  در  آن*    ؟ند اها  میها  و  انجامشان  که    گویند چیزهایی 
طبق   وقتیسرگردانی"    ،شودمی  سرگردان  ،شد   سرگردان"  :شودمی  فتهگ  .﴾دهند نمی

حد و اندازه که باشند بی سرزمینی هر در ها آناین است که  منظور  و ؛برود تصور خودش 
 حق   که  طور  همان  کنند   مدح  رامذمومی    باطلبسا    چه  ؛گویند می  سخنبسیار    و

بگیرند    را  زیباییبسا    چه  و  کنندمی  مدح  را  ایستوده سخره   قبیِح   که  طور  همانبه 
دور   حق  از  و   دعوت  باطْل   سویبه  چه بسا  و   ،کنند هجو میو    دهندمی  دشنام   را  ناپسند 
  ۀ کننددعوت  هدایتبر    که  انسانی  فطرت  راه  از  انحراف  ،خصوصیت  این  در  وکنند،  

کنند  ه به آن عمل نمیک  هاآن  سخن  ،در نتیجهوجود دارد؛    استبنا شده    حق  سویبه
منحرف   پیامبر   :گانهسه  آیات این    حجت  ۀخالص  است.   فطرت  راه  ازشدن  همان 

را    زیرا  ؛نیست  شاعر و    کنند می  پیروی  گمراهانشاعران  هنر    را  خودصناعت  تا 
هدایت  و  یر گه گمرا فقط   کنند می  پیرویپیامبر    از  که  کسانی  ولی  ؛کنند   بنا  خالف 

که بنای  چرا  ؛کنند می پیروی  او از حق  طلب و واقعیت به رسیدن  و هدایت طلب سبببه
 گمراهی   و  باطلهیچ    بدون  ،هدایت  و  حق   سویبه  دعوت آن حضرت مشتمل بر    کالم
َکِثیًرا  :فرماید می  تعالیحق  .است َه  الَلَّ َوَذَکُروا  اِلَحاِت  الَصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذیَن  اَلَّ  ِإاَلَّ 

آورده ﴿  یاد  به  بسیار  را  خدا  و  شایسته کرده  و کارهای  آورده  ایمان  که  ؛  ﴾ اند مگر کسانی 
  .هستند  مؤمن  شاعران   ، شدهمستثنا  افرادِ   این  و  اند شده  استثنا  مذموم  شاعران   از  هااین

  باطل   از و ترک  را حقیقت انسان از اینكه  شودمی  مانع اعمال صالح  و ایمانراستی که به
  ؛ کشاندمیمتعالی    خدای  سویبه  را  انسان  سبحان،  خدای  کردنیاد  بسیار  و  کند   پیروی

  یدور   باطلی  از  و   است  راضیاز آن    وند خدا  که  کند می   رو  حقی  سویبه او  در حالی که  
که به  خصوصیاتی  . به این ترتیب  ندارد  دوست  را   نآ  به   شدنمشغول  وند خدا  کهکند  می
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 شود. ها نسبت داده شده است به اینان نسبت داده نمیآن

توضیحات   این   آشكار   نیكو  کارهای  و   ایمان  با  استثناشده  فردِ   کردن مقید   علتبا 
 1« .﴾د کردن یاد بسیار را خدا و﴿  :کند این جمله میبه  عطف را خود سخن سپسشود. می

 : گوید می شریف  ۀآی بارۀدر کالمش پایان  در  هااینتمامی   از بعد سپس 

  وندخدا  سخن  خصوص  در  صادقامام    از  ،صدوق  اعتقاداتکتاب    در  و»
ِبُعُهُم اْلَغاُووَن  عزوجل َعَراُء َیَتَّ   . شد سؤال کنند﴾می﴿و شاعران را گمراهان پیروی  َوالُشَّ

داین":فرمود جمله   از]هم[    سراهاداستان  گویممیبنده    و  ."هستند   سراهااستانها 
 .« هستند  آن  مصادیق

* * * 

   قرآن وحی از 

این    اللهفضل   حسین   محمد   سید  »  تفسیر   در   را   آیه نیز  روش    ه ب  « نآقر   وحی   از خود 
  یعنی)  شخصیت   این سیمای    که  بیتاهلروش    با   و   تفسیر لفظی    ۀشدشناخته 

 خوانیم. می را  او  سخن .است کرده مخالفت  اندکرده  می رست را   (شاعران شخصیت 

 : ه است گفت او

بررسی   به    شاعری   او  د نگویمیپردازد:  می  شعرگوییبه    پیامبر  کردنمتهم»و 
فالنی   و  ستایش  رافالنی    تا زنند  ها پرسه میمیدان  در  که  شاعرانیهمین    مانند است ه

فالنی    و...  کنندمذمت    را دهند...   زشت  را  دیگری  آن سیمای    و  زیبا  راسیمای    جلوه 
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  با   را  هاآن  وکند...  می  آمیزیرنگ  باطل  هایرنگ  با  راکلمات    که  شاعری  شخصیت
زیاد    آیا  ...کند می  تغذیه  غیرواقعیمضامین    با  ییهادروغ بسیار    شخصیت  اینفاصلۀ 

  انسان  زندگی در را  خیرها ۀهم  ۀدرواز  و  کرد  زندگی خدا با  ها آسمان آفاق  در کهرا   مبارک
 در  که  شهوات  والی گل درشده غرق شاعراِن  ۀجامع در شدهشناخته شخصیتبا  ،گشود
نمی  پنهان  شراب   هایمستی   و   پادشاهان  هایتاریكی  پیروان آن    ... بینید است 

 جاه از  و روند میپس به دنبالش  ،هستند ها صاحبان اموال  به این دلیل که آن  ؛سرکشان
 را   او  بهتر  عطا کند  هاآن  به  بیشتر  هرکسو    روند می  شسویبهپس    ،برخوردارند  مقام  و

 تفاوت   و  ...  ؟شاعران  و  شعرسوی    از  ایپیچیده  گیریموضع چنین    چرا  و  ...ستایند می
  م کال   بارۀدر   یاختالف  آیا   و...    ؟چیست  خطیبان  و  هاخطابه  در  هاگیریموضع   و  اومیان  

 دارد؟  وجود ـنثر در صداـ کالم ناموزون با ـوزن در آهنگـ موزون

  رسول   از.  نیست  شاعران  و  شعر  ضد بر    گیریموضع   ،گیریموضع این    :پاسخ  و 
شده    خدا موضع   هكبل  ؛است  حكمت  ،شعرها  ۀجمل  ازکه    استنقل  گیری، این 

 شود میباعث    که  است  شانکلی   رفتار  در  شاعران  غالب   یتذهن  ضد بر    گیریموضع 
  را   عواطف  و  لرزاند می  را   احساسات  کهچهارچوبی    عنوانبه  شعر  به  مردم  توجه  از  هاآن

  به   رسیدن  مسیر  در  برند می  کار  به  راها  قصیده  وقتی  و  کنند   سوءاستفاده  انگیزدبرمی
 1« .  ...ستخودشان ا شهوات و آرزوها

* * * 

  طریحی شیخ

  شاعران  از   منظور   گفته است   « قرآن  از   شگفت  تفسیریخود »   کتاب  در  طریحی  یخش

 
 .197ص ، 17ج ،از وحی قرآن .1
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   : گویدمی بخشند؛ آنجا کهنظم می  را  شعر  که هستند  کسانی ، آیهاین   در

«...   اْلَغاُووَن ِبُعُهُم  َیَتَّ َعَراُء  پیروی    َوالُشَّ گمراهان  را  شاعران   یعنی   ؛کنند﴾ می﴿و 
  ها دروغاز  کسی ،گمراهان جزشیاطین؛ یعنی  :شده است گفته و  ؛خردانبی و گمراهان

کسانی   ستایش  و های معناییکردنپارهپاره و هجوها  و ها گوییبیهوده  و باطلسخنان  و
  ، مشرک  شاعرانمنظور،  :است شده گفته و ؛کند نمی پیروی ند تنیس ستایش ۀشایست که

آنها آنافراد شبیه    و  ابوغره  و  ابوسفیان  و  زبعری  عبدالله زیرا  نیز   ما   :گفتند ها  ست؛ 
  قوم  اعراب  وگرفتند، را به سخره می او و ،گفت محمد که  گوییم می را  چیزی آن مانند ه

 1« . ...را بشنوند  هاآنهجوهای   و شعرها تاشدند گردشان جمع می هاآن

* * * 

 کاشانی  فیض

  امام  از  روایتیک    نقل  بهفقط    و  نیاورده  یتفسیر هیچ    «صافی  تفسیر»  در  او
 : بسنده کرده است  صادق

« اْلَغاُووَن ِبُعُهُم  َیَتَّ َعَراُء  می  َوالُشَّ پیروی  گمراهان  را  شاعران   امام  ،کنند﴾﴿و 
گاهی خود را با علم و علمها  »آن  :فرمود آموزی به دست جماعتی هستند که دانش و آ

گمراهی    پس  ؛اند نیاورده به  نیز  را  دیگران  و    :دیگر   روایت  در  و  کشاندند.«گمراه شدند 
 2« .هستند  یانسراداستان هاآن»

 
 . 52ص  ،تفسیر شگفت از قرآن، فخرالدین طریحی .1
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 1. ه استکرد نقل  را  (الرحمهعلیه ) قمی  تفسیر از  هاییبخش  سپس 

 احمدالحسن تفسیر سید خاص در  طور بهآیه 

  بهفقط   کریم   آیات این  بههنگام پرداختن    مفسران  اول  نسل شد  بیان   قبلی مطالب  در
 ها آن   از  یكی  ۀ سادتوضیحات    و   کردندمیبسنده    عصمت   بیتاهل   از  واردشده  روایات  نقل

ها نیز بر همین  آن   پیروانگفته شد.    ـتفسیرش  در  قمی ابراهیمعلی بن    ازنمونه    عنوانبه ـ
می عمل  که    ؛کردندمنوال  طور    تفسیر»  خود  تفسیر  در  بحرانی  سید  بینیممیهمان 

این نكته که آن   ؛آوردمی  محمدآل   دیدگاه   از را    خودش   تفسیر   « برهانال ها با توجه به 
نداشتند که از طریق آن    حلیراهعبارت دیگر، هیچ ایده و  به  یااند  ارائه نكرده  لیحراه  هیچ
  طریق  ازاکنون   2. شود  کامل  کریم   ۀ آی  الفاظ   و  آیه  این  بارۀ در   واردشده  احادیث   بین  جمع
  شده  روشن  منظور  ،کرده  بیان  «تبهامتشا»  ،خود  کتاب  در  احمدالحسن  سید  آنچه
در  گوش جان می  پس  .است ایشان  پاسخ  به  وی  سؤالخصوص  سپاریم  به  که    عرضهی 

   :ه است شد

َعَراء   :معنای این سخن خداوند متعال چیست  /پرسش  ِبُعُهُم اْلَغاُووَن َوالشُّ   َیتَّ
َواد  َیِهیُموَن   * ُکلِّ  ُهْم ِفي  نَّ

َ
أ َتَر  َلْم 

َ
َیْفَعُلوَن   *  أ اَل  َیُقوُلوَن َما  ُهْم  نَّ

َ
که    )و شاعران  3َوأ

ند؟ *  هست روند * آیا ندیدی که آنان در هر وادی سرگردانشان می گمراهان از ِپی
 کنند؟(. نمی  عمل خود  که گویندمی چیزها و

 
 . 899ص،  2ج ،تفسیر قمی .1
 کتاب خداوند متعال.  خصوصپرهیز از تفسیر به رأی از سوی آنان در  دلیلبه .2
 .226تا  224، ء شعرا .3
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آی  /پاسخ  گمراهاِن  همان  گمراهان،  َواْلَغاُووَن   ۀ این  ُهْم  ِفیَها   1َفُكْبِكُبوا 
 هستند. افكنده شوند(  [ آتش]گمراهان در آن  و ها)پس آن 

قومی نازل شده است که    ۀ»دربار  این آیه فرموده است: ۀدربار  امام صادق
 2« .گرایندمی به غیر آن  ،سپس با آن مخالفت نموده ، کنندعدل را توصیف می

می  پیروی  گمراهی  اماماِن  از  که  کسانی  پیرواِن  یا  گمراهان  را  این  حق  کنند 
میمی توصیف  را  آن  و  آن شناسند  و  آل کنند  و  محمد  عدالت  را    محمدها 
اینمی همان  شناسند؛  بی ها  علمای  دین  به مقلَّ اگر  که  هستند  گمراه  خود    عمِل 

 .  خواهد بود نیایند عاقبت کارشان جنگ و ستیز با امام مهدی

 اْلَغاُووَن ِبُعُهُم  َیتَّ َعَراء  شاعران  َوالشُّ ِپی   )و  از  گمراهان  می که  روند(:  شان 
بی  علمای  همان  پیروان  شاعران،  و  دین  مقلَّ نیز  گمراهان  و  گمراه،  نان  آعمِل 

 هستند. 

 ُهْم ِفي ُکلِّ َواد  َیِهیُموَن نَّ
َ
َلْم َتَر أ

َ
  )آیا ندیدی که آنان در هر وادی سرگردان أ

باطل و دربار   ۀیعنی دربار   :ند؟(هست انحطاط و کوتاه   ۀهر ضاللت و  از  هر  آمدن 
سخن می حق،  است؛ سرایی  باطل  نظیر  و  پست،  زمین  »واد«:  که  چرا   کنند. 

   اسفل و سقوط به هاویه است.باطل، هبوط به 

 ُهْم َیُقوُلوَن َما اَل َیْفَعُلوَن نَّ
َ
  کنند؟(:گویند که خود عمل نمی)و چیزها می َوأ

اینعلمای بی  را حریص اند. آن گونه عمل همواره  به ها  یابی و  دنیا می   ترین مردم 

 
 . 94 ،ء شعرا .1
 کند. کند و غیِر آن عمل می باب کسی که عدلی را توصیف می ، 4ح ،300ص  ،2ج ،کافی .2
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آن هر  از  آن یک  کند.  عمر  سال  هزار  دارد  دوست  آسوده  ها  زندگی  و  رفاه  را  ها 
می ادعا  که  فرستادگان  و  انبیا  زندگی  از  و  دارند  هستند،  دوست  پیروشان  کنند 

ها در کنار حق بایستند یا با باطل نبرد کنند  بینی آن گاه نمیدورند، و هیچ به بسیار 
 . کنندزنان انفاق یا به ایتام و بیوه 

ابوجعفر فرمود:  از  که  است  شده  َتُقوُم »  روایت  ِحیَن  َیراک  ِذي    اَلَّ
ت  بارۀ  در   خیزی(برمی   که   آنگاه  بیندمی  را   تو  که)آن ِفي  است،  نبوَّ َبک  َتَقُلَّ َو 

اِجِدیَن  میسجده   دیگر   با   را   نمازخواندنت   و )  السَّ اصالب  بارۀ  در(  بیندگزاران 
است، اْلَغاُووَن   پیامبران  ِبُعُهُم  َیتَّ َعَراء  ِپی   )و شاعران  َوالشُّ از  گمراهان  شان  که 

با    بارۀدر  روند( می را  خدا  دین  که  شد  نازل  تغییر نظرات  کسانی  با    د دادن   خود  و 
اید که کسی از او پیروی  دیده را  نون شاعری  ک آیا تا   . دکردن  خداوند مخالفت فرمان  

با آرا   ؟کند از شعرا کسانی هستند که  د و  کردن  دینی وضع  ،خود  و نظرات  منظور 
َلْم    :دارد   تأکیدموضوع  بر این  با این سخن د و  کردن  ها پیروی مردم در آن از آن 

َ
أ

َیِهیُموَن  َواد   ُکلِّ  ِفي  ُهْم  نَّ
َ
أ که    َتَر  ندیدی  سرگردان )آیا  وادی  هر  در    ند؟(؛ا آنان 

با   باطل  یعنی  کنند و در  مجادله و مناظره می  ،کنندههای گمراهو حجت سخنان 
اَل َیْفَعُلوَن   ؛گذارندپای می   هر طریقی َیُقوُلوَن َما  ُهْم  نَّ

َ
گویند که  )و چیزها می  َوأ

گیرند، دیگران را  اما خود پند نمی  ،کنندمی مردم را موعظه   کنند؟(خود عمل نمی
  ،کنند و به معروف امر می  ورزند ولی خود از آن اجتناب نمی   ، کنند میاز منكر نهی  

ب خود  آاما  نمی ه  عمل  این ن  آل کسانی  ها  کنند.  حق  که    را   محمدهستند 
 1،2« ندا هغصب کرد

 
 . 125ص   ،2ج ،تفسیر قمی .1
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* * * 

کرد،  باید  کهای  نكته   اولین توجه  آن  که    به  است    بیتاهل  از  واردشده  احادیث این 
  ،احادیث   این جملۀ    از   .اندکرده   بیان   جاچندین    در   را   «شعرا » واژۀ    ی امعن  عصمت
بن    از  «هاقرائت »   کتاب   در   که   استخبری     «لئوساالمستدرک »  و   ، سیاری  محمداحمد 

َعَراُء   عزوجل  یخدا   سخنبارۀ  در   ایشان  است؛   آمده  عبداللهواب  از  نقلبه  َوالُشَّ
اْلَغاُووَن  ِبُعُهُم  پیروی می  َیَتَّ گمراهان  شاعران را  است   کنند﴾ ﴿و    شاعران  از   آیا»  :فرموده 

ب را    به  را   باطل  که  هستند   فقیهانی  ، آن  از  منظور   بلكه   اید؟دیده چنین خصوصیاتی    ا کسی 
 1شوند.« می پیروی که هستند  شاعرانی هاآن  و  ،اندازندمی مردم دل

شده  شناخته   «شاعر»  همان  لفظ،این    از   منظور  که  کندمی  نفی  صادق  امام  پس  
  در  آیه  این  گویند می  که  کندمی   سرزنش  را   کسانی  بلكه   ،باشد  (شعرسرایندۀ    یعنی)

است    شعر سرایندۀ    خصوص شده  شاعران  »فرماید:  می  و نازل  از  چنین  آیا  با  را  کسی 
را    یعنی  «اید؟دیده خصوصیاتی   شاعران  از  آن دیدهکسی  از  که مردم  کننداید  پیروی    ؟ها 

این نكته آمده است. نیز    و  ترروشن  را   تصویر  امام  سپس  همان طور که در احادیث دیگر 
  و « .هستند  فقیهان  آن،   از   منظور »  : ه استنمود  تر مشخص   خود   سخن   با   را   شخصیت   این

