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تفسير احمد٣٠ -
ترجمه وتفسير سوره الماعون١ -
اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  ٧آيت است
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معلومات مؤجز:
سورهٔ » الماعون « مکی و دارای ) (١رکوع  (٧) ،ھفت آيت (٢۵) ،بيست وپنج کلمه ( ١١۵) ،يکصدو پانزده حرف،
و ) ( ۶۵پنجاوه وشش نقطه است.
سوره »الماعون«
نام اين سوره » الماعون « از آيت آخری اين سوره گرفته شده است .طوری که در فوق گفتيم
ٔ
مکی بوده،

ولی ھستند برخی از مفسرين که اين سوره را از جملۀ سوره ھای مدنی می دانند.

مفسر تفسير »جلوه ھای از اسرار قرآن« در مورد مدنی بودن سوره »الماعون« چنين استدالل می نمايد  :دو دليل در
بارۀ مدنی بودن اين سوره را می توان عمده ساخت:
اول :بحث از نمازگزاران ريا کار در مکه مورد نداشته  ،نمازگزاران رياکار در مکه نه بلکه در مدينه تبارز کردن،
شرايط مکه چنان نبود که عناصر منافق ،دو رو وريا کار به صفوف نھضت بپيوندند ،اين عناصر در مدينه وبا
مشاھدۀ قدرت و سلطۀ مسلمانان و بر ای کسب امتيازات به صف پيوستند  ،به نماز باور نداشتند ،نماز شان برای خدا
نبود ،برای خود نمائی ونفوذ در صف مسجد می آمدند ونماز می خواندند ،در مکه شرايط چنان بود که نماز با جماعت
 ،علنی و در محضر مشرکان دشوار و مصروف دعوت مشرکان به جنگ بود  ،چنين کاری از عناصر رياکار ومنافق
ساخته نبود .
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دوم :بحث در بارۀ روابط اجتماعی و امور مربوط به آن از موضوعات بحث سوره ھای مدنی است  ،نه سوره ھای
مکی  ،در اين سوره به امتناع نماز گزاران رياکار از دادن ماعون  ،آنچه عادتاً»مردم يک محله به ھمديگر کمک می
کنند« اشاره شده است  ،بحث در مورد چنين مسائلی با فضای مکه وسوره ھای مربوط به اين مرحله سازگار نيست.
شھيد سيد قطب در تفسير خويش در مورد مکی و مدنی بودن اين سوره می نويسد:
برخی از مفسرين اين سوره را مکی و برخی ديگر مفسرين اين سوره را مدنی می شمارند  .ولی در عين زمان تعدادی
از مفسرين بدين عقيده اند که :اولين سه آيت اين سوره مکی ومتباقی آيات

اين سوره مدنی می باشد .

سيد قطب می فرمايد:
نظريۀ دوم ارجح است .با اين وجود اين سوره به طور ّ
کلی دارای وحدت ّ
ّ
متفق و مرتبطی است .دارای
رويکرد يگانهای در بيان يک حقيقت کلی از حقائق اين عقيده است ،رويکرد يگانهای که ما را بر آن
میدارد اين سوره را به طور ّ
کلی مدنی بدانيم .زيرا موضوعی که اين سوره بدان میپردازد از جملۀ
موضوعات مدنی قرآن است.
موضوع مورد نظر راجع به نفاق و ريا است .نفاق و ريا نيز در مکه ميان گروه مسلمانان موجود و
مشھور نبوده است.
اما پذيرش روايتھائی که گويای مکی و مدنی اين سوره است ھيچ مانعی ندارد .زيرا احتمال دارد چھار
ّ
آيت آخر اين سوره در مدينه نازل شده باشد و به سه آيت نخستين اين سوره ملحق گرديده باشد به مناسبت
مشابھت و پيوندی که موجود در موضوع است .
امابه قول جمھور ،اين سوره مكی است اما به قول ابنعباس و قتاده

اين سوره را مدنی می شمارد .

