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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideologocal مسائل ايدئولوژيک

  

  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج :تتبع ونگارش 
  ٢٠١٧ می ١٨

  

  ٣۶ -تفسير احمد
 ٢ - الناسۀتفسير سور ترجمه و

  

  :مقابله با آنان دو دشمن انسان، انس و جن و

  .تواند دشمن انسان شيطان باشد انسان، انسان ديگر ويا ھم می دشمن تواند  میگويند علماء می

ر بحسن خلق، مدارات، ترک انتقام وص:  از قبيلیپروردگار با عظمت ما در مورد مبارزه ومقابله با دشمن به نکات

داشت، ندست بررام  ساختن اين دشمن توصيه فرموده است، و اگربا اين تدبير از دشمنی آله مارا غرض وحوص

شيطان فقط وفقط استعاذه وپناه جستن به  ولی مقابله در مقابل دشمنی با. ھمانا راه جھاد وقتال را دستور فرموده است

  .هللا توصيه گرديده است

 از اين دو دشمن ياد  از قرآن در پيرامون اين مطلب نوشته است که در آنھات تفسير خويش سه آيۀابن کثير در مقدم

در برابر  ی فرمود ، وئ برای دفاع از دشمن انسانی به حسن خلق، عدم انتقام ھمراه با حسن سلکوک رھنماآوری شده

 در پيرامون اين مطلب تدر کل قرآن ھمين سه آي: با دشمن شيطان به استعاذه تلقين نمود ، ابن کثير فرموده است که 

  ) ١٩٩ اعراف آيه ۀسور(» ُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِھلِيَن ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِالْ « : يکی اين است : آمده اند 

  .به کار خير وچشم پوشی از بدی است اين تدبير در برابر

ِميُع اْلَعلِيمُ « : سپس در برابردشمن شيطان فرمود  ِ إِنَّهُ ھَُو السَّ َّ ا ينَزَغنََّك ِمَن الشَّيطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِا  ۀسور( »  َوإِمَّ

  : دشمن انسانی فرمودۀ دوم ، نخست برای معالجتوحاصل اين پناه جستن به خداوند است، آي) ٩۶ تمؤمنون آي

يد ، سپس در برابر با ئ نيکی دفع نماۀيعنی بدی را به وسيل ) ٩۶ ت مؤمنون آيۀسور(» ْدفَْع بِالَّتِی ِھی أَْحَسُن لسَّيئَها «

  ۀسور) ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) ٩٧(ُذ بَِك ِمْن ھََمَزاِت الشَّياِطيِن َوقُْل َربِّ أَُعو:( دشمن شيطان فرمود 

 من به تو پناه می جويم از تعرض شياطين واز اين که پيش من حاضر ايعنی پروردگار) ٩٨ و٩٧المؤمنون آيات 

 .گردند

 فَإَِذا الَِّذی بَينََك َوبَينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َولِی اْدفَْع بِالَّتِی ِھی أَْحَسنُ « :  سوم اين که برای دفاع از دشمن انسانی فرمود تآي

يد، واگر چنين بکنيد مشاھده خواھيد کرد که ئيعنی شما بدی را به نيکی دفع نما) ٣۴ تسوره فصلت آي(»  َحِميمٌ 

ا ينَزَغنََّك مِ « : دشمن شما دوست مخلص شما خواھد بود، سپس در برابر با دشمن شيطان فرمود َن الشَّيطَاِن نَْزٌغ َوإِمَّ
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ِميُع اْلَعلِيمُ  ِ إِنَّهُ ھَُو السَّ َّ  اعراف برای ۀ ھستند که در سوری ھمان الفاظاينھا تقريباً ) ٣۶ ت فصلت آيۀسور(»  فَاْستَِعْذ بِا

  ) ابن کثير. (تعاذه راه ديگری نداردسجز اه حاصل آن اين که مقابله  با آن ب دفع از دشمن شيطانی آمده بودند و