  حدیث  در  . است  ایشانطرف    ازمصداق    کردنمشخص  ،صراحت  ووضوح  به   این،
باقر  دارد  جریان   رویه همین    نیز  دیگر امام  که  توضیحی  حتی  از    و  است  داده  ارائه 

در  که  آنجا  است؛  برخوردار  بیشتری  صراحت  و    عزوجل  وند خدا   سخن  بارۀوضوح 
 اْلَغاُووَن ِبُعُهُم  َیَتَّ َعَراُء  پیروی می  َوالُشَّ گمراهان  را  استفرمود  کنند﴾ ﴿و شاعران    آیا»   :ه 

را     غیر  برای  که  هستند  جماعتی  هاآن بلكه    کند؟  پیرویاو    از  کسیکه    ایددیدهشاعری 

 
 . 310ص،  71ج ،وسائل، میرزای نوریالمستدرک  .1
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 1.« دکردن  گمراه و  شدند گمراه پس خود  ؛دانش آموختند دین

  دین که است  شده نازل  کسانی بارۀدر» : ه استفرمود آیه  این بارۀدر  صادق امام و
است داد  فرمان  خدا   که  را   چیزی   و  ددادن  تغییر   را   خدا  حال  به تا   آیا  ولیگفتند؛    ترک  ه 

  با را  دینی که هستند کسانی آن،  از ور ظمن بلكه کند؟ پیرویاو  از کسیکه  ایددیده شاعری 
 2.« کردند پیروی هاآن  از اساس  این  بر  مردم و  دکردن  وضع  خودتفكرات و نظرات 

  ،آمده  اول  حدیث  در  که  طورآن  یا، کنندتفقه و تفكر می  که  هستند  مردمی  هااین   پس
برآوردهبا خود دارند    که   علمی  هرچند   هستند؛   ان فقیه به    زندگیهای  خواسته ساختن  فقط 

  شزیور   بهکنند در حالی که  حمل می  را   علم  هاآن نتیجه    در  ؛اختصاص داردشان  وی دنی
  :فرماید می  هاآن   بارۀ در  تعالیحق   .اندعملبی   علمای همان    هاآن   پس  ؛ نیستند  آراسته 
 َکَمَثِل َیْحِمُلوَها  َلْم  ُثَمَّ  ْوَراَة  الَتَّ ُلوا  ُحِمَّ ِذیَن  ْسَفاًرا   اَلَّ

َ
أ َیْحِمُل  ِذیَن   اْلَقْوِم   َمَثُل   ِبْئَس   اْلِحَماِر    اَلَّ

ُبوا  هِ  ِبآَیاِت  َکَذَّ هُ  الَلَّ اِلِمیَن  اْلَقْوَم  َیْهِدي  اَل  َوالَلَّ آنان  ثل کسانی که ]عمل به[ تورات به  مَ ﴿ 3الَظَّ
چه   !کندهایی حمل میاالغ است که کتاب   انند تكلیف شد، سپس به آن عمل نكردند، م

 . ﴾کندثل قومی که آیات خدا را تكذیب کردند و خدا مردم ستمكار را هدایت نمیبد است مَ 

توسطشدگفته   تعبیردر    روازاین مالحظه خصوص    این  در  احمدالحسن  سید  ه 
 « هستند گمراهعمل بی  علمای ،شاعران»  :ه استفرمودکنیم می

  دیگر  چیز   سویبه   عدالت   از   و   کنند می   توصیف  را   عدالت   که   هستند   کسانی  هاآن 
  روی  آن   از   و   شناسند می   را   حق   ه است، فرمود  تعالی حق   که   طور   همان   ؛ شوند می  منحرف

 
 . 609ص،  1ج ،ملی افصول مهم در اصول امامان، حر ع .1
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  در  حق  گویندمی   و  کجاست  حق   دهندمینشان    مردم  به   هاآن   .گردانندبرمی
مسیر    طول   در   محمدآل   کردنرد   هاآن   عملیروش    ولی  ،استمحمدآل  این 

این خصوص فرموده است   صادق  امام  و   است   که  شد   نازل   قومی  خصوص  در»  :در 
 « .کردند مخالفت  آن  با  ولی ،توصیف  را   عدالت

  رفتاریخوش   و  محمدآل   عدالت   یعنی   ؛ هستند  سرا داستان   هاآن   اساس   این  بر 
  وقتیبه همین دلیل    . کنندمی چیز دیگری روایت    نه  و سراییداستان  جهت ازفقط  را  هان آ

اْلَغاُووَن   : شدپرسیده    تعالیحق   سخن بارۀ  در  صادق  امام  از ِبُعُهُم  َیَتَّ َعَراُء  ﴿و    َوالُشَّ
 1.« هستند یان سرا داستان  هاآن » : فرمود کنند﴾ شاعران را گمراهان پیروی می

بودبی  علمای  یعنی  سید  کالم  از   اول  طرف  بارۀ در  این   ،دیگر   سوی   از  اما   ؛عمل 
  از  بیتاهل  ۀ سیر بیان    به  که  هستند   کسانی  هاآن   . هستند  « گمراهان»  ، دوم  طرف

  وعمل، بی  علمای این پیروان  از واقع در هاآن  سپارند.می گوش عملبی  علمای اینسوی 
  هر  در   را   خود  پیروان  ،علما  این  که  حالی   در   هستند؛   تشیع   مكتب  پیروان  از   ظاهر  در

به    را   هاآن   ،فرستادگانش  با  دشمنی  و  خدا   معصیتبا    و  کنندمی  وارد  عمیقی  سرگردانی
می فرومایگی  و  که  طلبیدنیا  دلیلبه   هااینتمامی    ؛کشانندپستی    راه  در  را   خود  است 

اِس َعَلیَٰ    :کنند می  فنا  آن   به  رسیدن الَنَّ ْحَرَص 
َ
أ ُهْم  ْشَرُکوا ۚ َیَوُدَّ  َوَلَتِجَدَنَّ

َ
أ ِذیَن  اَلَّ َوِمَن  َحَیاة  
ُه َبِصیٌر ِبَما یَ  َر ۗ َوالَلَّ ْن ُیَعَمَّ

َ
ْلَف َسَنة  َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أ

َ
ُر أ َحُدُهْم َلْو ُیَعَمَّ

َ
 2ْعَمُلوَن أ
مسلماً ﴿ را  آنان  ]  ترینحریص   و  و  زندگی،  به  که  حریص حتی  مردم  کسانی  از    کشر تر[ 

یافت. هری می کند  ک ورزند خواهی  کاش هزار سال عمر  دارد  ایشان آرزو  اگر    ؛از  آنكه  با 
کنند  و خدا بر آنچه می  نخواهد کرد؛چنین عمری هم به او داده شود، وی را از عذاب دور 
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 . ﴾بیناست

یابی  دنیا می  ترین مردم به ها را حریص اند. آن گونه عمل همواره اینعلمای بی»
ا و هر  آن ز آن یک  کند.  دارد هزار سال عمر  را  ها دوست  زندگی آسوده  رفاه و  ها 

کنند پیروشان هستند، بسی  دوست دارند و از زندگی انبیا و فرستادگان که ادعا می
یا به  بینی آن گاه نمی دورند، و هیچ به  نبرد کنند  یا با باطل  بایستند  ها در کنار حق 

 « کنند.زنان انفاق ایتام و بیوه

دلیل  به هم ِبُعُهُم    :فرماید می  تعبیر  هاآن   از   سخن  این  با   کریم  قرآن ین  َیَتَّ َعَراُء  َوالُشَّ
َیِهیُموَن   *   اْلَغاُووَن  َواد   ُکِلَّ  ِفي  ُهْم  َنَّ

َ
أ َتَر  َلْم 

َ
َیْفَعُلوَن   *   أ اَل  َما  َیُقوُلوَن  ُهْم  َنَّ

َ
را  ﴿ 1َوأ شاعران  و 

چیزهایی  ها  و آن   *   ؟ندا بیابانی سرگردانها در هر  یا ندیدی آن آ *  کنند گمراهان پیروی می
   . ﴾دهندانجامشان نمیکه  گویندمی

  کریم  ن آ قر   که  طور   همان   کنند؛ میوارد    گمراهی  ۀدرواز   هر به    را ها پیروانشان  پس آن 
 : روشن نموده است   خود قبلی کالم در  سید  و فرموده، تعبیر 

اماماِن  » از  پیرواِن کسانی که  یا  پیروی میاین گمراهان  را  گمراهی  کنند، حق 
میمی توصیف  را  آن  و  آن شناسند  و  آل کنند  و  محمد  عدالت  را    محمدها 
اینمی بی شناسند؛  علمای  دین  مقلَّ همان  به ها  اگر  که  هستند  گمراه  خود    عمِل 

 « .خواهد بود نیایند، عاقبت کارشان جنگ و ستیز با امام مهدی

 را محمدآل  قائم هرگز علما که است قطعی بیتاهل احادیثبا توجه به   ،پس
حضرت    انصار  بلكه  ؛دندهنمی   یاری   قیامش  و  هور ظ  در   شبیه  ـروایات   تعبیر  طبقـ آن 

  آسمان  در   و   ناشناس   زمین   درایشان    انصار  .هستندپرستان  ماه  و   پرستان خورشید 
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  غایب  اگر  وآیند  به حساب نمی   شوند  حاضر  اگر  که  هستند  کسانی  هاآن   و  اندشدهشناخته 
 ها آن  به  کنند خواستگاری اگر که هستند  کسانی هاآن  .کندنمی  یادی هاآن   از کسی باشند
  کتاب  درمطالب    این  .است  آمده  تاروای  در همان طور که    و...  ... و  ...و  هنددنمی  همسر

مهدی  سویبه »راه     انتشارات  از   «شیطان  علمای  و   ن ارحم  علمای»  کتاب   و   «امام 
  این  درمحمدآل   روایات   خواندن   برای  پس   ؛ استآمده    مهدی  امام  انصار

 .کنید مراجعهکتاب  دو  این به ،خصوص

باعث بی  علمای  اینپس   این  وعمل  واردشدن    امام  با  دشمنی  ۀدایر   در   ،پیروانبانی 
 . هستند او وصی و مهدی

   :خواهیم دید کنیم توجه   کریم قرآن سیاق   به  اگرعالوه به 

 َتُقوُم َیَراَك ِحیَن  ِذي  اِجِدیَن   *  الَّ السَّ َبَك ِفي  اْلَعِلیُم   *   َوَتَقلُّ ِمیُع  السَّ ُه ُهَو  ُئُكْم    *  ِإنَّ َنبِّ
ُ
أ َهْل 

َیاِطیُن  الشَّ ُل  َتَنزَّ َمْن  ِثیم    *  َعَلی 
َ
أ اك   فَّ

َ
أ ُکلِّ  َعَلی  ُل  ْمَع    *  َتَنزَّ السَّ َکاِذُبوَن ُیْلُقوَن  ْکَثُرُهْم 

َ
  *  َوأ

اْلَغاُووَن  ِبُعُهُم  َیتَّ َعَراُء  َیِهیُموَن   *  َوالشُّ َواد   ُکلِّ  ُهْم ِفي  نَّ
َ
أ َتَر  َلْم 

َ
اَل َیْفَعُلوَن  *  أ َیُقوُلوَن َما  ُهْم  نَّ

َ
  *  َوأ

َه َکِثیًرا َواْنَتَصرُ  اِلَحاِت َوَذَکُروا اللَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِذیَن  ِإالَّ الَّ وا ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َوَسَیْعَلُم الَّ
َیْنَقِلُبوَن  ُمْنَقَلب   يَّ 

َ
أ برمی ﴿ 1َظَلُموا  نماز[  ]به  که چون  کس  را میآن  تو  و    *   بیندخیزی 

آیا شما را خبر    *   او همان شنوای داناست   * [بیندمیکنندگان ]سجده  یان حرکت تو را در م
که    *   آیند زن گناهكاری فرود میبر هر دروغ   *   آیند؟ فرود می کسی  دهم که شیاطین بر چه 

فرامی]دزدانه گوش  دروغ [  بیشترشان  و  پیروی    *  گویند دارند  گمراهان  را  شاعران  و 
آن آ  *  کنندمی بیابانی سرگردان یا ندیدی  در هر  آن   *  ؟ندا ها  که    گویندچیزهایی میها  و 

مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار    *   دهندانجامشان نمی
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زودی  اند به اند. و کسانی که ستم کرده یاری خواسته  اندستم دیده به یاد آورده و پس از آنكه 
 . ﴾گشتبازخواهند خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 

  آل و پیامبر  وآمدرفت   و نبوت ،ابتدا  در وندخدا  بینیممی کنیم توجهسیاق    این به اگر
  شانآلوده   خودنجاسات   با جاهلیت  که  ایبلندمرتبه   هایصلب   در  ،او  از   بعد  را ایشان

است نكرد   و  محمد  یعنی   ، اول  گروه  دشمن  که  رسد می  شعرا   به  سپس   .کندمی  یاد   ه 
  را شیاطین  آمدن  فرود   سپسو    فرشتگان آمدن  فرود ابتدا    وندخدا   .هستندمحمدآل 

َیاِطیُن   فرماید:می  بیان َلْت ِبِه الَشَّ حتی    بلكه   ﴾اندآن را فرود نیاورده   شیاطینو  ﴿  َوَما َتَنَزَّ
 َیْسَتِطیُعوَن َوَما  َلُهْم  َیْنَبِغي  را نسزد و نمی﴿  َوَما    بارۀدر  این  . ﴾توانند ]وحی کنند[و آنان 

ُل  َهْل    : فرمایدمی  رسد می  دوم   گروه   به   وقتی  اما  ؛ بود  اول  گروه َتَنَزَّ َمْن  َعَلیَٰ  ُئُكْم  َنِبَّ
ُ
أ

َیاِطیُن   . ﴾آیند؟کسی فرود میآیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه ﴿ الَشَّ

مردم    را   گمراهی  و   هدایت   راه  و   کند روشن    را   ضدیت   تا  است   آمده دوگانگی    این به 
می  . بشناساند نازل  طرف  دو  هر  به  امر  این  طرف    ولی  ،شودپس    سوی  از   لیتنز  اولبه 

   .شیاطینسوی  از  دوم طرفبه  و  است جاللهجل  وند خدا 

نكته   این   :اثیم   افاک»  : عنوان  اب  هاآن   ازمتعال    وندخدا   توصیف  که  استای  همان 
  صدای  با  دمتضا  صدای  هاآن   زیرا   ؛است  کرده  واضح  ما  برای  « گناهكار  گویدروغ   بسیار

آن صدا   .هستند  خالص   حق دلیل    ۀآی  در   این   که  ،است   خالص  باطل  صدای  ، به همین 
ه است به »انكر  کرد  توصیف  را   هاآن متعال    وندخدا   کهآنجا    شد؛  مشخص  ما  برای  قبلی

 ؛ هاشیطان   از  گمراهی  علمای  لیو  1، گیرندمی  خدا   از  علما  .«صداها  ترینزشت :  االصوات

 
ایشان  .1 است:    از  دانشجو»آمده  ما  شیعیان  و  هستیم  عالم  ایشان   «.ما  از  نیز  است:  و  روایت 

ن و علمای اهای بسیار دارد. به کتاب: »علمای رحمو کالم در این مجال، شاخه «  .عالمی جز عالم ربانی نیست»
  .مراجعه کنید  شیطان« از انتشارات انصار امام مهدی
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   .کنیممی دریافت  قرآنیسیاق   از که استای نكته  نخستین  اینو 

در    آیات   انتهای در    سپس  حتی  می  سوره   انتهای و  آَمُنوا    : کنیم مشاهده  ِذیَن  الَّ ِإالَّ 
 
َ
أ َظَلُموا  ِذیَن  الَّ َوَسَیْعَلُم  ُظِلُموا  َما  َبْعِد  ِمْن  َواْنَتَصُروا  َکِثیًرا  َه  اللَّ َوَذَکُروا  اِلَحاِت  الصَّ يَّ  َوَعِمُلوا 

َیْنَقِلُبوَن  را بسیار به  ﴿  ُمْنَقَلب   ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا  مگر کسانی که 
از آنكه  یاد آورده و   به . و کسانی که ستم کرده اندیاری خواسته   اندستم دیده پس  زودی  اند 

 . ﴾گشتبازخواهند خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 

  تبیین ما برایمحمدآل   به را  آیه این اختصاص آیه، این بارۀدر بیتاهل قرائت
 : است زیر  صورتبه  آیه  از  هاآن  قرائت  .کندمی

   ِذیَن الَّ ُمحَمِد  َوَسَیْعَلُم  َیْنَقِلُبوَن آَل  ُمْنَقَلب   يَّ 
َ
أ که   1َظَلُموا  کسانی  آل ﴿و  محمد به 

 . گشت﴾بازخواهند زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه  اند به ستم کرده

 دمحمآل  مخالفان  و   کنندگان نزاع   ۀ دربار خاص    طوربه   قبلی روی سخن آیات   اگر
به   ونداز ساحت خدا   بیهوده  کار  و  شدمی  بیهوده  کالم  ایننبود     وجه  پسدور است.  بسی 

  کسی  شاعر  ن ایاین است که    محمدآل   به  ظلم  و ،عام  طور به   شعر   سخنمیان   ارتباط 
  است  شده  نازل  کسی  بارۀدر   آیه  این  گویدمی  و  کندمی  مخالفتمحمدآل   با  که  است

   .است سرایی کرده شعر  که

 
قمی  .1 جتفسیر  طبرسیالجامجوامع   ؛125ص   ،2،  شیخ  نورالثقلین  ؛175ص ،  3ج  ،ع  ج تفسیر    ؛ 73ص،  4، 

، تفسیر سید عبدالله 525ص، 9ج  ،ید مشهکنز الدقائق شیخ قمی    ؛995ص ، 2ج  ،تفسیر المعین موالی کاشانی 
کاشانی 375ص  ،شبر فیض  صافی  تفسیر  صافی57ص،  4ج،  50ص،  1ج  ،،  تفسیر  تفسیر   ؛900ص ،  2ج  ،، 

ۀ  گوید: این آی)من هی القرآن الكریم( او می ؛537، ص3ج ،البحرین شیخ طریحیمجمع  ؛113ص،  1ج ،المیزان
 . 138ص،  9جمحمد محقق شده است، کریم در حق همۀ ستمكاران بر آل 
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این   این است که    را   دینی  خود،  طرف  از  که  گویدمی   سخن  فقهایی  بارۀدر   آیهواقعیت 
براِی   که   گوید می  سخن   فقهایی   دربارۀ   ند؛ ا هکرد  تشریع    بارۀدر  ؛ اندکرده  تفقه   خدا   غیر   از 