»ھبه ﷲ« مفسر نابينا در بيان سبب نزول آن گفته است :نصف اين سوره در مكه دربارۀ عاصیبنوائل و نصف آن در
مدينه در بارۀ عبدﷲ بنابی منافق نازل شده است.
اسباب نزول:
در بيان سبب نزول سورۀ ماعون مفسرين اقوال مختلفی ارائه داشته اند :
ابنعباس رضیﷲ عنھما میگويد» :اين آيت دربارۀ عاصیبنوائل سھمی نازل گرديد«.
اما سدی میگويد» :اين آيت دربارۀ وليدبنمغيره نازل شد« .به قولی :اين آيت دربارۀ ابوجھل نازل شد كه وصی يتيمی
بود پس آن يتيم با تنی برھنه نزدش آمد و از وی مال خود را طلب كرد اما او يتيم را از خود راند.
ابنجريح میگويد» :اين آيت دربارۀ ابوسفيان نازل گرديد كه در ھر ھفته شتری میكشت در اين حال يتيمی از وی
چيزی خواست اما او آن يتيم را با چوب دست خود راند«.
ترجمه مؤجـز:
ٔ
بسم ﱠ
الرحيم
الرحمن ﱠ ِ ِ
ِ ِْ
ﷲِ ﱠ ْ َ ِ
به نام ﷲ بخشندۀ مھربان
بالدين «) ) (١آيا ديدی کسیرا که تکذيب کند دين را(
»َ َ َ َ
الذی َ ﱢ ُ
أرأيت ﱠ ِ
يكذب ِ ﱢ ِ
اليتيم «) ) (٢پس او ھمان است که می راند يتم را(
الذی ُ ﱡ
» ََِ َ
فذلك ﱠ ِ
يدع ْ ِ َ
يحض َ َ
» ََ
المسكين «)) (٣ونمی انگيزد کسی را بردادن طعامی مسکين را(
وال ُ ﱡ
على َ َ ِ
طعام ْ ِ ْ ِ ِ
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للمصلين « ) )(۴پس وای بر اين نماز گزاران(
فويل ﱢ ْ ُ َ ﱢ َ
»ََ ٌ
ساھون « )) (۵آنانی که غافل اند از نماز شان (
صالتھم َ ُ َ
» ﱠِ َ
ھم َعن َ َ ِ ِ ْ
الذين ُ ْ
يراؤون « )) (۶ھمان ھا که خود نمائی کنند(
ھم َ ُ َ
» ﱠِ َ
الذين ُ ْ
الماعون « )) (٧واشيای عاريت دادنی را باز دارند(
ويمنعون ْ َ ُ َ
»َ َُْ َ
در اين سوره طوری که مالحظه می فرمائيد از صفات واعمال منکران قيامت که آنھا به خاطر تکذيب اين روز:
 از » انفاق « در راه ﷲ سر باز می زننند . از کمک به » يتيمان « غفلت می نمايند . از کمک ومساعدت به » مسکينان « فرار می نمايند . در مورد اقامه »نماز« مسامحه کار ورياکار اند. ازکمک به » نيازمندان « روی گردانند.خالصه تفسير:
ٔ
آيا شما آن کسی را ديدی که روز جزاء را تکذيب می نمايد ،پس ) شما می خواھيد حال او را بشنويد  ،پس بشنويد که(
آن کسی است که يتيم را ازخود می راند  ،وبه طعام دادن محتاج ) ديگران را ( ترغيب نمی کند  ) ،او آنچنان سنگدلی
است که خود او به فقراء که ھيچ  ،ديگران رانيز بر اين وادار نمی کند  ،پس وقتی تضييع حقوق بندگان چنين بداست ،
پس تضييع حق خلق به طريق اولی بدتر خواھد شد ( پس ) از اين ثابت شدکه ( برای اينگونه نماز خوانان ويرانی
بزرگی است که نماز خود را فراموش می کنند )آن را ترک می کنند( پس کسانی که چنين ھستند ) ،وقتی که نماز می
خوانند پس( رياکاری می کنند واصالً زکات نمی دھند ) ،زيرا برای زکات شرعاً الزم نيست که در جلو ھر کس آن
ظاھر نموده بدھد  ،بنابر اين  ،در صورت ندادن آن ھم کسی نمی تواند اعتراض بکند  ،خالف نماز که آن با جماعت
آشکارا اداء می گردد  ،اگر آن کامالً تر ک شود  ،پس نفاق بر ھمه کس روشن می گردد  ،لذا نماز را فقط به خاطر
نشان دادن می خواند(
محتوای کلی سورهٔ ماعون:
اين سوره به كسانی كه ظاھراً به دين گرويدهاند ،اما در عمل به دستورات دينی بیتوجھی میکنند ،ھشدار میدھد .
در اين سوره پنج مورد از خصوصيات منکران قيامت )سرباز زدن از انفاق ،راندن يتيمان و مسکينان ،ريا ،مسامحه
در نماز و باز داشتن مردم از کمک به نياز مندان( مطرح ومورد بحث قرار گرفته است .
در اين سوره اشاره به ھر چيز از ريا و رياكاری و سھل انگاری در نماز دارد و ديگران را به اطعام مسكين و مستمند
تشويق می كند تا مثل ابوسفيان نباشند و به يتيمان احترام بگذارند و به روز جزاء و انكار روز جزاء و دادگاه بزرگ آن
در عمل انسان ھم اشاره شده است.
به بيان ديگر سورۀ ماعون به اين حقيقت مھم اشاره میکند که دينداری تنھا اعتراف به وجود ﷲ تعالی نيست ،بلکه بايد
ھمراه با اعمال صالح و شايسته و ترک زشتیھا و اعمال ناشايست باشد .
تفسير مؤجز:
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بالدين «))) (١ای پيامبر( آيا کسیکه روز جزا را تکذيب میکند ديدهای؟!( کسی را که دين را انکار
»َ َ َ َ
الذی َ ﱢ ُ
أرأيت ﱠ ِ
يكذب ِ ﱢ ِ
کند و کسی را که در انکار ﷲ ورسولش  ،وروزجزاء و احکام را انکار میکند؟ اين استفھام برای برانگيختن تعجب و
درعين