 انسان ھمينطوراست که با اً  عالج دشمن انسانی، عفو گذشت وحسن سلوک نشان داده شد ، زيرا فطرتآيتدر اين سه 

 ۀکسانی که صالحيت را از دست داده شرير النفس قرار گرفته اند معالج حسن سلوک واحسان مغلوب می گردد ، و

را آنھا دشمن علنی ھستند با وسايل علنی در مقابله می آنھا در آيت ديگری به جھاد وقتال نشان داده شده است ، زي

ً  خالف شيطان لعين که طبعهبا نيرو دفع کرد، برا توان نيروی آنھا می آيند ، لذا  گذشت   شرير است ، عفو وا

د، اين واحسان با او تاثير ندارد ، تا او از شرارت خود بازآيد ، ونه می توان با او به ظاھر با جھاد وقتال مبارزه نمو

گرم فقط در برابر با دشمن انسانی می توانند به کار گرفته شوند ، ودر برابر با شيطان به کار  دونوع تدبير نرم و

نمی آيند ، لذا عالج آن فقط با پناه خواستن از خدا ومشغول شدن به ذکر هللا می تواند باشد ، که در تمام قرآن تلقين 

  .شده است

  

  :شدچرا شيطان ملقب به خناس 

 گرفته شده و  به معنای » خنوس« ۀصيغة مبالغه از مادّ »   خناس « می نويسند که » خنّاس «ۀن در مورد کلمولغوي

شد زيرا در  ھنگامی که نام پروردگار گرفته » خناس « ، بنابر علتی  شيطان ملقب به  جمع شدن و عقب رفتن است

   .می شود، شيطان عقب نشينی می کند

 و به شيطان از اين جھت به خناس ملقب شد که به طور مداوم انسان  را وسوسه مى کند :د که علماء می فرماين

که ، انسان از ذکر الھی  به محض اين پنھان ومخفی کرده ، ورا که انسان به ياد هللا مشغول گردد ، خود آن  محض

  . خناسی خويش می پردازدۀردد ، شيطان عرض وجود نموده وبه وظيفگغافل 

  

  :پ خناسانگرو

تـنـھـا يک گروپ ويا ھم اشخاص وافراد معينی  ھستند ويا ھم که تنھا در »  وسـواسـان خـنـاس«که  در مورد اين

انسانھا  تنھا  خناسان وجود دارد وياھم اين گروپ در جنيات فعال اند ؟ در جواب بايد گفت که گروپ خناسان در 

اسان  در ميان جن و انس پراکنده ھستند ، خناسان  در ھر لباس و يک گروپ ويا ھم در يک لباس نيستند ، بلکه خن

ھر جماعتى وگروپی يافت مى شوند، وسعت تقسيم اين گروه در جماعت مختلف ودر لباس ھا  والوان  مختلف به ما 

  . خدا پناه برد آنھا بهۀه ھای شان باشيم  وبايد از شر  ھمئانسانھا می آموازند که ما انسانھا بايد  مراقب دسايس وتوط

  

  : آن بر انسانۀشيطان وسيطر

کند که چگونه پروردگار با عظمت ما  مخلوقی را خلق نموده است که   ال خطور میؤتر وقت در ذھن انسان سدزيا

که از شر آن درامان بمانند از بين  خاطر اينه را ب ووجود آن.ازبدو خلقت در دشمنی وعداوت با انسان قرار دارد 

  .نمی برد

: فرمايد  ی خاصی جواب داده ومیئبا زيبا)  اعراف : ۀ  سور٢٧ تآي(ن در أال قرآن عظيم الشؤ جواب اين سدر

چگونه خداوند دادگر و مھربان دشمنى را با اين قدرت بر انسان مسلط ساخته دشمنى که ھيچ : اگر کسى بگويد«

که کسى حضورش را احساس کند، حتى طبق  با او ندارد به ھر کجا بخواھد مى رود بدون اين ء قواۀگونه موازن