  .کنندنمی  عمل  آن  به  کهگویند می را  چیزی  کهکسانی  ؛ گویدمی سخن سرا داستان  فقهای
سخن می  خصوصدر     با  لیو   ، کنندمی  توصیف   را   عدالت   خود،  زبان   با   کهگوید  فقهایی 

 کنند. می مخالفت آن  با خود اعمال

  با  مخالفت   و  دوزخ  سوی به   را   امت  این   که   هستند  کسانی   همان   فقیهان   این
 محمدآل  دشمنان  هااین   .کرد  خواهند  هدایت  مهدی  با  دشمنی  ومحمدآل 

این    ؛ هستند که  کسانی  آن   قرآنی   کریم   ۀ آیهمان  دارد  ها  به  نه  اختصاص  س ک هیچ به  و 
 . العالمین رب  لله الحمد ؛ دیگری

* * * 



 

 

 : سوم ۀآی

 يِن ُب بِالدِّ  ... َو َيْمنَُعوَن اْلماُعوَن  أََرأَْيَت الَّذي يُکَذِّ

یِن   :فرماید می  ماعون  ۀسور در    تعالیحق ِبالدِّ ُب  ُیَكذِّ ذي  الَّ ْیَت 
َ
َرأ

َ
َیُدعُّ  *  أ ذي  الَّ َفذِلَک 

َعلي *  اْلَیتیَم  َیُحضُّ  ال  اْلِمْسكیِن   َو  یَن *  َطعاِم  ِلْلُمَصلِّ َصالِتِهْم  *    َفَوْیٌل  َعْن  ُهْم  ذیَن  الَّ
ذیَن ُهْم ُیراُؤَن *  ساُهوَن  روِز جزا را دروغ  دین یا کس را که آن   یا آ﴿ 1َو َیْمَنُعوَن اْلماُعوَن *  الَّ

مسكین   به دادنو به خوراک *  راندیم یسخته را ب  یتیم   ی کهسهمان ک *  یدی؟د خواندیم
آنان که   * ندا که از نمازشان غافل * همان کسانی  بر نمازگزاران یپس وا *    کندینم شویق ت
 . ﴾ورزندیم یخوددار و انفاق زکات و از  *  کنند یم یا ر 

 مفسران تفسیر کلی در   طور بهآیات 

   قمی ابراهیم علی بن

مطالع  کهتفسیری    نخستین و    پردازیممیاش  ه به  ثقه  فرد  بن»  عتمدمتفسیر    علی 
 آنجا که در تفسیر خود گفته است:  است؛ «قمی ابراهیم

که    یکسآن    یاآ﴿ » یا  را  م دین  دروغ  را  جزا    خصوص   در  این  ﴾یدی؟د  خواند یروِز 
ب  یتیم  ی کههمان کس﴿   .است  قریش  کفار  و  ابوجهل   از  را  او  یعنی  ﴾راند یم   یسختهرا 
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  به   نداردتمایلی    یعنی  ﴾ کند ینم  شویقت  مسكین  به   دادنو به خوراک ﴿   .داردبازمی  شحق
وا﴿ فرماید:  می  سپس  .بدهد   غذا  مسكینی نمازگزاران  یپس  از  * همان کسانی    بر  که 

دچار    نماز  در  یانسان  هر  زیرا  ؛کنند می  ترک   را  نماز  که  کسانی  یعنی  ؛﴾ ند انمازشان غافل
  اول  از  نمازانداختن    خیرأتبه  »  :استه  فرمود  ابوعبدالله  .شودمی  فراموشیسهو و  

 از ﴿   دهند می  انجام  آنچه  بارۀدر   ﴾کنند می  ریا  که  کسانی  آن﴿  ،«است  عذر  بدون  آن  وقت
 نیاز  مردم کهدیگر  مشابه  چیزهای و خمیر و آتش و چراغمثل  ﴾کنند میخودداری  انفاق
 1.« استآمده   ]نیز[ زکات و خمس ،دیگری روایت در و ؛دارند 

* * * 

 طوسی شیخ

است می   تبیان   کتاب  در  طوسی  شیخ   که مطالعۀ مطالبی    به که  نوشته  آنجا  پردازیم؛ 
 : ه استکرد تفسیر   را  آیات  این

   .است کافر فرد از اوبا حالت تعجب پیامبر خطاب ﴾دیدی آیا﴿  :تعالیحق»سخن 

جزا    دین  که آن﴿  روز  با    بهآوردن  ایمان  از  شدنش خارج  و   ﴾کند می  تكذیب  راو  آن، 
 پاداش  دین،  از  منظور  و  ؛آن   صحتوجود روشنی امر آن و اقامۀ دالیل و شواهد برای  

 ؛ استکننده  تكذیب  ایبر کار  بارترین  زیان  ،پاداش   تكذیبکه  چرا   ؛است  عذاب  و  ثواب
انكاراو    زیرا این   دست   ازرا    هاارتشر   هایکنندهمنع   و  خیر  هایمحرک   بیشتر  ،با 
است   سیهمان ک  توصیف  ﴾راند می  را   یتیمکس که    آن﴿  :تعالیحق  سخن  و  ... دهد می

می تكذیب  را  دین  که    و  کند که  است  فرموده    را   یتیم  که  است  این  او  صفت  ازروشن 
و عقاب این کار  پاداشاو  زیرا راند؛ میسختی  و به درشتی با را اوکه   به این معنا  ؛راند می
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باور   م   ؛نداردرا  کث پس  میسل  مجازات  کار  این  به سزای  دارد  اقرار  که  مانعی ی  شود، 
ندارد. وجود  او  بازداشتن   را   یتیم﴿  ...   راند   شدت  با  را  او  یعنی  «دعاً   ،یدعه  ،دعه»  برای 

  دادن خوراک و به  ﴿   :تعالیحق  سخن  .کند می  محروم  خودش   حق  از  را  او  یعنی  ﴾راند می
روی  یعنی  ﴾کند ی نم  شویقت  مسكین  به خساست    از  و    مسكینبه    دادنغذابه  بخل 

کا  هب  ناتوانی  سبببه  اگر  زیرا  ؛کند نمی  تشویق کارش به  نكند   تشویقر  این  این  خاطر 
که قبیح نباشد به این کار تشویق نكند باز هم   شكلیبه اگرهمچنین  ؛شودنكوهش نمی

 ولی  ، کاری را باید انجام دهد  که  است کسیسزاوار  فقط سرزنش  زیرا ؛ شودنمی سرزنش
  پس ﴿   :تعالیحق  سخناین    و  .دهد   انجام  قبیح  کاری   خاصی  شكلبه  یاشانه خالی کند  

با    ؛خواند می  نماز  خودنمایی  و  ریا  برای  کهاست    کسی  برایتهدیدی    ﴾نمازگزاران  بر  وای
می اقتضا  جمله  تمام  برای  را  معنایی  آیه  ابتدای  اینكه  به  اطالق این  ، کند توجه  چنین 

خواهد برای ریا و نفاق نماز بخواند؛  این عبارت داللتی دارد بر اینكه او می   زیرا  شود؛می
 و اند  غافل  خود  نماز  از  که  کسانی﴿  :فرماید این نكته را با فرمایش خود روشن می  سپس

 1«. ...﴾ کنند می انگاریسهل نسبت به آن

* * * 

   طبرسی شیخ

»  در   طبرسی   شیخ سراغ    به  که    رویم؛ می«  مجمعکتاب    کریم  آیات   این به    اوآنجا 
 : ه است نشد  خارج « تبیان»  در طوسی شیخ بیانات   از  وپرداخته  

که  ﴿   راحساب    و  جزا  که  یکافر شخص    این  یعنی  ﴾کند می  تكذیب  را  دینکسی 
روشنی   وضوح   وجود  با  را   بعثت  و  ،تكذیب و    واش  و  دالیل  برای   هاحجت ارائۀ 
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روشن فرموده است  سبحان  وند خدا  ﴾ راند می  را یتیم کهآن  و﴿  ...کند می انكار اش درستی
  ؛ راندمی  درشتی  با   را  یتیم این است که    کندمی  تكذیب  را  دین  که   کسیجمله صفات    از

  ، درانَ می  را یتیم  :شودمی گفته وجود ندارد.  ش برای مانعیعقوبتش را باور ندارد، پس   زیرا
 مسكین   به   دادنغذا  هب  و ﴿   ...  داردبازمی  حقش  از  خشونت  و   درشتی  و   جفا  بااو را    یعنی

اگر   یعنی  ؛دهد به اطعام او نیز فرمان نمی  و کند  را اطعام نمی  او  یعنی  ﴾ کند نمی  تشویق
 آن   بههم که قادر به انجامش نباشد    وقتی  و  دهد نمی  انجام  را  کار  ایندر توانش باشد  

 . داندمی  دروغ را پاداش عقوبت و  او زیرا ؛کند نمی تشویق

 انگار سهل  نسبت به آن  واند  غافل  خود  نماز  از  که  هاآن  *  نمازگزاران  بر  وای  پس﴿ 
  یونس  از ... اندازندمیتأخیر  به خودش زمان  از را نماز  که هستند  کسانی  هاآن و ﴾هستند 

 کسانی ﴿  تعالیحق  سخن  بارۀ در ایشان    از  :استشده    روایت  عبداللهوبا  از  ،عمار  بن
 : فرمود  ؟تاس  شیطان  ۀسوسو   یاآکه    پرسیدم  ﴾هستند   انگارسهل  خود نماز  نسبت به  که
  و   شود  غافل ن آ از کسی است که  منظور  بلكه  ند؛هست شیطان  ۀوسوس گرفتارهمه  ؛نه»

 از   :استشده    روایت  شحام  زید   ه اسام   و اب  از  و  «.نكند  ادا  خودش  وقت  اول  در  را  آن
آن   واند  غافل  خود   نماز  از  که  هاآن﴿   خدا   سخن  بارۀدر   عبداللهواب به    نسبت 

به   سستی  و  نماز  کردن ترک »  :درموف  ایشان  ،سیدمپر   ﴾ هستند   انگارسهل  نسبت 
بن    از  و  «.نآ فرموداستشده    روایت  الحسنو اب  از  ،فضیلمحمد  »منظور،    :، 
 « . ت...اس نماز کردنباه ت

  ََن اعوُ الَم   عوَن نَ ْم یَ   و   ده ش  گفته  .دارد  وجود  اختالف  «ماعون»  مفهوم  بارۀدر 
پولی   وتبر و ابزار    و  آبمنظور    :است  شده  گفته  و  ...است  واجب  زکاِت منظور،    :است
دریغ    نمک  و  بآمثل    که  است  یچیز  و  کنند میبستان  بده  هم  میان  در  مردم  که  است
  آن  که  است  یقرض»منظور،  :تاس  کرده  روایت  عبداللهواب  از  ،ابوبصیر  و  ...شودنمی

می  که  است  یینیكوکار    و  دهیمی  قرض  را   قرض   که  است  خانه  کاالی  و  دهیانجام 
وقتی    یمار د  انیگیاهمس  ما  : گفت  ابوبصیر  «است  زکات  ،آن  ۀجمل  از  و  ؛دهیمی که 
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اشكالی دارد اگر به  آیابرند. شكنند و از بین میمی  را آندهیم ها قرض میچیزی به آن
  ها دریغ بداریداگر از آن   ،چنین هستند ها ایناگر آن  ؛نه»  :فرمود  ؟ها قرض ندهیمآن

 1.« هیچ حرجی بر شما نیست

 راوندی  قطب شیخ

 : است کرده ری تفس « کریم قرآن  فقه»  خود کتاب  در  را   آیات این او

غافلخو  نماز  از  که  هاآن  *  ازگزارانمن  بر  وای﴿  آن  واند  د  به   انگار سهل  نسبت 
برای    این  و  ﴾هستند   زیرا   ؛بیندازد  عقب  خودوقت    از  را  نماز  که  است  سیکتهدیدی 

نفرموده است    و  ﴾اند غافل  خود  نماز  از﴿   ساُهوَن َعْن َصالِتِهْم    :فرماید می  تعالیحق
است دچار سهو شده    که  را  سیک  و  ؛(فیها  هوناس)   :کنند ی میانگار سهل  نسبت به آن

است،   کار  نكوهش کرده  این  بوده    خدا  هایار کاز    بلكه   ،نبوده  بنده  هایکار   از هرچند 
به آن    کاریریا جهت  بهکه    بوده  ی تباهاشمتوجه سهو و    حقیقتدر    نكوهش   زیرا  است؛

 منزلتی نمازش   برای  و است دیگری چیز به  مشغول او قلب که  حالی در ، است وارد شده
گفت:است  شده  روایت  عمار  بنیونس    از  .کند   توجه  نآ  به  تا  ستنی  قائل   از  ، 

که    تعالیحق  سخن  دربارۀ  عبداللهواب به﴿کسانی  سهل  نسبت  خود  انگار  نماز 
شیطان ۀ  گرفتار وسوسهمه    ؛نه»:  ؟ فرمودتشیطان اسسۀ  یا وسوکه آپرسیدم    هستند﴾

که  بلكه منظور    ند؛هست را در اول وقت خودش ادا  آ از  کسی است  ن غافل شود و آن 
  که   هاآن﴿سخن خدا    بارۀدر   عبداللهواز اب  :استشده  و از زید شحام روایت    «.نكند 

آن  واند  غافل  خود  نماز  از به  : درموف  ایشان  ،پرسیدم  ﴾هستند   انگارسهل  نسبت 
 روایت  الحسنو اب از  ،فضیلبن محمد   و از «.نآ  نسبت بهو سستی  نماز کردن ترک »
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 1« . ت... اسنماز  کردنباهت»منظور، : ، فرموداستشده 

* * * 

   :ه استگفت  «صافی تفسیر » خود تفسیر  در  کاشانی  فیض

 یَن   روی  از   اگر  یعنی   ؛ستاجزائیه    ء« فا»  این  ؛ازگزاران﴾من  بر  ﴿وای  َفَویل ِللُمصلَّ
 ستون   که  نماز  نسبت به  انگاریسهلپس    .نشود  توجه  مسكین   و  یتیم  به  ،دین  تكذیِب 

آن  کاریریا   و  است  دین از    و،  با  برایش    استسزاوارتر    ،زکاتخودداری  "وای"  ]که 
 2. ای آن آورده شده استبر  «وای»به همین دلیل  ؛بیاید[

* * * 

 عالوه فیض کاشانی در تفسیر »اْلصفی« گفته است: به

 یَن ن  َفَویل ِللُمصلَّ ا  ء« فا»  این  ؛ازگزاران﴾م﴿وای بر    روی  از   اگر  یعنی   ؛ستجزائیه 
 ستون   که  نماز  نسبت به  انگاریسهلپس    .نشود  توجه  مسكین   و  یتیم  به  ،دین  تكذیِب 

  ]که "وای" برایش بیاید[؛   سزاوارتر است   ،زکاتخودداری از    و  با آن  کاریریا  و  است  دین
 . ای آن آورده شده استبر  «وای»به همین دلیل 

  . تفاوت هستندو نسبت به آن بی اند غافل ؛ ﴾اند غافل  نمازشان از که  کسانیهمان  ﴿ 
  ند؛شیطان هستۀ  گرفتار وسوسهمه    ؛نه»:  ؟ فرمودتشیطان اسسۀ  وسو یا  پرسیده شد آ
را در اول وقت خودش ادا نكند آاز  کسی است که  بلكه منظور   و «  .ن غافل شود و آن 

 « .ستا یعذر  بدون وقتش اول از ازمن خیرانداختنتأبه» :فرمود
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  پس  ؛نیست  نماز  از   ترداشتنیدوست   عزوجل  وند خدا  نزد  عملی »  : است  شده  وارد  و 
نماز    را  شما   دنیا   امور  زا  زیچی اوقات  خودش  از   عزوجل   وندخداکه    نكند  مشغولبه 

  نسبت به آن  واند  غافل   خود  نماز   از  که  ﴿کسانی  :ه استفرمود  و  کرده  سرزنش  را  اقوامی
 « .شمرند می  سبک را ازهامناوقات  و هستند   غافل هانآ نییع ؛هستند﴾ انگارسهل

 « .است نآ نسبت به تیسس و نماز ترک » :استی آمده روایت در و

از روی ریاکاری    را  خود  نماز  که  کسانی  .است  کردنتباه »منظور،    :ردیگ  روایت  در  و
  منافقینی  ،منظور»  :فرمود  و  «.کنند مدح و ستایش    را  هاآن  تا  ند هدمی  نشان  مردم  به

 ازاتی مجهیچ   از کنند   ترک  را آن  اگر و ندارند ثواب به  امیدی بخوانند  نماز اگر که هستند 
می  تا  ،ند اغافلنماز    از  هاآنپس    .هراسند نمی وقتش  که    همراه  تیوق  و  ؛گذردجایی 
  و   ؛خوانند نمی  نماز  نباشند   هانآ  با  وقتی  لیو   ،خوانند می  نماز  ریا  روی  از  د شنبا  نا مؤمن
خودداری    بخشش  و  زکات  از  و  *  کنند می  ریا  که  ها﴿آن  :است  تعالیحق  سخناین  
 «.است واجب زکات ،منظور  :فرمود و کنند﴾می

استروایت  در  و آمده  دیگر  دلو  »  :ی  مثل  چیزهایی  به    مردم  که  استتبر  و  منظور 
 « .کنند دهند، و مثل آب و نمک از یكدیگر دریغ نمییكدیگر قرض می

دیگر روایتی  در  می  یقرض»منظور،  :و  قرض  را  آن  که  و  گیاست    یینیكوکار  ری 
میاست که   زکات  ،  آن  ۀجمل  ازو    ؛ریگیو کاالی خانه است که قرض می  دهیانجام 

ما همسگفته شد   «است میکه وقتی چیزی به آن  یمار انی دگیا:  را  آن  دهیم  ها قرض 
اگر  ؛نه»: ؟ فرمودها قرض ندهیم اشكالی دارد اگر به آنآیا برند. شكنند و از بین میمی
 1ها دریغ بدارید.« اگر از آن ،حرجی بر شما نیستچنین هستند هیچ ها اینآن

* * *  
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   : گفته است  «الثقلین نور » ،خود تفسیر  در   زی یوحشیخ 