حال

جھت

تشويق

شنونده

به

شناخت

امری

است

كه

بعد

از

آن

بيان

میشود.

أرأيت « :به ظاھر از رؤيت میآيد ،که آيا ديدی  .قابل ذکر است که رؤيت به دو قسم است  ،روئيت چشمی و
» َََ َ
رؤيت قلبی.
در ھمۀ آيات قرآنی که کلمه » َ َ َ َ
أرأيت« به کار رفته است  ،ھدف از آن رؤيت قلبی است.
پس

أرأيت ھای قرآن« را بايد اينطور معنا کرد :رأی و نظر تو چيست در بارۀ کسی که مثالً
در اين صورت » َ َ َ َ

تکذيب میکند دين الھی را .اين به اصطالح اولين کلمه است که تأمل و دقت خاصی را میطلبد .وقتی که میفرمايد »
َََ َ
بالدين « به نظر می رسد که دين به معنای روز جزاست .چون دين در قرآن کريم استعماالت
الذی َ ﱢ ُ
أرأيت ﱠ ِ
يكذب ِ ﱢ ِ
گوناگونی دارد وليکن يکی از مھمترين معانی و استعماالت دين عبارت از روز قيامت است چنانچه در سورۀ حمد ھم
الدين ،و ما ادراک ما يوم الدين « در سورۀ افطار اينجا ھم ما دين را به معنای روز جزا می گيريم.
داريم » ِ ِ
مالك ْ ِ
يوم ﱢ ِ
اليتيم «) (٢پس او )ھمان( کسی است که يتيم را )با خشونت از خود میراند( نه تنھا به او کمکی به
الذی ُ ﱡ
»ََِ َ
فذلك ﱠ ِ
يدع ْ ِ َ
عمل نمی آورد  ،بلکه به شخصيتش نيز

توھين واھانت می کند و به او صدمۀ روحی می رساند.