  !بعضى روايات در درون وجود انسان ھمچون جريان خون در رگ ھا حرکت مى کند
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   !آيا اين با عدالت پروردگار سازگار است؟

إِنّا (» ما شياطين را اولياء و سرپرستان افراد بى ايمان قرار داديم«: مى فرمايد)  ج(در جواب اين سؤال خداوند 

ی که آمادگى خود ئ روح و قلب انسانھاۀ ورود به منطقۀيعنى آنھا ھرگز اجاز.» نَا الشَّياطيَن أَْولِياَء لِلَّذيَن اليْؤِمنُونَ َجَعلْ 

رساند که  ح میوبه وضرا  متذکره اين فھم  آيترا براى پذيرش آنان اعالم نداشته اند، ندارند، و يا به تعبير ديگر در

 ورود به جسم انسان برای شياطن از طرف خود ۀ انسان برداشته مى شود، و اجازگام ھاى اولی  از طرف خود: 

بعد از  ، ودکن  میء ورود را به شيطان اعطاۀ است که اجازانسانگردد ، اين بدين معنی است که  انسان صادر می

در اشغال کامل خويش را  موافقت انسان شيطان امکانات را می يابد که خود را به مرز ھای  روح انسان برساند وآن

  .ورد آدر 

  . را ندارد ی ورود به  شيطان  نمی دھد ، شيطان قدرت نفوذ برچنين  انسانۀنعده از انسانھا که اجازآ ءً ابن

تسلط « »إِنَّما ُسْلطانُهُ َعلَى الَّذيَن يتََولَّْونَهُ َو الَّذيَن ھُْم بِِه ُمْشِرُکون« :فرمايد پروردگار با عظمت ما در اين مورد می

شيطان بر آنھا است که به او عشق می ورزند و او را سرپرست خود انتخاب کرده اند و کسانى که او را پرستش مى 

اين موضوع را بار ديگر مطرح » حجر «ۀ سور۴٢ تھمچنان  در آي:  مى خوانيم١٠٠ تآي» نحل «ۀ در سور.«کنند

تو بر بندگان من تسلط نخواھى داشت، (» إِنَّ ِعبادی لَيَس لََک َعلَيِھْم ُسْلطاٌن إاِلّ َمِن اتَّبََعَک ِمَن اْلغاوينَ « :فرمايد  ومی

  .)مگر بر گمراھانى که از تو پيروى مى کنند

داند که  ر میگاه وبيداآرا نمى بينيم، ولی انسانھای  در اين ھيچ جای شکی نيست که  ما شيطان   ومالزمين شان

  .را بگيرد  وسواس شيطان خناس مبارزه کند وبه چه قسم جلو نفوذ آنا  بهونگچ

  

  : گردد  گمراھان استجابت نمیۀتوب

  .به معناى رجوع و بازگشت است» توب«و » توبه«توبه در لغت 

رين گونه به معناى ترک گناه به زيباترين صورت است و آن رسات» توب«: نويسد  راغب در مفردات خود می

ام يا  فالن کار را نکرده: گويد يا شخص عذرخواه مى: خواھى است، زيرا عذرخواستن بر سه نوع است معذرت

ام  آن کار را کرده:گويد ی ام، ولى منظورم از آن کار چنين و چنان بوده است و يا اين که م آن کار را کرده: گويد مى

  .شود حيث توبه شناخته میه خر بآ که در شرع نوع .ام و بار ديگرتکرار نخواھم کرد ولى بد نموده

  

  :توبه در اصطالح

  .  عربی است ، در اصطالح شرع ، بازگشت از گناه و ترک آن استۀتوبه کلم

که کاری بدی است و پشيمانى بر آن  توبه در شرع عبارت است از ترک گناه به خاطر اين« : نويسد  می) راغب(