بن  تفسیر  در که  آن    یاآ﴿   ابراهیم  علی  را  یا  کس  م دین  دروغ  را  جزا   خواندی روِز 
کس﴿   .جهل و کفار قریش است ابو  بارۀ این در ﴾  یدی؟د کههمان  ب  یتیم  ی    یسخته را 
خوراک ﴿   .داردبازمی  شحق  از  را  او  یعنی  ﴾راندیم به    شویقتمسكین    به   دادنو 

بدهدتمایلی  یعنی    ﴾کندینم غذا  مسكینی  به  بر فرماید:  میسپس    .ندارد  وای  ﴿پس 
خود  آن  *نمازگزاران نماز  از  که  آن  واند  غافلها  به  هستند﴾سهل  نسبت  یعنی    انگار 

  .شود میفراموشی  دچار سهو و  در نماز    یزیرا هر انسان  ؛کنند کسانی که نماز را ترک می
 1« .خیر نماز از اول وقت آن بدون عذرأت»: فرمود ابوعبدالله

   .استآورده  هم  با را   احادیث و  طبرسی شیخ   راتنظ سپس 
* * * 

   خمینی مصطفی سید 

  آیات  این  از   بخشی   به  «کریم  قرآن  تفسیر »  خود  یر تفس  در   خمینی  مصطفی  سید 
آن   واند  غافل  نماز  از  که  کسانی  *  نمازگزاران  بر  وای﴿   :است  پرداخته به   نسبت 

  بعد  ؛﴾کنند می  ممانعت  زکات  و  ششبخ  از  و  *  کنند می  ریا  که  هاآن  *  هستند   انگارسهل
  ، است  بیان در اختصاص عدم بر یشاهد  ،معاونت منع   و ریا خصوصدر  هشدار ،نماز از
  و   دهد می  نشان  د باش همراه    هیال  غیرهای  انگیزه   دیگر  اب  وقتی  را   نمازشدن  باطل  و

  2« .است توجه و اهمیت به دادناولویت  بلكه ،ستنی اضافی یا یاصطالح رحص آن مفاد

 
 . 677ص،  5ج ،تفسیر نور الثقلین، شیخ حویزی  .1
 . 63ص ، 2ج ،فسیر قرآن کریم، سید مصطفی خمینیت .2
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   طباطبایی سید 

 : استو گفته  پرداخته   قرآن کریم  تآیا  این به  «المیزان» تفسیر در  ییطبا طبا سید 

  دیدن   یت،رؤاز  منظور    ،﴾ یدی؟د  خواند یرا دروغ م روِز جزا  دین یا  کس را که  آن    یاآ﴿ 
زیرا   ؛ است  پیامبر   ،مخاطب  و  ،باشدهم    معرفت  ی امعنبهتواند  می  و  است  میشچ

و    داش اپ  ،دین  از  منظور  .کندمی  توجه  هم  ای شنونده  هر  به  و  است  شنوندهایشان  
 از   منظور  است  شده  گفته  . است  معاد  منكر  ،دین  ۀکنند تكذیب  فرد  ست.جزا  روزعقوبت  

  .است »آیین«، دین

خود  معنبه  «دع»  ؛﴾راند می  را   یتیم  کهاست    کسی  آن﴿   :فرماید می  تعالیحق از  ای 
یعنی   رساند؛می  را  تقدیر  و  شرطمعنای    (فذلک)   در  «فاء»  و  ؛جفاست  و  درشتی  با  راندن

الزمۀ تكذیبش  با صفاتی که    را  اوتو    ؟ایدیده  کند می  بتكذی  را  جزا  که  را  کسیآن    آیا
  و   درشتی  به  را   یتیم  که   است  کسیاو همان    اینشناخته  را  او   اگرو    ای،است شناخته

 دانست مین  دروغ  را  نآ  اگر  که  سد هرا نمی  خود  بد  عمل  عاقبت  از  و   راند میاز خود    جفا
او  ترسید می  اگر  و  ،هراسید می   نآ  ازقطعًا   با  می  قطعًا   تعالی حق  .کردمهربانی 

 و   کردنترغیب   یعنی  تشویق؛  ﴾کند نمی  تشویق  مسكین  به  دادنغذا  هب  و﴿   :فرماید می
  . کندنمی تشویق مسكین  به دادنغذا به را مردم  یعنیآمده است؛  مضاف صورت بهکالم 
است  گفته   این  ایجاد  برای  طعام(اِ   نه  و  عام)َط   دادنغذا  بدون  غذا  به   تعبیر  : شده 

همان    ؛دشومی   داده  او  به  که  است  زیچی  نآ  مالک  ،مسكین  گویا  که  است  احساس 
َواْلَمْحُروِم   :است  تعالیحقطور که در این سخن   اِئِل  ِللَسَّ َحٌقَّ  ْمَواِلِهْم 

َ
أ ﴿و در  1َوِفي 

]معین حقی  محروم  و  برای سائل  بود﴾اموالشان    یهآاین    در  «طعام»  :دشومی  گفته  .[ 
 شود؛ زیرا   طعام اِ است بدون اینكه    تشویق  به  تعبیر  و  است  « دادنغذا:  اطعام»  یامعنبه

 
 .19، ذاریات .1
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   .شودمی محقق دادن غذا با که است «یعمل تشویق» از ترومیعم «تشویق»

نسبت   واند  غافل  خود  نماز  از  که  ها آن  *   نمازگزاران  بر  وای   پس﴿   :تعالیحق  سخن
 مهم   ایشانر ب  و  کنند نمی   توجه  آن  به  وکنند  غفلت می   نییع  ،﴾هستند   انگارسهل  به آن
 . یا ..  بیفتد   خیرأت  به  لتشفضی  زمان  از   یا  برود   دست  از  گاهی   یاتمامی    به  شاننماز   نیست

  زیرا؛  است  منطبق شده  نمازگزارانبر این    ند کنمی   تكذیب  را   دین  که  ی انکس  یهآاین    در
 در  را دین ها نآ زیرا ؛ند ستنیرها  نفاق از اهنآ دهد می نشان و است تفریع  مقام در «فاء»

   دارند. ایمان به تظاهر ولی کنند می تكذیب لعم

  برای  ریاجهت  به   را  هاعبادت  یعنی  ،﴾کنند می   ریا  که  کسانی﴿   :تعالیحق  سخن
 .کنند می کار  ـتعالی خدای نه وـ مردم برای ها آن و ،دهند می انجام مردم

  به  که  است  هرچیزی  «اعونم »  ؛﴾کنند می  منع   زکات  از   و﴿   :تعالیحق  سخن 
 که   قرضیمثل    ؛کند   وردهآبر   را  اش زندگی  هاینیاز یكی  تا    کند می  کمک  دیگری

  موارد به    و  دهیمی  امانت  به  که  خانه  کاالی  ودهی  انجام می  که  خیری  کار  یادهی  می
 1.« اند هردک بیان های خودتفسیر در  که گرددبازمی دیگری از این نوع بسیار

* * * 

 البرهان 

 : استنقل کرده  اول ۀ یآ خصوص در  را   روایت  دو 

 ؛ طالبیاب علی بن  والیتبارۀ  در  -1

   .والیت تكذیب یعنی  دین یبتكذ -2

 
 . 368ص،  20ج  :المیزانتفسیر  .1
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 . است آورده  را  قمینظر    ،سوم و  دوم ۀ یآ بارۀ در 

   .است کرده بیان  را   قمی سخن  چهارم و پنجم ۀ آیبارۀ در 
* * * 

 ربش عبداهلل

  ، را   اسالم  وجزا    یعنی  ﴾کند می  تكذیب  را  دین  که آن﴿  ؟شناختی  یاآ  یعنی  ﴾دیدی   یاآ﴿ 
  خودش  حق   از  درشتی  با   را  او   یعنی  ﴾راند می  خشونت  و   درشتی  به   را  یتیم   کهآن  و﴿ 

آیه    .کندمی  محروم   یا   ،است  شده  نازل  «سفیانو اب»  یا  «جهلواب»  یا  «ولی»  بارۀدر این 
نه    و  خودش نه    و   ﴾کند نمی  تشویق  و﴿   هر شخص گناهكاری است.   بارۀکلی در   طوربه

  و   تكذیب  سببهب  یعنی  «مسكین  به  دادن غذا  بر»  کند نمی  تشویق  را  ی دیگر کس  هیچ
 از   که   ها آن  *   نمازگزاران  بر  وای  پس﴿ .  دهدنمی  غذا  او   بهو جزا    پاداش  پنداشتندروغ
نماز[    ﴾هستند   انگارسهل  آن  به  نسبت  واند  غافل  خود  نماز به  نسبت    لغاف]یعنی 
»منظور،    : است  شده  روایتائمه  از  .اندازند می   خیر أت  به  زمانش  از   را  آن  و  د نهست
 ؛ است  تسببیاز نوع    «،فاء»  و  «.است  نآ  کردنتباه   و  نآ  نسبت به  سستی  و  نماز  ترک 

در    نمازگزاران  و  ؛هانآ  بر  وای  سپ  ییعن که آن   ضمیر  وضعیترا  است  داده  قرار  ها 
 از   ؛﴾کنند می  ریا  که  ینکسا﴿ .  است  مخلوقین  یا   خالقها در برابر  دهندۀ کوتاهی آننشان
  است  قرضی  دیگر  روایت  در  و  است  واجب  زکات  ،منظور  که  ستاشده    روایتائمه

  به   کهاست    خانه  کاالیمنظور    و  کند می  ش تباه  که  است  نیكی]کار[    ودهد،  می  که
 دهد. می امانت

* * *  
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 احمدالحسن تفسیر سید خاص در  طور بهآیات 

یَن  :چیست  ماعون   ۀسور  در  تعالیحق   سخن   یامعن   پرسش/   َفَوْیٌل ِلْلُمَصلِّ
 . ﴾وای بر نمازگزاران پس﴿

   الرحیم الرحمن الله  بسم  پاسخ/

 یِن ِبالدِّ ُب  ِذي ُیَكذِّ الَّ ْیَت 
َ
َرأ

َ
اْلَیِتیَم   *   أ َیُدعُّ  ِذي  الَّ َطَعاِم    *  َفَذِلَك  َیُحضُّ َعَلی  َواَل 

یَن  * اْلِمْسِكیِن  ْلُمَصلِّ ِذیَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن  *  َفَوْیٌل لِّ ِذیَن ُهْم ُیَراُؤوَن  * الَّ   *  الَّ
*    یدی؟د   خواندیروِز جزا را دروغ مدین یا  کس را که  آن    یا آ)  1َوَیْمَنُعوَن اْلَماُعوَن 

  کندینم یب ترغ   ینوا دادن بو به خوراک *    راند یم  یسخته را ب یتیم  ی که همان کس
وا *   نمازگزاران  یپس  کسانی    بر  غافل * همان  نمازشان  از  ر   *   ندا که  که    یاآنان 
 (. ورزندیم یخوددار زکات و انفاق و از *   کنندیم

 یِن ِبالدِّ ُب  ُیَكذِّ ِذي  الَّ ْیَت 
َ
َرأ

َ
که  آن    یا آ )  أ را  یا  کس  دروغ  دین  را  جزا  روِز 

پرسش  :(یدی؟د  خواندیم اینجا  مؤمن  ،در  به  دربار   ان خطاب  استفهام  و    ۀاست 
آن، تكذیب روز جزا و قیامت یا در حقیقت تكذیب وجود    ۀشخصی است که نتیج

 . استخدای سبحان 

را آورده است     که حضرت محمد ـ اصل تكذیب دیِن جدید و کسی که آن 
ار به این موضوع تصریح نكنند. به    ؛استکفر به خدا و آخرت    ـاست حتی اگر کفَّ

این نتیجه بدون مقدمات نمی به وقوع    ؛ آیدهر حال  از مقدماتی واقعی  بلكه پس 

 
 . 7تا  1 ،ماعون  .1
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گذاشتن یتیم از حق خود؛ یعنی کسی که در میان  بهرهیعنی پس از بی   پیوندد؛ می
است یگانه  از خداوند و  طور به   ، قومش  اطاعت  اخالق، شرافت،  در  کسی  که  ی 

این او پیشی نمیاز  اخت خدا،  شن ائمهگیرد و  انبیا و فرستادگان و  .  هستندها 
  ؛پذیرد بودن این عده را بر خود نمی مقدم   ،شمارداین کسی که روز جزا را دروغ می 

منه خیٌر  )انا  ابلیس  درِد  به  او  برترم(  :زیرا  او  از  قبول  مبتال  من  بنابراین  ست؛ 
   .وی مقدم باشد کند آن کس که از او برتر است بر نمی

ویژگی جمله  از  این،  بر  اموال  عالوه  خوردن  او،  بیوه یتیمانهای  و  ،  زنان 
این  اموال فقرا چنگ می ها ـ بیچارگان است و  بر  اندازند و خود و  یعنی کسانی که 

ـ همواره علمای دین هستند که به آن عمل  برند ها از آن بهره می افراد مرتبط با آن 
این نمی باکنند.  ائمه  ها  و  فرستادگان  علمای    انبیا،  ستیزند.  و  جنگ  در 
و علمای احناف    جنگیدند و علمای یهود با عیسی  اسرائیل با موسیبنی 

محمد حضرت  با  یهود  ائمه  و  با  امت  این  در  گمراه  علمای  ستیز    سرِ   و 
 .اندداشته

ج ائمه  با  که  نبودند  ی  سنَّ علمای  برخی  فقط  تصور،  بلكه    ؛ نگیدندبرخالف 
بوده چنین  نیز  شیعه  موسی  علمای  بن  علی  امام  با  شیعه  علمای  بزرگان  اند. 

آن حضرت را از حقش بازدارند. هدف  د  کردن  تالش استند و به نبرد برخ الرضا
صدقات  آن  اموال  بر  که  بود  این  صرفًا  نیز  ط  ها  بهمسلَّ را  دینی  ریاست  و   شوند 

 . باطل در اختیار گیرند

گمراه است. او از    ۀظاهر شیعاین علمای به   ۀ بطائنی« از جمل ۀعلی بن حمز»
جعفر بن  موسی  امام  شیعه    اصحاب  علمای  بزرگان  از  از    ؛ بودو  پس  ولی 
جعفر بن  موسی  امام  حمز،  شهادت  بن  رضا  ۀ علی  امام  با  به    بطائنی 

شیعه،  جوانان  ولی  برخاست.  نبرد  و  علمای    مخالفت  این  با  مبارزه  متصدی 
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را روشن  و  د  مل شدن عبی این فقهای ستمگر  مذهب را استوار ساختند و بطالن 
ابیکردند بن  محمد  بن  احمد  جمل.  از  بیزنطی  از    ۀ نصر  وی  است.  جوانان  این 

 .  است امام رضا شده از جانباصحاب مخلص و ستایش 

اینكه علمای سوء بی اتباع آن نتیجه  اعوان و  ها، کسانی  عمل و طاغوتیان و 
اَ  که  از  هستند  را  دور مییتام  به    کنندجایگاهشان  اعطای حق مساکین  برای  و 

 .کنندها هیچ تالشی نمی آن 

ائمه فرستادگان و  انبیا،  و مساکین:  برای  چرا ؛  هستند  ایتام  این عده  که 
ر نمی  اندفروتن  خدا خاضع و ها  ورزند؛ یعنی مساکینی هستند که کسی به آن و تكبَّ
 .است؛ یعنی یتیم وتنهاستتک در قومش  هایک از آن و هر  کندتوجهی نمی

 یَن ْلُمَصلِّ یعنی وای بر منتظرین. برای هر    :)پس وای بر نمازگزاران( َفَوْیٌل لِّ
ـ فرستاده  خدا  جانب  از  ائمای  و  فرستادگان  انبیا،  طرف  از  او،    ۀکه  از  پیش 

او  داده شده است   شبشارت از مؤمنین هستند که منتظر  با  هستندـ گروهی  ؛ ولی 
ف   میکار  سرانجاِم در  همواره  تأسَّ شكست  منتظرین  این  از  بسیاری  و  ،  خورند 

انتظار عیسیکوتاهی می در  که  یهود  علمای    بودند شكست خوردند؛  ورزند. 
به سراغولی  منتظر آن حضرت بودند،   را تكذیب هنگامی که  او  د.  کردن  شان آمد 

در حالی که    ؛شكست خوردند  علمای یهود و احناف نیز در انتظار برای محمد
از حضرت محمد استقبال  برای  را  یثرب  بنا    یهودیان، شهر  او  به هنگام قیام 

به یثرب مهاجرت نمود بودند، هنگامی که آن حضرت در مكه قیام کرد و    کرده 
 . آن حضرت ایمان نیاوردندو به  کردند  یب تكذ ها او را  بسیاری از آن 

تی است ادامه  چند  زیرا هر  تكرار شده است؛  دار و امروز نیز با قائماین سنَّ
جنگند و این تضادی همچون  ولی امروز با او می هستند  علمای شیعه در انتظار او
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واژ دو  آیه  «  الصالة»  و«  الویل»  ۀتضاد  این  خطاباستدر  است  ممكن  چطور   .  
باشدبرای نمازگزارا «  ویل» ها برخالف جهت  که آن چرا   ؛هابر آن «  وای»  آری؟!  ن 

نماز می آن قبله  امام مهدیها میخوانند.  و آن  خواهند  که موافق هوا  گونه 
از  هوسشان و استنتاجات عقلی  ارسال فردی  به نزدشان بیاید و برای  شان است 

مردم، از ایشان کسب اجازه کند و نیز نقشه و روش خود را    سویبه طرف خودش  
این  بیان دارند؛ پس  بر آن  تا مالحظات خود را  امامان  در اختیارشان قرار دهد  ها 

 !  ها باشدامام آن  ، کتاب هستند نه اینكه کتاب

 ِذیَن ُهْم َعن َصاَل از نمازشان غافل همان کسانی  )  ِتِهْم َساُهوَن الَّ :  (ندا که 
زنند. کسانی که نسبت به امام  َله می انگارند و در پِی آن َله کسانی که در دنیا سهل

میسهل  مهدی حضرتانگاری  آن  پیشگاه  در  عمل  بهترین    کنند. 
منتظراِن ناکام خسارت و  و فرجام کار این  داردنمازی است که یک مؤمن به پا می 

است؛زیان  امام مهدیچرا   باری  در پیشگاه  و    که عمل  و وصی  کرده  رها  را 
 . انداو را تكذیب نموده ۀفرستاد

آن در  مردم  که  است  زمانی  همان  مستی   اکنون  و  حیرت  نه  »در  اند، 
نصرانی«ا مسلمان نه  و  را عمامه؛  ند  یا  ری می َس به او  دینی شیعه  ِکسوت  که  بینی 

ی برای ورود که هیچ همَّ می »...«ی به تن کرده است و یک بار به استقباِل  سنَّ  غمَّ
گوید سالم بر تو  زدن اسالم؛ و یک بار میزمین رودش یا سرزمینش ندارد جز ب خ

محمد حضرت  خدا  پیامبر  الحسین،  ای  اباعبدالله  ای  تو  بر  زمانی  ؛  سالم  و 
کنی که هوادار دموکراسی آمریكایی و انتخابات شده و با این کار یک  مالحظه می

غرب  نوع  چرا   است؛ شده  زده  نصرانِی  هر  قرآن  یعنی  آن  قانون  و  اسالم  که 
است و  م  رویو قرآنی که پیِش  و ائمه کند و ما از پیامبرانتخاباتی را رد می 

می آن  جز در  نداریم  سراغ  چیزی  یا    نگریم،  خدا  سوی  از  تنصیب(  )و  تعیین 
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از جانب خداوند    معصوم  این هم  به همین  استکه  الهی  ادیان  تمام  . حتی 
 .  هوس خود پیروی کندمگر کسی که از هواو ند، نک صورت عمل می

 اسرائیل نبودند که پادشاه را انتخاباین بنی  بقره، ۀدر داستان طالوت در سور 
پیامبرشان درخواست    ؛دکردن از  آن   کردندبلكه  برای  بخواهد  پادشاهی  از خدا  ها 

َلْم َتَر ِإَلی اْلَمإِل ِمن َبِني ِإْسَراِئیَل ِمن َبْعِد  : فرماید. خداوند متعال میکند تعیین  
َ
أ

اللهِ  َسِبیِل  ِفي  َقاِتْل  نُّ َمِلًكا  َلَنا  اْبَعْث  ُهُم  لَّ ِلَنِبيٍّ  َقاُلوْا  ِإْذ    از   گروه  آن   )آیا 1ُموَسی 
  ما  برای:  گفتند  خود  پیامبران  از  یكی  به  که  ندیدی  موسی  از   پس  را   اسرائیلبنی 

ُتْؤِتي    نیزو  بجنگیم(    خدا   راه  در  تا  کنتعیین    پادشاهی اْلُمْلِك  َماِلَك  اللُهمَّ  ُقِل 
ن َتَشاء   .پادشاهی ۀدارند  تویی بارخدایا!: )بگو 2اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

هرکه  و  دهیمیپادشاهی    بخواهی  هرکه  به   ستانی(.میپادشاهی    بخواهی  از 
نه ملک مردم ملک خدا   بنابراین ملک و سلطنت،  تعیین   ست،  که  کسی    ۀکنندو 

 .استآن است، خداوند 

عمل )نصرانی(  ها بر طبل این علمای بی ها و احمقمتأسفانه بسیاری از نادان 
علمای  » ها را بلكه حق آن است که مردم آن   ؛دمندها میکوبند و بر شیپور آن می

می«  آمریكایی این بنامند.  سكوتشان  گویند  به  حكمت  که  هستند  علمایی  ها 
می ساکت  کاش  ای  و  است  )در    ؛ماندندکشانده  و  شدند  ساکت  را  عمری  ولی 

 .  نهایت( زبان به کفر گشودند

اند این است که: »مردم قانون  ای که سیستانی و نظایر او به آن رسیدهنتیجه 

 
 .246 ،بقره .1
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مشورت با هم    ۀ، و کارشان بر پایکنندمیکنند و مردم حاکم را تعیین  را وضع می
  چیزیو    ،اندخطا کرده    های جاهل، محمد و علیو از دید این انسان   .«است

درباره  نظر که  پیدا  می  اش  فیصله  واست  کرده خواهید  سیستانی،    ؛  دید  از 
 ! استزمامداری از آِن شیطان 

کار آن این و  ریاکارند  قطعًا  ریا ها  تمامًا  گریه ستا   ها  بر حسین.    ریا  شان 
های مردمان و مناِصب  یافتن بر دل ها سیطره ست و هدف آن ا   نمازشان ریا  ست،ا 

است متعفن   دینی  ریاست  مانند  ُیَراُؤوَن   :دنیوی  ُهْم  ِذیَن  ریا    الَّ که  )آنان 
 کنند(.می

 اْلَماُعوَن از  َوَیْمَنُعوَن  ها همان عالمان  این   :ورزند( زکات دریغ می  دادن  )و 
هستند؛ بی انتظار   عمل  در  که  مهدیبرای  کشیدن  کسانی  شكست   امام 

آن  نهخوردند.  تكذیب  ها  به  مهدیتنها  فرستاد  امام  و  وصی  بسنده    ۀو  او 
اری که  همراه  به بلكه مردم را از جهاد   ،کنندنمی های دولت به  او و از جنگ با کفَّ

هجوم   می  آورده، اسالمی  ـ منع  خائن  و  ترسو  علمای  این  که    همانکنند.  طور 
پیامبر برای  معراج  حدیث  در  است   خداوند  نموده  اینكه    ـتوصیفشان  به  فقط 

مه تنها    دیامام  نمیبگذارند  را  را    ،کنندبسنده  مردم  و  نیز  بلكه  نصرت  از 
بازمی  دادنیاری  که؛  دارنداو  ستمگرانی  بر  خدا  لعنت  دریغ    )از   پس  زکات  دادن 

 . ورزند(می

* * *  
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 احمدالحسن سید  سخنجزئیات 

دهیم  سید  کالماز    را   جزئیاتی  کنیممی   تالش   و  رسانتوفیق   وند خدا   و   ؛ ارائه 
علمای    از  بعد   .استدهنده  یاری  تفكرات جماعت  از    بارکم   تآیا  این  بارۀ در   امامیهاینكه 

 : بر اینكه   دارند نظراتفاق  هان آ اطالع یافتیم، متوجه شدیم 

کنیم  مالحظه می  که  حالی  در  ؛است  شده  نازل  اعظمپیامبر    خصوص  در  آیات  این
 : فرمایدمیرا در پیش گرفته،  جدیدی مسیر  الحسناحمد سید 

در اینجا پرسش، خطاب به مؤمنان است و استفهام دربارۀ شخصی است که  »
وجود خدای سبحان   در حقیقت تكذیب  یا  قیامت  و  تكذیب روز جزا  آن،  نتیجۀ 

 که حضرت محمدـ اصل تكذیب دیِن جدید و کسی که آن را آورده است . است
ار به ای است؛کفر به خدا و آخرت  ـاست  « ن موضوع تصریح نكنند.حتی اگر کفَّ

  از  بسیاری   که  استای  نكته   این  و   شودمی  شامل  را   یمؤمن  هر به    خطاب   این پس  
بر  وارد  االتكاش   درو حتی    جامعه  در   داشتنش جریان   و  قرآن  بودن زنده  مثلرا ـ   نآقر شده 

است؛    بیتاهل  ازشده  وارد  شریف  سنتبا    .کندبرطرف می  ـهاقلب تمام   نیز موافق 
علی    والیت  هاآن از نظر    « دینوارد شده است که »  ـایم شنیده  که  طور آنـ   احادیث  در زیرا  

که  کلی به والیت تعلق دارد )چرا   صورتبه عبارت دیگر دین به  یا ؛است  طالبابی  بن
در  ـ  علی که  طور  شده  سنت  و   نآقر   در   نودیمه  و  مهدی  کتابهمان  نماد  گفته  ـ 

  بارۀرد  پدرانش  از  رضا  امام  ازشده  خبر وارد  ،احادیث  اینجملۀ    از  .(است  یتوال 
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یِن   عزوجل  وندخدا   سخن ِبالدِّ ُب  ُیَكذِّ ذي  الَّ ْیَت 
َ
َرأ

َ
می  است  أ که  »  :فرماید که  کسی 

 1.«کندمی  تكذیب  را  امیرالمؤمنین الیتو 

ذي   عزوجل وند خدا  سخن بارۀدر عبداللهوبا  از ،اسامه واب از ،لهیجمواب از ْیَت الَّ
َ
َرأ

َ
أ

یِن  ُب ِبالدِّ   والیت» :فرمود ﴾یدی؟د خواندی روِز جزا را دروغ مدین یا کس را که آن  یاآ﴿ ُیَكذِّ
 2.«کندمی تكذیب  را 

یِن :است   شده  وارد  خصوص  همین   در  همچنین ِبالدِّ ُب  ُیَكذِّ ذي  الَّ ْیَت 
َ
َرأ

َ
آن    یا﴿آ  أ

که   را  یا  کس  دروغ مدین  را    را   نیمؤمنالر امی  والیت   یعنی»   ، ﴾یدی؟د  خواند یروِز جزا 
  :است  همدآ تعالیحق  سخن  در که است  وریمنظ همان اینجا در دین و 3« .کندمی تكذیب
یِن َحِنیًفا ِقْم َوْجَهَك ِللِدَّ

َ
 .دین کن﴾ سویبه جویانه  ﴿روی خود را حق  َفأ

می وسبک  روشن  ما  برای  را  نكته  این  قرآنی،  که    زیرا کند؛  سیاق  است  شده  روایت 
 خدا  لسو ر همان طور که این نكته را  ؛است کفر ،آسمان ت رسال یا   والیت تكذیب ۀنتیج
 خدا   رسولبه  ،  علینمودن  مشخص   از   بعد  که  فرموده بود   بیان  فهری   حارث   برای

  ؟تو  طرف  از  ای  استخد  رفط  از  امر  این  آیا  ،محمد  ای  :گفت  وی  .بود  کرده  اضتر اع
پس    توست   طرف   از   امر  این   اگر   خدایا   : گفت  .« تاس خد  طرف  از   این »  :فرمود  ایشان

  و  ؛فروفرستاد  او  بر  بود  هتخواسرا    آنچه  وندخدا   و  .بفرست  فرو  ما  بر  انسمآ  از  را   یسنگ
َل َساِئٌل  : فرمود نازل  را   خوداین سخنان  وندخدا 

َ
  ِلْلَكاِفِریَن َلْیَس َلُه َداِفٌع *  ِبَعَذاب  َواِقع  َسأ
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اْلَمَعاِرِج   * ِذي  ِه  الَلَّ کرد   شوندهواقع   یعذابای  کننده درخواست ﴿ ِمَن  درخواست  که  *    را 
بازدارنده  را  دارد ]و[ آن  کافران  به  نیستاختصاص  خداوند صاحب  سوی  از    ]که[*    ای 

   .[ است﴾درجات ]و مراتب 

 .است کریم  آیاتهمان فرد منظور  ، والیت به  کافرِ  این

که     :از جمله خصوصیات   ؛ گردیممیباز  کافر   این   صفات  به دانستیم    را نكته    این حال 
  بلكه  ؛ است  کافران  اینصفات    بارزترین  از   نای  ؛﴾ راندمی  را   یتیم   که  است  کسی  همان﴿

است  را   هان آ  کفر   که  است  صفتی داشته  دنبال    را   صفات   بارزترین  ، قرآنیسیاق    زیرا   ؛ به 
 .است مات مسلَّ  از د شناسمی را   قرآنیسیاق وسبک  که کسی برای این  و آوردمی

  کهپرسشی است    این  ؟گرداندرا الزم می  کفر  ،یتیم  راندن  ،میا گر   ۀخوانندبه نظر    آیا 
ـ برایش بیابندـ نتوانسته تر دیدیم همان طور که پیش مفسران  بسیاری    صفات  .اند پاسخی 

دارند   می  کفر  کهوجود  الزم  نشده   قبلی  یاتآ سیاق    در  کهگردانند  را  عالوه،  به   ؛اندذکر 
  فقه  در  این  و  نیست  دین  از  خروج  و  کفر  و  است   ظلم  و  فسق  ،حقش  از  یتیم  کردندور 

  ؛توقف کردند  بارهایندر   هاآن  از  برخی وها متوجه این نكته شدند آن   . استو روشن    واضح
 ! دهد پاداششان خدا 

اینكه    کالمش  قبلیسیاق    در   را نكته    این  احمدالحسن  سید  است؛  کرده  روشن 
 : ستا  بیتاهل  ،آیات  این در «یتیم» از  کریم قرآن  منظور

از بی»...   پس  در میان  بهره یعنی  که  کسی  یعنی  از حق خود؛  یتیم  گذاشتن 
به  است،  یگانه  اخالق، شرافت،  قومش  در  کسی  که  از خداوند و  طوری  اطاعت 

نمی پیشی  او  از  خدا،  این   ؛گیرشناخت  و    هاو  فرستادگان  و  انبیا 
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 « ...دهستنائمه

  رمب پیا که حالی در نباشد طوراین  چگونهو  ؛است سیارب محمدآل  بر  ظلممصادیق 
پ  :فرماید می  خاتم   از  « .تاس  ندیده   آزار دیدم،    آزار   من  که  گونهآن   یامبری»هیچ 

نادان   مردم تا )شیعه( دیروز  و امروزۀ خاص فقیهان تا  سنت(ه )اهلعام فقیهانتا  ،حاکمان
 : ولیتوانی این فهرست را ادامه بدهی؛ همین طور می ... تا   ...تا  تا...

  1ان برَّ   شمشیرتیغ   از است  تر سخت     ن نزدیكا  ستمبرای یک مرد   و

  قلب  برها  ترین ظلم سخت   و  هاظلم   ترینزشت   ،تشیع  مكتب  علمای   ستم وظلم   ،بله
  مردم   و اند کرده تأکید  ظلم  نای ر ب  بیتاهل روایات به همین دلیل  . است بیتاهل

  دین  لباس   ه بهای  شده آراسته   این  ای بر   ساده   ری شكا  تا   اند داده  هشدار   ن آ  به نسبت    را 
   .ندشون

 است  داردین  و  ار پرهیزک  فرد   ۀچهر  تو  ۀچهر  و

هوس است وده از هوا کننپیرویعمل  ،توعمل   در حالی که  

  علمای کشتندهد انجام می امام که اریک  نخستین  است همدآ شریف  احادیث در
حتی    ؛شدکُ می  را   شان انو پیر  از   تن  هزار   سه   و   هاآن   بزرگان  از  تن   هفتاد   پس   ؛ ستا عمل  بی
 ها ن آ   به   و   کندمی  مباح  خود  داران تدوسبرای    را   نجف   امام  است  آمده  روایات   در

  ینتربد   است   شدهروایت  و    ؛ شیدبكُ   ندارد بر تن    را  شما   ۀ زر  این  دیدید   که   را   هرکسی  ویدگمی
حكمی    برخالفزیرا    ؛ هستند  اجتهاد   اهل  فقهای   و   دین   علمای   یمهد   امام  دشمنان 

برگرد   گویند می او به دیگران و هان آو حتی   ؛کنندحكم می دانهکرد حكم بیتاهل که

 
 . بن عبد( ة)طرف از شاعر جاهلی یبیت .1
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  اربسی  شریف   ت اروای  و   ؛ است  خوبی   و   خیر   در   اصول  و   فقه   و   دین  زیرا ،  فاطمه  پسر   ای
 1.اندکه در این خصوص روایت شده  ریدیگ

  گویدمی هانآ به که است سیک همان  ،داردمی باز حقشان از را  بیتاهل که کسی ،بله
همان   ما    بازگردید  یدا هآمد  که  ییجا »به    خوبی  و   خیر   در   دین  ! یمارند  ینیاز   شما  بهکه 

با استفاده    ل سا   هزارکه    یم ارد  عقلی   قواعدی  ما گوید  صراحت میبه   مثالً   یا   «ت!اس است 
 .ایمبوده  نیازبی ها از امام از آن 

که   باشید  داشته  توجه  پسبرد  میان   از  تواننمی   دین  با  جز   را   دین باید    آنكه  ایر ب  . 
ط شوند   بتوانند  شیطان   پیروان کنندبه    دین  اس لب  باید  ناگزیر   ،مسلَّ   که  ورط  آن  ولی؛  تن 

  مراعات  جایبه   پس  ؛ ندشپومی  وارونه   را   لباساین    استفرموده    بیان   امیرالمؤمنین
  و  پیگیری  و  جامعه  به   توجه  جایبه   و  خورندمی  را   هاآن   حقوق  ،فقیران  وزنان  بیوه  حال

  مریكایآ  با   و کنند  تكیه می  طاغوتیان   به   هاآن   بینیم می  ،هجامع  كالتشم  با   شدنمراهه
  جایبه   و  کنندمیسازش و مدارا    است  کرده  اشغال  را   مسلمانان  سرزمین  که  حربی  کافر

این حق    ؛ ندشومی  ورله محها  به آن   بینیم می  ، شصاحبان   به   شرعی   حقوق  دادن اگر  حتی 
به    را   اهنام   حتی  را   زی هرچی  تا  ند کنمی  شتاب و حتی    باشد بوده    بیتاهلمخصوص  

ببرند؛  یعنی    امیرالمؤمنینمخصوص    اسم  ،هانام   این  ۀ جمل  از  سرقت 
  از بعد ائمه و  زهرا  ۀ فاطم  طاهره  ۀصدیق خاص  نام جمله  از ؛است «یظم لعا الله ت آی»

»مؤمنالامیر  یعنی  باشد    ده ینپوش   نیدی   اس لب   که   انسانیبرای    قطعاً   و  ؛ است  «اللهت آیین 
عناوینی  سرقت  و  القاب  که    .نیستپذیر  امكان   چنین  است  این    روشی  اینواقعیت 

  در نآقر  و  کند بررسی  یخار ت  لطو   دررا  هافرعون  مسیر که است هرکسی رایب شدهناخته ش

 
 .کنید« مراجعه امام مهدی سویبهبه کتاب »راه  بارهبرای بررسی بیشتر روایات در این  .1
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  در   احمدالحسن سید به همین دلیل   .کندمی اثبات را   آن خود هایداستان  از  اریبسی
 : فرماید شده میگفته کالم

اندازند و خود و افراد مرتبط  مییعنی کسانی که بر اموال فقرا چنگ ها ـ و این»
کنند.  ـ همواره علمای دین هستند که به آن عمل نمی برند ها از آن بهره میبا آن 

ائمهاین و  فرستادگان  انبیا،  با  بنی  ها  علمای  ستیزند.  و  با  در جنگ  اسرائیل 
عیسی  موسی با  یهود  علمای  و  با    جنگیدند  یهود  و  احناف  علمای  و 

 .اندستیز داشته  سرِ  علمای گمراه در این امت با ائمهو  حضرت محمد

ج ائمه  با  که  نبودند  ی  سنَّ علمای  برخی  فقط  تصور،  بلكه    نگیدند؛ برخالف 
بوده چنین  نیز  شیعه  موسی  علمای  بن  علی  امام  با  شیعه  علمای  بزرگان  اند. 