  .ت و تصميم بر ترک گناه و جبران اعمال اس چه آنچه در گذشته واقع شده

  !محترمۀ خوانند

شود، توبه در حقيقت ، پشيمانى قلبى است؛ اين ندامت و  که از فھم لغوی واصطالحی توبه فھميده می ھمانطوری

،  انسان ظاھر گردد ونشان داده شودپشيمانى نه تنھا در قلب اراده وتصميم است بلکه اين تصميم واراده بايد در عمل

  .که مھمترين عمل در اين مورد ھماناانجام واجبات و ترک محّرمات است 

 خويش از ۀکند که واقعاً از عمل ناشايست  کسى را قبول مىۀدر اين جای شکی نيست که پروردگار با عظمت ما توب

  .ست  وصول بدين امر نشان دادن در عمل اۀعمق دل پشيمان ونادم شود و درصدد جبران آن برايد ، ووسيل
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صالح خويش بپردازند که از طی دل پشيمان ونادم گردد ودر عمل به ا  اشخاصیۀفرمايد توب ن میأقرآن عظيم الش

در اين حالت ) ١۶ تبقره آي  :ۀسور( »ااِلَّ الَِّذيَن تابُوا َو أَْصلَُحوا« . گيرد ت در بار پروردگار قرار میمورد استجاب

عدم پذيرش توبه، خالف ھدف خدا . کند ی  خود را قبول مۀ بندۀش ، توبکه پروردگار از روى لطف ومھربانى خوي

  . کندـ ی است و هللا اين کار را نم

پروردگار با عظمت ما دروازه ھای توبه را تا به روز قيامت باز گذاشته است ، اگر خدا ناخواسته  دروازه ھای 

 ، فالکت ودر نھايت امر به سقوط  وبد بختی بزرگی رود، انسان به تباھىی تکامل از بين مۀ توبه بسته شود، انگيز

  . برای نجات انسان باقی نمی ماندیجز از توبه ھيچ راھه ب. گردد  مواجه می

نمايند وغرق  ار ھا وھوشدار ھا به جھالت خويش پا فشاری میذی که بادرنظرداشت اين ھمه انئولی ھستند انسانھا

نمايند بلکه با تمام حيله وشرارت شيطانی خويش مصروف   کار میدر گمراھی اند واز خالق خويش نه تنھا ان

  . زند با وقاحت دست به تبليغات شرکی می و.گمراھی ساير انسانھا می باشند 

اِنَّ ّهللاَ الَ يَْغفُِر اَن يُْشَرَک بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِک  « :فرمايد  می١١۶ و۴٨ نساء آيات ۀپروردگار با عظمت در سور

ِ فَقَِد اْفتََری اِْثًما َعِظيًما ّ    » .لَِمن يََشاء َوَمن يُْشِرْک بِا

 را برای ھرکس که بخواھد می آمرزد وآن ين تر از آنئتحقيق هللا نمی آمرزد شرک آوردن با اورا ومی آمرزد پاه ب(

  ).تحقيق گناه بزرگی را مرتکب شده استه خدا شرک آورد پس به که ب

ِ فَقَْد َضلَّ َضالاَلً «:فرمايد  وباز می ّ  اِنَّ ّهللاَ الَ يَْغفُِر اَن يُْشَرَک بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِک لَِمن يََشاء َوَمن يُْشِرْک بِا

که  را برای ھرکس که بخواھد وآن ين تر از آنئد شرک آوردن بااورا ومی آمرزد پاتحقيق هللا نمی آمرزه ب»  .بَِعيًدا

  .»تحقيق گمراه شده گمراھی دوریه ئل شود پس بشريک برای خدا قا

 جز فتنه، کدورت و عداوت شتانده و بهگ خويش ۀوظيف را مشرکين وگمراھان  دشمنی به دين و خدمتگاران  آن

  . ران جفا و تھمتگکنند تا عليه دي ی شان نيست  اينھا قبل از ھمه برخود ظلم میگھای زنده ر دربرنامگچيزی دي