کردند آن حضرت را از حقش بازدارند. هدف    استند و تالش به نبرد برخ الرضا
بهن آ را  دینی  ریاست  و  شوند  ط  مسلَّ صدقات  اموال  بر  که  بود  این  صرفًا  نیز   ها 

 «.باطل در اختیار گیرند

  احمدالحسن  سید  که  ورط  نهماـ   هان آ  که  دلیل  این  به مگرچنین نخواهد شد    و
  قرآنیسیاق    سپس   . «متر به  او  از   من ؛ یعنی »باشندال  مبت  ابلیس بیماری    به   ـه است فرمود

  و  دهدمی  ارهشدعمل  بی   مای لع  این  بارۀ در  مردم به    و   یابد می  ادامه  سبک   ن میه  به
  :است جا آورده  یک   هم  با  را   متناقض   لفظ  دو  نآقر   . ﴾نمازگزاران  بر   وایپس  ﴿  : فرمایدمی

؛  است   تعالی وندخدا   بهو نزدیكی  قرب منبع  که  «نماز»   و  ،خدا   رحمت از  طرد  نییع «ویل»
 . تس ا  شپروردگار  و  بندهمیان   ارتباط زیرا نماز، 

  ست؛ا ی برای کسب درآمد  باب  که   زی نما از   ؛ گویدمی  سخن   وارونه   از نم  از   اینجا   در   قرآن 
برایباب   راهها  آن   که  اندازند می   توهم  این  به   را   مردم  هان آ  . است  دیگران   حقوق   سلب  ی 
متعال،  وسبحان   وند ا خد  رضوان  سویبه   راه  هاآن   اینكه   ؛ هستند  از نم  و   ائمه  سویبه 
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  راه  یعنی  ش،یاران   و  حق  فتمعر   سویبه  راه  هاآن   اینكه  ؛هستند  نماز  سویبه  راه  یعنی
  نب  عیسی  که  هستند  لغزشی  سنگ همان    هاآن   !هلالسبحان   ولی  ؛هستند  نماز   سویبه 
 : ه استکرد یاد این سخن خود   با  را  هاآن  میمر 

فرَّ   و  شریعت  معلمان  ای  شما   بر  وای   ...)  که    !یاکارر یسیان  ای    ملكوت شما 
دیگران  دهید  مینه اجازه    و  ،ید شومی  وارد  خود  نه  ؛بندید می  مردم  روی  هب  را  هاانسمآ

 1،2(. ...ند شو وارد

  تعالیحق   سخن  زیرا   ؛شودمی  ترواضحوضعیت  بدهیم،  دامه  ا   قرآن سیاق    در  اگر  و
 . ﴾هستند انگارل سه آن نسبت به  و اند غافل  خود نماز  از که نیکسا ﴿ :یابد می ادامهچنین 

  یسویبه   نماز   ، است  «وای بر:  »ویل  با   همراه  که  یاول  نماز شود  روشن می   عبارت   اینبا  
نسبت به    و هستند  گردانروی ها از آن آن  ،حقیقی ماز ن  بارۀدر  اما ؛است حقیقی ۀ قبل از  غیر
 .کنند می یانگار سهل  آن

از  نماز   ایبر    ،باشد   وارونه   هرچند   پوشند می  تقوا   لباس   و   ایستند می   مردمخواندن جلوتر 
 .دارندبازمی  نآ  از و  جنگندمی ازنم  با هاآن ولی

  او زیرا  ؛جنگندمی معصوم امام با که نمازگزارانی بر  وایبله،  ؛ ﴾گزاراناز نم  بر وایپس ﴿ 
  ؛است   مدهآ بیتاهل   روایاتاین نكته در   و   ؛ ستنی هان آ  جز   ی ز انم و   است   نماز همان  

 : جمله از

  کتاب  رد آیا شما    :عرض کردم  اللهابوعبد  به  :است شده    روایت  کثیر داوود بن    از

 
 . 13: 23متی نجیلا .1
مراجعه  . داده است یحله را توضئمس ینا  ،و بعد از آن 60ص ، 1ج ،کتاب گوسالهدر   احمدالحسن یدس .2

 . یدکن 



 81  ................................................................................................................ آیۀ سوم 

 

  وندخدا   اب کت   در ما    !داوود  ای »  : فرمود  ؟ هستید  حج  و   زکات  و   نماز   ، عزوجل  وند خدا 
  حرام  سرزمین  و   حرام  ماه  و   حج ما    و   هستیم  روزه و  زکات ما همان    و   هستیم   نماز ،عزوجل
وا   :فرماید می تعالیحق  .هستیم خدا  صورت و خدا  ۀقبل و  خدا  ۀکعب ما و  هستیم ْیَنَما ُتَوُلَّ

َ
َفأ

هِ  الَلَّ َوْجُه    بینات  و  یاتآ همان    ما  و  ؛﴾آنجاست  خدا   صورترو کنید    هر سوپس به  ﴿  َفَثَمَّ 
  و  شراب  و   كاری ستم  و   منكر   و   فحشا   ، عزوجل  وند خدا   کتاب   در   ما   دشمن  و   ، هستیم
  گوشِت  و  خون ومردار  و  طاغوت و  جبت وها بت  و ]تیرهای قرعه[  ازالم و انصاب و مستی
   .هستند خوک

  و  امینان را  ما  و  داد برتری  را  ما  و داشت میگرا  را  ما  تخلق و آفرید  را  ما  خدا  !داوود ای 
  ما  برای   و   داد  ار قر   است   زمین  و   هاان سم آ  در   آنچه   بر   خودش  دارانخزانه   و   نگهبانان 

 ها نام  ینربرت را   ما هاینام و  نام برد، خود  کتاب در را  ما مقرر فرمود. پس  دشمنانی و اضداد
  کتاب  در   را   ما  دشمنان   و   مخالفان   و  داد  ارقر   خودش   سویبه   هان آ  تریِن داشتنیدوست   و

نام   و  نامید  یشان اهنام  با  خود فرمود    کنیههایشان  برای   های مثال   خود  کتاب  در  ومقرر 
  1«.مقرر فرمود ارش ک پرهیز   بندگان سویبه   و  خودش سویبه  هانام ترین مبغوض را  هاآن 

  خدا   ت ر صو  و   خدا   ۀ قبل  و   خدا   ۀ کعب  ما   و»   : کنید  توجه   صادق  امام   سخن  به
دلیل    « .هستیم همین  که  می  بیان   خود   سخن  در  سیدبه  جهت    هان آفرماید  در 

و دجاالنی    گویاندروغ   اناین   و  هستند  قبلههمان    ، بیتاهل  . خوانندمی  نماز  قبلهمخالف  
که   حتی    ؛ندا گردان روی  هاآن   از هستند    خود  توان   ۀانداز به   که  یمعصوم  امامآن    با و 

کهنی ی بمیچنان    را   هاآن کنند؛ پس  پیكار می  کنند   ور د  حقش   از   را   او  خواهندمی   کالم  م 
  برخ  ایشان  بیتاهل  و  خدا   رسول  که  ور ط  نهما  ، کنندمیتأویل    او  علیه  را   خدا 

 
 . 303ص،  24ج ،االنواربحار .1
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ـ  همان طور که در روایات آمده است ـ  در حالی که ،هستند قبله به کردهپشت  هان آ .ندا هداد
نماز»پس آن .  برانند  را   بیتاهل   تاکنند  استدالل می  بیت اهل   کالم  با خوانند«  می  ها 

در    نییع؛ بیتاهل   راندنقصد  به  ولی  ،کننداستدالل می   بیتاهل  روایات   یعنی با
قبله   مخالف  که هرکس  و   هستند   شده لعنت   هاآن   رو ازاین  ؛ خوانند می  نماز جهت  نیز    از  ی 

  کند  همراهی  هاآن   با  و باشدها راضی  الم آن فتن از ک ها و برگر به کار آن  و کند  دفاع   هاآن 
   .است  شدهلعنت و... و... و...  

آن   و علما    د!عومسابن   ای  ...»  است:  فرمود  خدا   رسول    فاجر  و  خائن ها  فقهای 
  و دیبیا   هاآن   سویبه  که  سیک   و  هاآن   پیروان  و ،اینددخ  خلق  بدترین  هاآن   بدانید .هستند

نیز    کند   مشورت  هاآن   با   و  بنشیند   هان آ  با   و   باشد   داشته   دوست   را   هان آ  و   بستاند   هان آ  از
  کور  و   الل  و  کر  که  حالی  در  کندمی  دوزخ   تش آ  وارد  را   هاآن   ؛ندتهس  خدا   خلق   ندتریب

چهره   و   الل   و   کور  ، قیامت  روز را    هاآن   . گردندبازنمی   هاآن   و   هستند  روی  به  شان  کر، 
  افزاییممی  را   آتش  شود  آرام  هرگاه  ؛است  دوزخ  هاآن   جایگاه   .درافتاده، برخواهیم انگیخت

  .بچشند را   عذاب   تا  پوشانیم می  هاآن  به آن   از   غیر   پوستی  بسوزد   هان آ  ایهپوست   هرگاه و  
  ازاست  کجوشد. نزدیحالی که میدر  شنوندخروشی می نآ از  آنجا افكنده شوند در چون
  ندشومی   بازگردانده  ن آ  به  دوباره  د ینبیا  ن رو بی  آن غم    از   بخواهند   هرگاه   . شود  شكافته  خشم

در    ، است  شان نصیب  نهیب  صدای  آن،  ر د  . بچشید  را   تش آ  عذاب  شودمی  گفته   هان آ   به   و
 1.« شوندنمیچیزی   دوزخ در ها آن حالی که 

راستین خود   ۀ قبلهمان  یعنی خود )ولیَّ  با  را  ما که است  خدایی آِن  از  یشستا   و سپاس 
 مرا  یمخواهمی   او  از  و  داد  ات جن  نور  سویبه   هاتاریكی   از  (نسبحااو    سویبه   زنما   و

 
 . 450ص  ،االخالقمكارم .1
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  و  مصطفی  محمد   سنت   از   هرکس  .فرماید  ملحق   صالحین   به   و   بمیراند   مسلمان
  کند  اهیمر ه  ستمكار   خائنان  این   با  باید راستی که  به  شود  گردانروی   ایشان  بیتاهل

 ن.راجعو الیه  انا و  لله  انا و ؛ کند پیرویآنان را   و  بدارد ت وسد  را  هان آ و

که    ، هستند  از نم  هاآن   د نکنمی  اشاره  که  روایاتی جمله    از است    امام  ازروایتی 
  و  حرامسرزمین    و   حرام  ماه  و   حج   و   زکات   و   روزه  و   نماز   ما »  : است  شده   نقل  صادق

 1« . ...هستیم خدا  صورت و  خدا  ۀ قبل

  رسول  برادر  من»  : ، فرمودستا شده    روایت  امیرالمؤمنین  از   ،نباته  بن  اصبغ  از
  در  را   حرفی  خدا   و  هستم   ش سرَّ   صاحب  و   او   حكمت  معدن   و   او   علم   وارث  و  خدا 

  عجیب  آیات   صاحب   من  ... است  رسیده   من  به   كه آن مگر  د انفرست هایشکتاب کدام از  هیچ
از    من  ؛ هستم  هن آ  از   آن قرن   من  ؛ هستمرازهای زمینی    به   م عالِ   من  ؛ هستم که  همانم 

ل  در از   من  ؛ فرستدمیهایشان  جایگاه   به  را  فرشتگان  که   هستم  سیک   من  ؛ ابتدا شروع کرد
  صاحب  من  ؛ هستم  شدگان ت ایهد  پرچم   و   ن امؤمن  آقای  من  ... گرفتم  ارواحاز    را   پیمان 
  ریسمان من  ؛ هستم  دین  سویبه   جوینده سبقت  من  ؛ متقینم  امام  و   یقین  من  ؛ هستم  یمین

  اگر  و ؛هستم  آتش  من  بگوید؟  سخن من  با  که  هست   گوییسخن آیا ...هستم  خدا   محكم
  شما  میان   در   را   خود   شمشیر قطعًا    بودم  نشنیده   را   خدا   رسول   سخن   و   خدا   کالم

  من  ستم؛ه  قدر   شب  من  ؛هستم  رمضان   ماه   من  .کشتممیرا    شما  خریِن آتا   و گذاشتممی
در    ووطن    در  نماز  صاحب  منهستم؛    حمد  ۀسور   من  ؛هستم  الخطابفصل   و  كتابالامَّ 

 2.«هستیم  روزه  و نماز  ما  بلكه  ؛هستم  سفر

 
 .341ص ، 108ج ،االنوار، عالمه مجلسیاربح .1
 .261و  260ص  ،حافظ رجب برسی   ،مشارق انوار الیقین .2



 قسمت اول )رأی و اجتهاد( ،تفسیر تطبیقی................................................................... 84

 

  که  هستند   کسانی   هان آ  بلكه   ؛ هستند  گردان روی  حقیقی   ۀ قبل  به   توجه   از   هااینپس  
کننده  های شرکتگروه  از یكیها آن  نتیجه  در و  ،دکردن محروم  خود حق از را بیتاهل

اختصاص    نشاایبه    وندخدا   کههمان حقی    هستند؛  هاآن   از  بیتاهل  حق  بسل   در
است ا    : فرمایدمی  هاآن   خصوص  در  تعالیحق   .داده  ِمَنَّ َلُهْم  َسَبَقْت  ِذیَن  اَلَّ

 .﴾نیكو داده شده است ۀ از جانب ما به آنان وعدتر پیش کسانی که  ﴿ اْلُحْسَنیَٰ 

  .دکردن  محروم   حقشان   از  را   بیتاهل  که  تندهس  یغیرعامل  علمایهمان    اینان
  بر  خدا   هک ـ   حقشان  از  را   اشوصی  و  مهدی  امام  که  هستند  نیکساهمان    هاآن 

 :ندا ه دکر  محروم ـه است دکر  واجب جهانیان

  که  مراتبی  از  را   شما   و   جایگاهتان کنار زدند،   از   را   شما   که   را امتی    کند   لعنت  د ونخدا »
 2« د... .کردنجای داده بود دور  ن آ در  را   شما خدا 

  انکافر جزو    را   هاآن   قرآن   رو ازاین  ؛ استگفتار   و   عمل والیت با    تكذیب   ، ابتدای این امر
را تنگ   قرآنی  متن  سپسبرشمرده است؛     کسانی  هااینفرماید  بیان می  وکند  تر میدایره 

حقی  ؛ است  حقشان  ازبیتاهل  راندن   شانویژگی   که  هستند    وندخدا که    همان 
است؛   کرده  واجب  »   هاآن   زیرا برایشان  واقعی  ای نكته   این  و   ، هستند  « یتیممصداق 

طهارت  عصمت   بیت اهل   که  است آن    روایات   از  بسیاری   در  و    از  .اندکرده  تأکید بر 
  که  چیزی   ترینساده  ؛ کند  اصالح  را   شما   خدا   : گفتم  جعفرواب  به   :است   آمده   بصیر واب

  ما و  ، بخورد  را  یتیم مال  از درهمی که کسی»  :فرمود  چیست؟ شودمی  آتش وارد آن  با  بنده 

 
 . 10 ،ء انبیا .1
 زیارت عاشورا.  .2
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 1.«هستیم  یتیمآن 

  تا  هفت  کبیره  گناهان... »  :ه استودمفر  صادق  جعفر  ابوعبدالله  دیگر  روایتی  در
را  آن   تمام  و  شدند  نازل  ما  خصوصدر    که   هستند دادندما    در حقها    ترینبزرگ   .انجام 
  از  ن ماحقاز    را   ما  هاآن   :یتیم  مال  خوردن   اما  و  ... است  یتیم  مال  خوردن  ...کبیره  گناهان 

 2.« دکردن  محرومخدا  کتاب

 ها آن   ، یتیم مال   خوردن   اما  و   ... »  : فرماید می   تأکیددیگر،   یجایگاه  در   سخن  این  بر  و
  ،والدین  عاق  اما   و   ؛ددادن ما   غیر   به   را   آن   و  گرفتند  ه است داد  قرا   ما   برای  خدا   که  را   ما   فیءِ 
 « . ...است کرده نازل   خود کتاب در را  آن  وند خدا 

  نازل  خدا   آنچه  انكار   و  ...»  : است  آمده  باره   این  در   اللهابوعبد  از  دیگر   روایتی  در
 4ناراحت نیست.«  بارهایندر  کسیو  د، کردن دریغما  از  و ،انكار  را  ما  حق هاآن   :ه استکرد

ِإْن َتْجَتِنُبوا َکَباِئَر َما    خواند   و   شد  وارد  صادق  امام  ربه حضو  عبید  بن  رو عمروزی  
آن   ُتْنَهْوَن  از  که  بزرگی  گناهان  از  شده ﴿اگر  نهی  دوری  ]ها[    :گفت   و  گزینید﴾ اید 

  «.عمرو  ای  بله »   :فرمود  امام  .بشناسم  خدا   کتاب   در   را   گناهان ترین  خواهم بزرگ می
ُیْشَرَك   خدا   به  شرک  گناهان،  ترینبزرگ   داد  حیتوض  او  به  سپس ْن 

َ
أ َیْغِفُر  اَل  َه  الَلَّ  ِإَنَّ 

او شر  به  این را که  است    یتیم  مال   خوردن   و  ...  بخشاید﴾ ورزیده شود نمی  ک﴿مسلمًا خدا، 
 َْٰمَواَل اْلَیَتاَمی

َ
ُکُلوَن أ

ْ
ِذیَن َیأ   .. .  خورند﴾﴿در حقیقت، کسانی که اموال یتیمان را می  ِإَنَّ اَلَّ

 میراث   که  کسی  :گفتمی   وبلند بود   او  ۀگری  صدای  که  حالی  در  رفت  بیرون   عمرو   :گفت

 
 . 186ص،  93ج ،االنواربحار .1
 . 103، ص تفسیر فرات کوفی، فرات بن ابراهیم کوفی .2
 . 364، ص و نیز در خصال  474، ص2ج  ،ع، شیخ صدوقئالشراعلل .3
 . 15ص  ،67ج ،االنواربحار .4
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 1. شد  نابود کرد نزاع  شما  با   علم و  فضل  در و  گرفت  را  شما

نكرده است. به   نسخ چیزی   را   آن   فرمودمی  شیعیان   به   و  تأکید   آیه   این   بر  باقر  امام
چه منظوری از گفتن آن داشته    باقر  اماممتوجه شوید    وتوجه داشته باشید    تأکید   این

   .است

  در  ظرمدن  شخصیت   بارۀ در  ت احتماال   ۀدایر   کردنتر تنگ جهت    در   یقرآنسیاق   سپس 
روشن فرموده است   ابرای م  سید کهبه مسیری  کهطوری به  ؛یابدمی ادامه دیگری ۀآی

طبق  این  ؛کندمی داللت   افراد    ،تعالیحق   سخن كه    دین  لباس  که  هستند  کسانی این 
  حتمی  هاآن   بر  را «  ویلکار »  این  واند،  وارونه آن را به تن کرده   صورتبه   هرچند  پوشندمی
  بامطابق    که  کنند می  حرکت مسیری    بر  هاآن   زیرا ؛  ﴾نمازگزاران  بر   وای  پس ﴿  کندمی

است؛    تمایالت  وها  خواست   قانون  اساس  بر   حرکت  از  مردم  دورترین  هاآن   اماخودشان 
را    و  هستند  الهی   نماز  از  که  کسانی ﴿  :است   کرده  بیان   سخن   این  با   قرآنی  تعبیراین نكته 
  قرآن ،هاکردنمشخصتمامی این  از بعد  .﴾هستند انگارسهل  به آننسبت  واند غافل  خود

خودشان    هاآن   .﴾کنندمی   ریا  که  کسانی همان  ﴿  :فرماید تر به ما میمشخص   طور به   کریم 
کرده  که   یلباس  ایندانند  خوبی میبه  تن  شان  انی نفس  تمایالت   به   چیز   تریننزدیک اند  به 

  لباس،همین    پوشیدن  مگر  است  نشاندهن   قدسی  جایگاه  در  را   هاآن   چیزی  واست،  
می  این  و  ؛اعتقاد  روی  از  پوشیدنی  نه  ،ریاکارانه  پوشیدنی   کریم  قرآن  کهگرداند  الزم 
از    بازداشتن   و   ،﴾ کنندمی  ممانعت  زکات  از   و﴿  :اینكه   ؛ کند  اضافه   جدیدای  مشخصه

   :رموده است ف  تعبیر  خود قبلی کالم در  احمدالحسن سید که طور   همان»ماعون« 

کشیدن برای امام  کسانی که در انتظار   عمل هستند؛ ها همان عالمان بی این»

 
 .375، ص 3ج ،شوبآطالب، ابن شهرمناقب آل ابی .1



 87  ................................................................................................................ آیۀ سوم 

 

آن   مهدی خوردند.  نه شكست  مهدیها  امام  تكذیب  به  و    تنها  وصی  و 
اری  به بلكه مردم را از جهاد    ، کنندفرستادۀ او بسنده نمی همراه او و از جنگ با کفَّ

اسالمی هجوم  دولت به  که   علمای ترسو و خائن  منع می  آورده،های  این  کنند. 
پیامبرـ برای   ـ توصیفشان نموده است   همان طور که خداوند در حدیث معراج 

از  نیز  بلكه مردم را   ، کنندرا تنها بگذارند بسنده نمی  فقط به اینكه امام مهدی
دادن زکات  )از پس لعنت خدا بر ستمگرانی که؛ دارنددن او بازمی دا نصرت و یاری 

 « .ورزند(دریغ می

  منع  ،مردم  هایذهن   در  اشوصی   و   مهدی  امام  شخصیت رساندن  قتل به   این   و
  هایتاریكی از  را   هاآن  تا ،دهندمی  ارائه   مردم  هب بیتاهل  کهگرداند  را الزم می  یزکات

دیگر   جنگیدند  او با قوم بزرگان آنكه  از  بعدو  ؛دهند  نجات  هستند  آن  در که یجهل و نادانی
می   ممكن  سپردن سر   وشدن  تسلیم  مشاهده  دلیل  همین  به  بود؛  کنیم  نخواهد 

اینکرد  توصیف  را   فرومایه  و  نادان  مردم  امیرالمؤمنین به  است  هر  به   كه ه  دنبال 
می وقیل   ،ایزننده صدا    بن  حسین  سخن این    و  ، جنگندمی  خود  اولیای  با  و کنند  قال 
 : شودمیتكرار  ،یزمان هر  در علی

که با شوق فراوان ما را به    مردم! ننگ و ذلت و حزن و اندوه بر شما باد  یا   بعد،  اما»
این گفته ـ   ید خود خواند   یاری  اللهم عجل فرجه با  به فر   ـتان  با    م یدشما رس   یاد و آنگاه که  و 

به  شتافتم    یسو سرعت  مهدـ شما  اولین  و  مهدی  امام  مبعوث  یوصی  شما  برای  را  ون 
بر ضد ما ب  یرهایی شمش  ـ داشتیم  بود  از خود ما و در دست شما  و آتش    یدکار گرفته  را که 

عل   یجنگ که  خودتان  دشمن  یهرا  دشمنان  و  ما  بودیدد   یهتهان  شعله   ه ب  یمه  ما  ور  ضرر 
را به نفع   یعدل و داد ینكهبدون ا   ؛یددمنان و ضد دوستانتان ُش دش یبان پشتپس . یدساخت 

و   باشند  کرده  اجرا  اینكه  شما  آن برای شما    یری خ  ید امبدون  باشددر  داشته  وجود    و  ها 
نادرستی    و   باشدبوده    ما   طرف  از  سخنی  آنكه  بدون  رأی  اینكه    وجود  ما   طرف  ازبدون 
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 « . ... ـ شما  بر  وای پسـ   باشد داشته

  تخصصیمطالعات    مرکز  .آورممی  دیگریمثال    کندمی  تدبر   امر این    در   که  کسی  برای
به    مهدی  امام   آن،  در   که  کرده است   منتشر   « ظهور  م ئعال »  نامبه   کتابی  سیستانی وابسته 

  :گوید می  وکند  میتشویق    موعود  یمانی  تنهاگذاشتن اب  مهدی  امامندادن  به یاری   را   مردم
  از  باطل اصحاب    . نیست  حرامنیز    او  یاری  از بازماندن    و  نیست  واجب  ،یمانی  دادنیاری 

  محمد شیخ .کنندنمی خودداریبرایشان ممكن باشد  که روشی هر به  خدا  اولیای کردنرد
  منتشر  را   «ظهور مئعال گفتۀ »پیش کتاِب خود، همین    کتاب  کهکنیم  مالحظه می  را  سند
اولیای خدا تشویق  گردانروی به    را   مردم   نویسنده  یم ین بمی در حالی که در آن    ،کرده از  دن 

این توجیه که    ؛کندمی   از  گردانیروی   نه   و است    یمانی   با   دشمنی   ،است   شده  نهی   آنچه با 
  !او

که    ،اللهسبحان  حالی  »کرده   بیان  بیتاهلدر  که  متعدد    و  است   یكی  « حقاند 
  حكم و خدا  حكم جز  میان، این  درپس   .است باطل   با نباشد   حق با  که هرکس و شود،نمی

دیگری    ، شیطان  بود  شیطان   حكم نباشد    خدا   حكم   اگر   پس   ؛ ندارد  وجود چیز    ؛خواهد 
 : است  آمده شان مشهور  سخن این در  یا   ،را توضیح داده  آن صادق امام همان طور که

  یمانی   به دادننیاری  ، میزانمالک و  کدام بامشخص کردی،  باطل را از حق »حال که 
 «.راجعون الیه  انا و  لله اناکنی؟! توجیه می را 

  و ،حق   از   گردانیروی  یامعنبه  كهاین  ؛داندنمی   را  «التواء»  یامعن   نویسنده  در حالی که 
از   هم    . است  بیتاهل  از   واردشده   تعبیرهای   ترین دقیق یكی  و  نویسنده    ،ناشر هم 
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  اطاعترا به   ائمه  تشویق  نیز ودهند  فرمان می یمانی  با  بیعت  به   را   مردم  که  را   روایاتی
سپردند    ،او بوتۀ فراموشی  ترتیب    وبه  این  به    و   گرفتار  شیطان  دام  در به    او  رکبمَ تبدیل 
 .ندشد او اطاعت  اهل و  خدا  اولیای  از خود  پیروان کردنبرای دور  ایوسیله  عنوانبه 

  ُسَلْیَماَن ُمْلِك  َعَلیَٰ  َیاِطیُن  الَشَّ َتْتُلو  َما  َبُعوا  َیاِطیَن  َکَفرَ   َوَما َواَتَّ الَشَّ ِكَنَّ  َوَلَٰ ُسَلْیَماُن   
بودند]صفتآنچه شیطان از  و  ﴿ 1َکَفُروا سلیمان خوانده  در سلطنت  و    [ها  کردند.  پیروی 

 . ﴾ه کفر گراییدند[ها ب]صفتسلیمان کفر نورزید، لیكن آن شیطان 

  را   حق   ،شد  واژگونه   انسان   وقتی   ولی  ؛ دهند  یاری  را   حق   است  واجب  دین  علمای   بر 
  وجود  حق   وضوحمیزان روشنی و    در   که  نقصی  خاطر به   نه   ،بیندمی   حق  را   باطل   و   باطل 
هایش وارونه ایستاده است  دست  یوجود عیب در خود اوست؛ زیرا او رو  سبببه  بلكه  ،دارد

نتیجهو   بنابراین  بیندمی  واژگونه  را   چیزهمه  در    دین  مردان  از  بایداصالحگری    ناگزیر. 
پیاده   حدی  هاآن   برای  و  ،شود  شروع  نه  محمدآل )یعنی    شریعتسازی  برای  و   )

نظر    خدا   اولیایو طرد    ترک در جهت   که  یشیطان شریعتشریعت شیطان قرار داده شود؛  
َبًدا   :شودمیاسرائیل تكرار این گفتار بنی آنجا که دهد، تا  می

َ
ا َلْن َنْدُخَلَها أ َقاُلوا َیا ُموَسیَٰ ِإَنَّ

َقاِعُدوَن  َهاُهَنا  ا  ِإَنَّ َفَقاِتاَل  َك  َوَرُبَّ ْنَت 
َ
أ َفاْذَهْب  ِفیَها  َداُموا  وقتی   َما  تا  ای موسی،  ﴿گفتند: 

ر آن ننهیم. تو و پروردگارت برو]ید[ و جنگ کنید که ما  ما هرگز پای دهستند    جا آنان در آن
 . نشینیم﴾جا می همین

 مهدی امام ۀ قضی  به قیامهمان ابتدای   از دالحسنماح سید بینیم می روازاین
که  طور به فرماید؛  می  تأکید   ( دین  مرد)  م عالِ   اصالحاز طریق    ( جهان)  م عالَ   اصالح  بر  ی 

 
 .102، بقره .1
 . 24، مائده .2
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 اصالح   بودنواجب  خصوص  در   و  ، بیان»گوساله«    کتاب  در   را   مسئله  این  ایشان
 : ه استفرمود جامعه

هم  علمای دین و  هم  همگان است،    ۀعهد  ی برلیتئو مسعمل،  این  انجام  »...  
اسالمیملت را  که  دین    ی علمااما    .های مستضعف  امت  خود  در جایگاه رهبری 

این موضوع تصریح کنند  ند  ا ه قرار داد به  که  چرا   کند؛تفاوتی نمی  ، نكنندو چه  چه 
در  آن  سبحان خدا پیشگاه  ها  در  ئو مسقبول  متعال  ووند  و  کرده  درب  برابر  لیت 

فرستادگان    عنوانبه ملكوتش   و  انبیا  از  آن پس    ؛دنا ه ایستادتمثیلی  واجب  بر  ها 
ها  و اگر در میان آن   ها عمل کنند همانند آن   طی طریق واست در مسیر پیامبران 

در چنین  ست که خود را بر اوشایستگی چنین عملی را نداشته باشد  کسی باشد که 
ندهد  قرار  خطیری  صورت    جایگاه  این  در  طریق  که  راهزنان  خداوند  از 

شدمحسوب  متعال  وسبحان  را  وضعیت،  این    و  خواهد  دست   سویبه او   دادن از 
و   است  خرت  آدنیا  آشكار  زیان  همان  داد.سوق  که  دینعالِ بنابراین    خواهد    ،م 
امت  اصالحگری  و  پیشوا   َقْوَمُهْم است  برای  هشدار    را   خود  )تا مردم  ِلُیْنِذُروا 
او    دهند( خداوند  ای  کننده ِسیر و  مسیر  دعوت در  و    سویبهای  کننده سبحان 

اجاز  اذن و  با  روزی  نیست   راحتیو  آسایش  خواهاِن  پس  اوست؛    ۀ خداوند  اگر  و   ،
و در ِسیر   کندبیابد باید خود را متهم از دولت حق پیش روزگاری راحتی و آسایش را 

 1« .حرکت خویش نیک بنگرد

تقدیم شد   آنچه  تمامی  به  توجه  موجود    آشكار  اختالف  عاقلیهیچ    کنمنمی   ورتصبا 
 که )  مفسرانتمامی    آنچه  ورا    مهدی  امام  وصی  احمدالحسن  سید  مسیر میان  
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کداماین  و   ، کند  انكار   ندا ه گفت(  باد  هاآن   گذشتگان   بر   خدا   رحمت   حدیث  با   موافق   یک كه 
  پرگویی به   نیازی  و   است   آشكار روشن و   ، تفاوتاین    .است  پیروی  برای تر شایسته   و  ، شریف

بهره آن  از  و  ندارد؛  استچندانی  ْلَقی    : ای 
َ
أ ْو 

َ
أ َقْلٌب  َلُه  َکاَن  َشِهیدٌ ِلَمْن  َوُهَو  ْمَع    1الَسَّ

ل دارد، یا با تأمل و دقت ]به سرگذشت ﴿  .﴾دهدمیها[ گوش فرا برای کسی که نیروی تعقَّ

* * * 
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 :چهارم ۀآی

 يِن الُقِتَل اْلَخرَّا  ُصوَن ... َيْسأَُلوَن أَيَّاَن َيْوُم الدِّ

اُصوَن فرماید:  می   تعالیحق اْلَخَرَّ َساُهوَن   *   ُقِتَل  ِفي َغْمَرة   ُهْم  ِذیَن  اَن    *اَلَّ َیَّ
َ
أ ُلوَن 

َ
َیْسأ

یِن َیْوُم   دروغ ﴿ 1الِدَّ بر  ورط  *  ن!پردازا مرگ  در  که  سند:  پر می  *   خبرند نادانی بی  ۀ همانان 
 . ﴾ی است؟کِ جزا( روز دین ) روز 

 مفسران تفسیر کلی در   طور بهآیات 

  الجواهر   تفسیر و    صافی  تفسیر   ،البرهان  تفسیر   ،قمی  تفسیر 
 الثمین 

 َلَصاِدٌق ُتوَعُدوَن  َما  َلَواِقٌع َوِإَنَّ    *  ِإَنَّ یَن  و   * راست استقطعًا  اید  آنچه وعده داده شده﴿   الِدَّ
پاداش  قطعًا   شد ]روز[  خواهد    :تعالیحق   سخناین    اما  و  ؛مكافات  و  مجازات  نی یع  ؛﴾واقع 
 اْلُحُبِك َذاِت  َماِء  شده    روایت  الرضا  الحسنو اب  از  ...﴾کمشبَّ   آسمان  به  سوگند   و﴿   َوالَسَّ

اْلُحُبِك د  ون خدا  سخنبارۀ  در   که  پرسید   ایشان  ازشخصی    :است َذاِت  َماِء   خبر   من  به  َوالَسَّ
در  هاییراه  ،سمانآ»  :رمودف  ایشان  .بدهید و    و  «.دارد  زمین  سویبهتنیده[  هم]مشبک 

  در  است   شده   باز   آن   برای  هاییراه  زمین  سویبه  چگونه  :گفتم  .برد  فرو  هم  در  را  انگشتان
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َماَواِت ِبَغْیِر َعَمد  َتَرْوَنَها  :فرماید می  وندخدا   که  حالی هایی ها را بدون ستونآسمان﴿   َرَفَع الَسَّ
را ببینید برافراشتکه آن  هایی ستون  بدون فرماید  نمی  وند خدامگر    !الله  سبحان »  : فرمود  . ﴾ها 

را  آن  که س  :فرمود  بله  :گفتم  « برافراشت؟  ببینید ها  آن  ولی  هست  هایی تون»پس  را  شما  ها 
ِمْثَلُهَنَّ    :است  تعالیحق   سخناین    و...    بینید نمی ْرِض 

َ
اأْل َوِمَن  َسَماَوات   َسْبَع  َخَلَق  ِذي  اَلَّ ُه  الَلَّ

َبْیَنُهَنَّ  ْمُر 
َ
اأْل ُل  آن﴿   َیَتَنَزَّ همانند  و  آسمان  هفت  که  است  کسی  آفرید.  همان  زمین  هفت  ها 

  رسول   از  بعد   وصی  و  خدا  رسول  ،االمرصاحب  اما؛  ﴾آید ها فرود میفرمان ]خدا[ در میان آن
 او   سویبه  هازمین  و  هاآسمان  میان  از  ،آسمان  فراز  از  امر  و  پابرجاست  زمین  این  بر،  خدا

آن    و  ،نیست  زمین  یک   جز  ما  زیر»  :فرمود  ؟ هست  زمین  یک  جز  ما   زیر  آیا  :گفتم  «.آیدمی  فرود
 « ...ستما  باالی ی آنتا شش

َما    :عزوجل  وندخدا   سخن  بارۀدر   که  استشده    روایت  جعفرواب  از   ،حمزهواب  از ِإَنَّ
َلَصاِدٌق  شده  ُتوَعُدوَن  داده  وعده   بارۀ در   عنیی»  :فرماید می  است﴾  راستقطعًا  اید  ﴿آنچه 

یَن َلَواِقٌع ».  علی   همان  علی و  ،علی یعنی  ﴾واقع خواهد شد ]روز[ پاداش  قطعًا  ﴿و    َوِإَنَّ الِدَّ
اْلُحُبِك   :تعالیحق  سخن  و  ؛است  دین َذاِت  َماِء  آسمان    َوالَسَّ به   : فرمود  ﴾مشبک﴿و سوگند 

زمین  راه   علی  و  است  اللهرسول  آسمان،» به  مشبک    :تعالیحق   سخن  و  ؛استهای 
  ُكْم َلِفي َقْول  ُمْخَتِلف  یعنی ؛دارید  اختالف علیبارۀ در  یعنی ،﴾که شما در سخنی گوناگونید ﴿  ِإَنَّ