 انسانھا که تحريف ۀتوب: ات دين مقدس اسالم با تمام وضاحت بيان وپيش بينی گرديده است که درھدايات وارشاد

گذاران در دين اند ويا تمام کسانى که موجب  کنندگان آيات الھى واحاديث نبوی ومنکرين اعتقادات دينی اند و بدعت

  .شوند، قبول نمی گردد گمراھى مردم مى

  .گردند ر نبوده وماننده فرعون در جھالت غرق وبه غضب الھی گرفتار میاين نوع اشخاص شامل لطف پروردگا

و عمومى و فراگير، پيام شود، عف  شک نيست که گناه ھر چه باشد، با توبه پاک مىیدر اين جا! ولی خواننده محترم 

تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمت هللاِ اًّنَّ هللا يَْغفُِرالُّذنُوَب قُْل يا ِعباِدَى الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِھْم ال« :ى از قرآن مجيد استتمھم آي

 گناھان را خواھد ۀاز رحمت  خداوند نا اميد نشويد که خدا ھم! ايد بگواى بندگان من که بر خود ستم کرده» َجِميعاً 

   ) ۵٣تآي: زمر (» .بخشيد

افی شان  و يا عمداً  خود گمره اند وتوسط زبان که يا بدون درک حقايق و نادانی  و ابعاد انحر ی آنعده افرادۀمگرتوب

خرت در آالخره دردنيا شرمسار ودر اوقلم خويش به گمراھی سايرين مشغول اند مورد استجابات قرار نگرفته وب

  .جھنم و لعنت پروردگار برسر شان خواھد بود

فرمايد  رکی، کفری و الحادی مین در مورد مشرک ومبلغين افکار شأ ياداور شديم ، قرآن عظيم الشکه قبالً  طوری

اًّّن هللا اليغفر أْن يشرک به و يغفر ما دون «: گذرد ولی از گناه شرک نمی گذرد  گناھان مىۀکه پروردگار از ھم

 نسأ ۀسور.( » آمرزد تر از آن را براى ھر کس که بخواھد مى بخشد و کمـ ذلک لَمن يشأ؛ خداوند شرک را نمى

  )١١۶تآي
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 ۀشود وبه اصطالح شامل حال ھم درالفاظ آيات توبه مفاھيم عموميت ديده می: بدين عقيده اند که تعدادی از علماء 

د نگرد مشرکين نيز شامل اين حکم می گويند، گيرد ومی گردد که در موضع، شرک را نيز در برمی انسانھا می

 شورى ۀسور( »پذيرد  او است که توبه را از بندگانش مىَعْن ِعبَاِدِه؛ التَّْوبَةَ  َوھَُو الَِّذی يْقبَلُ «  :فرمايد  که می طوری

  ) .٢۵ تآي

 و ساير آيات ديگرکه شامل احکام توبه اند ، بخشوده تاين آي: ی شک نيست که در جواب بايد گفت که در اين جا

  وى نيست، بلکه ھدف آنۀپس منظور از عدم عفو مشرک، عدم پذيرش توب. باشد شدن شرک در پرتو توبه نيز مى

ى مانند انجام کارھاى نيک، و ترک ئھا  خدا، با راهۀاست که برخى از گناھان، بدون توبه نيز براثر رحمت گسترد

گيرد، زيرا مشرک ھيچ گونه  شوند، ولى ھرگز شرک در قلمرو اين رحمت خاص قرار نمى گناه کبيره بخشوده مى

کسانى که در . ن در پرتو توبه يک امر بديھى استالبته بخشيده شد. شايستگى براى نزول رحمت پروردگار را ندارد

 ۀپس توبه و بازگشت از گناه، ھم. پذيرفت، مشرک بودند  گرويدند و پيامبر اسالم آنان را مى صدر اسالم به دين مى

  .شويد گناھان حتى شرک را مى

  ادامه دارد

 