 وارد   کرد   پایداری   علی   والیت  بر  هرکس   و   شدند،  اختالفدچار    والیت  خصوص   در  امت  این
ُیْؤَفُك َعْنُه   :تعالیحق  سخن  و  . شد   آتش   وارد   کرد  مخالفت  علی  والیت  با  هرکس   و   شد   بهشت

ِفَك 
ُ
جدا شد    او  والیتاز    هرکس  .علی  یعنی  او  ﴾که از آن برگشته، برگشته باشد تا هر ﴿   َمْن أ

 « .شودمی رانده بهشت از

بن اُصوَن   :تعالیحق  سخن  بارۀدر   ابراهیم  علی  اْلَخَرَّ دروغ﴿   ُقِتَل  بر  گفته   ﴾پردازانمرگ 
ِذیَن ُهْم ِفي  بندند.  دروغ می   دین،   بر  ، یقین  و  علم  بدون  ،خود  و نظرات  آرا   با  که  کسانی  است: اَلَّ
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 . ﴾خبرند نادانی بی ۀکه در ورط هاهمان﴿  َغْمَرة  َساُهوَن 
ُقِتَل  ﴿  :گفته است و نقل کردهرا از کالم عالمه قمی  قسمتی برهان«الاما عالمه بحرانی در »

اُصوَن    دین،  بر   ،یقین  و  علم  بدون  ،خود  و نظرات  آرا  با  که  کسانی  :﴾پردازانمرگ بر دروغ﴿  ﴾اْلَخَرَّ
ِذیَن ُهْم ِفي َغْمَرة    بندند.دروغ می  در  یعنی  ،خبرند﴾نادانی بی ۀ که در ورط ها﴿همان  َساُهوَن اَلَّ
 : تعالیحق  سخن  .کندنمی  یاد  را  خدا  که  است  کسی  «انگارسهل:  ساهی»  و  ؛هستند   گمراهی
 ُلوَن

َ
استکِ دین  روز  ﴿   محمد   ای  ﴾پرسند می﴿   َیْسأ   است؟   روزی   چه  حساب  روز  نییع  ، ﴾ی 

اِر ُیْفَتُنوَن َیْوَم ُهْم َعَلی   :فرماید می   عذاب یعنی ،﴿همان روز که آنان بر آتش، عقوبت شوند﴾   الَنَّ
هیچ   و  هکرد  بیان  را  هاقسمت   برخی  «صافی  تفسیر»  صاحب  «کاشانی  فیض»  نیز  و 2. ..کشند می

است،  ننوشتتوضیحی   هم  (شبر  عبدالله  سید) «  الثمین  الجوهر  تفسیر»  صاحب  وه  به  ین نیز 
 اشاره این نكته    به  خود  رهاییتفس  درو    هکرد  نقل   قمی  کالم  از  ها آن  و   ؛ه استکردصورت عمل  

 .اند کرده

* * * 

 المعین  تفسیر 

 : گویدمی  آیه اینبارۀ در (المعین تفسیر   در) کاشانی موالی

 « .شدند  لعنت ،برند پیش می تخمین و حدس  با را دین امر که کسانی»

* * *  
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 الثمین  الجوهر 

  ِفَك ُیْؤَفُك َعْنُه َمْن
ُ
  قرآن  یاخدا    رسول  از  ؛﴾که از آن برگشته، برگشته باشد تا هر ﴿   أ

  انتخاب  با که است کسیشخص،    این و ؛منحرف شود  او به ایمان از یعنی ؛منحرف شود
  از  گردانیروی   یعنیگردد؛  برمی  سخنبه    «هاء»  و  ؛است  شده  دور  خیرتمامِی    از  خود  بدِ 

  ُقِتَل   دلیلهمین    به  و  ؛ باشد   گردانروی«  مخالف  سخن»   از  که  شود می  صادر  کسی
اُصوَن  دروغ﴿   اْلَخَرَّ بر  برای    دعا  آن،   اصل   و  ،گویان دروغ  یعنی  ؛﴾ پردازانمرگ 

ه کرد  نقل را قمی کالم سپس  .یابد شدن است که از طریق لعن و نفرین جریان میکشته
 است. 

 ُلوَن
َ
 نی یع  ؛است﴾ی  کِ دین  ﴿روز    پرسند می  استهزابا    ﴾پرسند می﴿   َیْسأ

ِکی  حساب  روز  یوستنپوقوعبه آن  است؟،  پاسخ  ُیْفَتُنوَن :  و  اِر  الَنَّ َعَلی  ُهْم    َیْوَم 
  خبر  تواند « میروز»  وشوند؛  می  عذاب  یعنی  ،﴿همان روز که آنان بر آتش، عقوبت شوند﴾

 1. باشد هاآنتوسط  شدهگفته ۀجمل ایبر فتحی  و محذوف،

* * * 

 الدقائق کنز 

 : گفته است  کریم ۀ آی  این خصوص در «الدقائق کنز »  در مشهدانی عالمه

 اُصوَن اْلَخَرَّ دروغ﴿   ُقِتَل  بر   های قول  که  کسانی  از  گویاندروغ؛  ﴾گویانمرگ 
 2  .است نفرین و لعنبا استفاده از  شدنکشته برای دعا آن اصل و ؛دارند مخالفی

 
 . 81ص،  6ج ،الجوهر الثمین  .1
 .412ص ،  2ج ،الدقائقکنز  .2



 97  ............................................................................................................. آیۀ چهارم 

 

* * * 

 ( الدرر مقتنیات) تفسیر 

  آیات  این  خصوص   در  « الدرر  مقتنیات »  خود   رتفسی   در   طهرانی  علی  سید  میر
   :گفته است 

 اُصوَن اْلَخَرَّ  سخن مثل این    ؛هاستآن  ایبر   نفرینی  ﴾گویانمرگ بر دروغ﴿   ُقِتَل 
ْکَفَرهُ   :تعالیحق

َ
أ َما  ْنَساُن  اإْلِ چ﴿   ُقِتَل  انسان،  باد   این   و   ﴾است  ناسپاس   قدرکشته 

 بدون   سخنارزیابی    «گوییدروغ:  »خرص  یابد.جریان میتقبیح    واز طریق لعن    سخن
مثل  ؛است  حقیقت میوه  درست  وزن  واژۀ   حدسی  صورتبهها  تعیین  که  تخمینی،  و 

ی و تخمینی گفته شود نیز ظنَّ   صورتبهشود. هر سخنی که  بر آن اطالق می  «صخر »
می نامیده  و   با  بلكه  ،نگفته  علم  روی  از  را  آن  اش گوینده  زیرا  ؛شود»خرص«  حدس 

انجام    گوییگزافه  روی   از  گوگزافه  ی که کار درست مثل    ؛است  کرده  ن یاب  را  آن   تخمین
 حتی اگر دقیقًا سخِن   ،شودمی  خوانده  گو دروغ  بگوید   سخن چنین    هرکس  ودهد؛  می
 .   قل کرده باشد...ندهنده را خبر 

* * * 

 احمدالحسن  سیدپاسخ  در  گانهچهار این آیات 

ْمًرا   /پاسخ 
َ
أ َماِت  تقسیم )  َفاْلُمَقسِّ که  فرشتگانی  به  سوگند    کارها  ۀکنندو 

 فرشتگان.   (:هستند

 َلَصاِدٌق ُتوَعُدوَن  َما  را وعده می  ِإنَّ قیام  دهند راست است(:  )که آنچه شما 
 قائم. 
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 َلَواِقٌع یَن  الدِّ دین    َوِإنَّ  روز  می)و  واقع  و    (:شودقطعًا  صغری  قیامت 
 . از مردم امامحسابرسی 

 اْلُحُبِك َماء َذاِت  آسماِن دارای نظم و    (:مشبَّک)و سوگند به آسمان    َوالسَّ
ن در  ها یعنی فرشتگادقت و حرکت در مسیر مستقیم و صالح ساکنان آن؛ که آن 

می  کار  دقت  به نهایت  و  نمیهیچکنند  اشتباه  و  اختالف  دچار  امر  وجه  و  شوند 
و   آیات  با  را  معجزات،  خداوند  و  آسمانی  آیات  و  کشف  و  رؤیت  طریق  از  نات  بیَّ

  .کنندظاهر می 

  ْخَتِلف َقْول  مُّ َلِفي  ُكْم    ۀیعنی دربار   (؛گوییدگون می)که شما سخن گونه   ِإنَّ
و گروهی    او خودش استگویند  گروهی می  گویید؛ گوناگون می  انسخن قائم
نیستمی او  در سور   ؛ گویند  آیه  این  است   ۀو  آمده  نیز  َیَتَساءُلوَن :  نبأ  َعِن    *   َعمَّ 

َبِإ اْلَعِظیِم  ِذي ُهْم ِفیِه ُمْخَتِلُفوَن   *  النَّ بزرگ   خبر   آن   پرسند؟ * از می  چیز چه   )از 1الَّ
 کنند(. می اختالف آن  در  * که

 ِفَك
ُ
أ َعْنُه َمْن  از آن برگشته، برگشته باشدتا هر )  ُیْؤَفُك  یعنی  «  ِافک»  (:که 

گردد و از او  برگشتن کامل به عقب، و معنای این آیه چنین است: او از قائم برمی 
از قائم   ـ یعنی فطرتش بیمار شده باشدـ کند و کسی که به عقب برگردد ِاعراض می
 . کندپیروی نمی

 اُصوَن گویانی  یعنی هالک شدند دروغ   گویان(:)مرگ باد بر دروغ  ُقِتَل اْلَخرَّ
ای  بدون  کنندکه  پیدا  احاطه  و  علم  چیزی  به  این  نكه  گفتند؛  کسانی  دروغ  ها 

یا به آنچه   ینكه به امر آن حضرتشمارند، بدون ا را دروغ می هستند که قائم

 
 . 3تا  1، نبأ .1
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می  صادر  ایشان  احاطه   شوداز  و  باشند؛ علم  داشته  قائم  چرا   ای  قیام    طوربه که 
با هوس  دنیوی آن بنیادین  هات  توجَّ و  و جاهها  آن طلبیها  ریاست  های  برای  ها 

.استدر تعارض ، باطل دینی

  و جواب  سؤالمتن   ،پرسیده شده است   احمدالحسنی دیگر که از سید  سؤالو در  
 :شودتقدیم حضور می

چیست  /پرسش  آیات  این  اُصوَن   ؟معنای  اْلَخرَّ َیْوُم    ...ُقِتَل  اَن  یَّ
َ
أ ُلوَن 

َ
َیْسأ

یِن   بود؟(  خواهد ِکی جزا  روز   پرسندگویان... میدروغ  بر   باد )مرگ 1الدِّ

اُصوَن   /پاسخ  اْلَخرَّ بر  ُقِتَل  باد  که    گویان(:دروغ   )مرگ  کسانی  یعنی 
تقدیر می  تقدیر خداوند  و  برخالف  تقدیر    طوربه کنند  که خالف  تقدیری  قطع هر 

باشد  و    الهی  باطل  این   یندروغ تقدیری  که  است.  هستند  کسانی  همان  ها 
انگارند؛ همان  کنند و تقدیر و امر خداوند را دروغ میخالف تقدیر الهی تقدیر میبر 

قائم که  می  کسانی  تكذیب  نمی را  ایمان  او  به  و  آن چرا   آورند؛ کنند  ها که 
آن می تقدیر  مطابق  حضرت  آن  بیاید خواهند  بر  ،ها  خداوند   نه  آنچه  اساس 

ر ساخته استوسبحان   .  متعال برایش مقدَّ

 َساُهوَن َغْمَرة   ُهْم ِفي  ِذیَن  در جهل فرو مانده   الَّ غفلت،  به  که    اند(:)آنان 
غوطه  دنیا  در  گروه  این  غافل یعنی  ملكوت  و  غیب  آخرت،  از  و  آن ور،  ها اند. 

قائم  ۀ وسیله ب از  به غافل شده  دنیا  و  َله اند  )دنیا(  آن  اینان،  َله میدنبال  زنند. 
از قائم و جهاد  وهیچ همَّ  و تحمل سختی و  همراهش،  به غمی جز دنیا ندارند، و 

که در  ها همان اهل دنیا هستند اند. این الله گریزان  ۀمشقت در راه برافراشتن کلم
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فرو قائم، مانده جهل  و  دین  و  استزبان  ۀلقلق  اند  می.  شان  زبان  آن  و  به  گشایند 
که  چرا   رساندنش آمادگی ندارند؛ گویند ولی برای یاری مردم سخن میآن با  دربارۀ  

 . اندازدها ناسازگار است و زندگی و منافعشان را به خطر می با دنیای آن 

 یِن الدِّ َیْوُم  اَن  یَّ
َ
أ ُلوَن 

َ
ِکی  )می  َیْسأ جزا  روز  بود؟(:پرسند  عذر    خواهد  این 

گویند اکنون  دهند؛ اینكه میخود قرار می  دستاویز خبیث و ناپاکی است که آن را  
نمی  قیام  خِ قائم  َبر  دین  است.  باقی  زیادی  زمان  هنوز  و  پابرجا کند  و  و    ست، یر 

 . است جا منتشر نشدهستم در همه و فساد و ظلم 

یِن   پس الدِّ َیْوُم  اَن  یَّ
َ
ِکی خو   أ بود؟(؛)روز جزا  نمی   اهد  با  گویی  بینند زمین 

ها پر از ظلم و جور شده است؛ همین کسانی  آمریكا و پیروانش و حتی با خود آن 
پندارند کار  می  در حالی که اسدانی هستند  ، خود ف که ادعای نمایندگی دین دارند

انجام می به دشمنی با قائمتا آنجا که فسادشان آن ؛  دهندنیک  را  رسانده    ها 
سایاست.   در  و  آن حضرت  برکت  به فضل و  اینكه  کنند،  مبارکش زندگی می  ۀ با 

کف می از  یعنی  قیام آن حضرت  باطلدانند  دینی  تقدیسرفتن ریاست    شانشان و 
از قائممی   روازاینتوسط جاهالن؛   را  یاری   کوشند مردم  آن حضرت    دادنو 

ُهْم َیَرْوَنهۥ َبِعیًدا » ها کسانی هستند که در دعایمنصرف کنند. این ها آن را  )آن  «ِإنَّ
 ! پرسند روز جزا ِکی خواهد بودها یاد شده است؛ میاز آن  بینند(دور می

* * * 

   :سخنجزئیات این 

  سید که  توجه داشته باشیم   مهمی  ۀ لئ مس  به   است   الزم آنكه چیزی بگویم ابتدا  از پیش  
  وهمین شرافت    هبفقط    و   است  شده  یاد  خدا   رسول  وصیت  در  که)   احمدالحسن
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می  عزت اینكه    بیان  ما   برای  ( کنمبسنده  است؛    در  را   هاییداستان   کریم   قرآن فرموده 
 : آنجا که فرموده است ؛ گذشته نه آورده است  آینده خصوص

حكایت » از  منظور  پاسخ:  قرآن،داستان   کردنو  در  و  درس   ها  مردم  گرفتن 
چندین جا در قرآن ذکر    است. داستان موسیآن برخورده  ۀنكردن دوبار تكرار 

مرتبه   هر  در  و  است  می  صورتی شده  تداعی  خواننده  برای  با  را  که    صورتکند 
شود و حتی تا  پیشین تفاوت دارد؛ به این ترتیب تمام ترکیب برای خواننده کامل می

سر ببیند، او را  رو یا از کنار یا از پشِت را از پیِش  رود که اگر موسیآنجا پیش می
بن عمران شخصیِت موسی  قرآن، خود  شناخت. هدف  بلكه    خواهد  نیست؛ 

، هدف،  است. در داستان یوسف آید و تمثیلی از موسیکسی است که می
برای وحی خداوند  رؤیا  اینكه  الخصوص رؤیاست، و  نبوت و پیامبری و علی راهی 

که  است  ه ارتباط رؤیا با یوسفی  ب  دادنبنابراین منظور، توجه   ؛ متعال استوسبحان 
ـ  آمد  آل خواهد  )مهدی(یوسف  ـ محمد  بزرگان  اما  بیـ؛  آن  دربارۀ    ـعملعلمای 

خواب گفت:  چنین  خواهند  فرعون  بزرگان  که  طور  همان  است؛  پریشان  های 
ْضَغاُث   َقاُلوا   : گفتند 

َ
ْحالم    أ

َ
ِویِل   َنْحُن   َوَما   أ

ْ
ْحالِم   ِبَتأ

َ
 ها این :  )گفتند 1ِبَعاِلِمیَن   اأْل

گاهی ها،خواب  این تعبیر  به  را  ما  و  است آشفته هایخواب  نیست(.   آ

ِکر    ِمْن   َفَهْل   آَیةً ....هایی است  ها روشنگری این   ساختیم؛  ای)....نشانه  2ُمدَّ
 3«هست؟( ایپندگیرنده   هیچ آیا 

  بخواهد  هدایتکه    هرکس  ایبر   را   راه  وندخدا )  دانستیم  را   روشنگری  این  وقتی  و
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پیش   تطبیقی  ۀجنب  به   ( است  کرده   روشن   بینیممی  و پردازیم  می   سیدگفتۀ  سخن 
خود  گفته   در  سید راه    یعنی  ؛کندمی  تمرکز  «هدایت»باب    برهای  این   صورت به در 

  دور  مهدی  امام  و  خدا   از  را   او  که  هرچیزی  به   پرداختن  از  و   ،کندمی  حرکت  مستقیم
   : است گونهاین  ایشان به همین جهت پاسخ   ؛نمایدمی اعراض کند

« َما ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق قیام  دهند راست است(:  )که آنچه شما را وعده می  ِإنَّ
 قائم. 

 َلَواِقٌع یَن  الدِّ می  َوِإنَّ  واقع  قطعًا  دین  روز  و    شود(:)و  صغری  قیامت 
 . از مردم حسابرسی امام

  َماء َذاِت آسماِن دارای نظم و    )و سوگند به آسمان مشبَّک(:  اْلُحُبِك َوالسَّ
ن در  ها یعنی فرشتگادقت و حرکت در مسیر مستقیم و صالح ساکنان آن؛ که آن 

می  کار  دقت  به نهایت  و  نمیهیچکنند  اشتباه  و  اختالف  دچار  امر  وجه  و  شوند 
آسمانی   آیات  و  کشف  و  رؤیت  طریق  از  نات  بیَّ و  آیات  با  را  معجزات،  خداوند  و 

 1« .کنندظاهر می 

* * * 
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