اليتيم« اين مفھوم را می رساند که يتم را دور می سازد وآن را از خود می راند وطردش می کند.
در جملۀ » ُ ﱡ
يدع ِ َ
منکر دين حق يتيم را ناديده میگيرد ،بر اطعام مسکين تشويق نمیکند و زمينهای آماده نمیکند و در مورد ھيچ کاری
ِ
انجام نمیدھد .بنابراين ،رعايت حال يتيم و مسکين از شروط دين است و از بنيانھای پذيرفتن ايمان .ھر کس که اين
واجب عملی  ،را منکر شود ،خدا را انکار کرده و به او ايمان نياورده و دين خدا را تکذيب کرده است.
اين بيان حجتی قاطع است که تعبيری باالتر از آن نيست و جائی برای شک نمیگذاردَ َ َ » :
فذلک
الذی ُ َ ﱢ ُ
بالدين َ ِ َ
أرأيت ﱠ ِ
يکذب ِ ﱢ ِ
الذی َ ُ ﱡ
ليتيم َو ال َ ُ ﱡ
المسکين «.حقيقت اين است که معنای درست ايمان به خدا و دين مستلزم رسيدگی
ﱠِ
يحض َعلی َ ِ
يدع ا ِ َ
طعام ِ ِ ِ
و توجه به خلق خدا و امور جامعه و وضعيت مردم است ،و در غير اين صورت ايمان در کار نيست .علت اين است که
رازق رحيم است ،خدائی که ھر صفت نيکو و
وف
عالم
ايمان به خدا معنای ايمان به آفرينندۀ جھان ،خدای
عادل رؤ ِ
ِ
ِ
ِ
شايستهای از او آغاز میشود و به او نيز پايان میيابد ،نقطۀ آغاز و پايان ھر خيری .ايمان به خدا به اين معنا مستلزم
اين است که ما به ھستی بنيان نھاده شده به حق و عدل ،ايمان داشته باشيم ،زيرا که صفات آفريننده بر آفريده اش
منعکس میشود.
يحض َ َ
» ََ
المسكين«) )(٣و )ديگران را( به اطعام بینوا )و مسکين( ترغيب و تشويق نمیکند (يعنی :اين
وال ُ ﱡ
على َ َ ِ
طعام ْ ِ ْ ِ ِ
شخص منكر روز جزاء ،ھمان كس است كه نه خود به سبب بخل و آزی كه دارد ،مساكين را اطعام میكند و نه خانوادۀ
خود يا ديگران را بر اين كار برمیانگيزد.
مسکين وفـقـيـر:
فرق بين فقير و مسکين اين است که فقير ھيچ چيزی در اختيار ندارد و توان برآوردن احتياجات روزمره اش را ھم
ندارد و مسکين کسی است که احتياج و نيازمندی اش نسبت به فقير کمتر است .
صحيح ترين قول در مورد تعريف فقير و مسکين ھمين است .البته عده ای از علماء تعريف اين دو را به عکس گفته اند.
به ھر يکی از اين دو قشر به اندازۀ احتياجش به ھمراه رعايت کردن درآمدش داده می شود و بيشتر از آن نبايد به او
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داده شود ،چون در اين صورت غنی می گردد و از اصناف زکات خارج می گردد .البته حاجت و نيازمندی بر حسب
تفاوت محيط زندگی متفاوت است.
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در حديث صحيحی می فرمايد » :ليس المؤمن الذی يشبع و جاره جائع إلی جنبه« »کسی که
خود سير باشد و ھمسايهاش گرسنه باشد ،مؤمن نيست« ) .السلسله الصحيحه ) (١۴٩/١و بخاری در )األدب المفرد( )
.( ١١٢
شيخ البانی رحمة ﷲ در شرح اين حديث می گويد» :اين حديث دليل واضحی است بر اين که ھرگاه کسی خود غنی
باشد ،بر او حرام است که ھمسايۀ گرسنۀ خود را فراموش کند ،بلکه بر او واجب است تا آنچه را که موجب برطرف
شدن گرسنگی شان می شود و ھمچنين ديگر ضروريات زندگی را بدانھا بدھد.
و ھمچنين حديث اشاره می کند بر اين که بر مال و دارائی ھر فردی عالوه بر حق پرداخت زکات آن ،حق ديگری نيز
وجود دارد )و آن صدقه به نيازمندان است( و ثروتمندان گمان نکنند که آنھا با پرداخت زکات ساالنه امواشان بریء
الذمه خواھند شد و تکليف از دوششان ساقط می شود ،بلکه حقوق ديگری بر آنھا  ،در شرايط مورد نياز و پيش آمده -
وجود دارد ،که بر آنھا واجب است آن حقوق را اداء کنند وگرنه مشمول اين وعيد و ھشدار ﷲ تعالی قرار می گيرند:
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و نقره را گنجينه )و ذخيره و پنھان( میسازند ،و در راه خدا انفاق نمیکنند ،به مجازات دردناکی بشارت ده!
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)سوره توبه .(٣۵يعنی :در آن روز که آن را در آتش جھنم ،گرم و سوزان کرده ،و با آن صورتھا و پھلوھا و پشتھايشان
را داغ میکنند؛ )و به آنھا میگويند( :اين ھمان چيزی است که برای خود اندوختيد )و گنجينه ساختيد(! پس بچشيد چيزی
را که برای خود میاندوختيد!« السلسله الصحيحه ).(١۴٩/١
بنابراين ھر مسلمانی که الحمد خود از لحاظ معيشت و خوراک در وضعيت مطلوبی به سر می برد ،چنان که يکی از
ھمسايگانش در وضعيت نابسامان مالی و معيشتی به سر می بردند ،يکی از حقوق واجب آن ھمسايه اينست که فرد غنی
به ياری او بشتابد و در حد توان نيازھايش را برآورده کند و از مالی که خداوند متعال به فضل خويش به وی عطا
فرموده به ھمسايۀ نيازمندش انفاق کند.
لين « ))(۴پس وای بر نمازگزارانی كه از نماز خويش غافلند« و به آن اھميتی نمیدھند بهطوریكه اگر
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نماز بگزارند ،از نماز خود اميد ثوابی را نمیبرند و در برابر ترك آن نيز از مجازاتی بيم ندارند ھمچنين آنان از نماز
غافلند تا وقت آن از دست برود پس اگر با مؤمنان باشند ،به ريا نماز میخوانند اما اگر با مؤمنان نبودند ،نماز نمی
خوانند.
ھکذا آنان با به تأخير انداختن وقت نماز ،يا با خواندن آن به بیمباالتی ،از نماز خويش غافلند .يا مراد بینمازانیاندكه
از نماز خويش غافلند.
ابنكثير نقل میكند كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در جواب سعدبنابیوقاص )رض( كه از ايشان پرسيدٌ َ َ » :
فويل
للمصلين« چه كسانیاند؟ فرمودند» :كسانی كه نماز را از وقت آن به تأخير میاندازند«.
ﱢْ ُ َ ﱢ َ
ابنعباس رضیﷲ عنھما در بيان سبب نزول اين آيت میگويد» :اين آيت دربارۀ منافقانی نازل شد كه وقتی مؤمنان
حاضر میبودند ،از روی ريا و خودنمائی نماز می خواندند اما وقتی مؤمنان غايب میبودند ،نماز را ترك میكردند
ھمچنين آنان از عاريت دادن اشيا و وسايل ضروری منزل به مؤمنان خودداری میكردند.
ساھون« )) (۵آنانی که غافل اند از نماز شان (
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يراؤون « )) (۶ھمان ھا که خود نمائی وريا کنند( يعنی :به عالوۀ آنكه آنان از نماز خود غافلند ،بلکه ھمان
ھم َ ُ َ
» ﱠِ َ
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نمازھائی را که نيز

میخوانند ،رياكاری میكنند .يا آنان در ھر عمل از اعمال نيكی كه انجام میدھند ،رياكاری

میكنند تا مردم آنان را به نام نيک ياد کنند .
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حديث شريف فرمودهاند» :الرياء أخفی من دبيب النملة السوداء فی الليلة المظلمة علی
المسح االسود«) ريا پوشيده تر از خزيدن موری)حشرت( سياه در شبی تاريك بر پالس سياھی است«.
برخی از انواع ريا :
 ١ـ نيكو جلوه دادن شخصيت و ھيأت خود به قصد حب جاه و ثنا و ستايش مردم.
 ٢ـ پوشيدن جامۀ كوتاه ،يا پوشيدن لباس با رنگ ھای تيز  ،تا به اين وسيله در دنيا و در نظر مردم به ھيأت وھيبت زھد
درآيد.
 ٣ـ ريا كردن با گفتار به وسيلۀ اظھار خشم بر اھل دنيا و اظھار تأسف بر آنچه كه از خير و طاعت از او فوت میشود.
 ۴ـ نشان دادن نماز و صدقه خود به ديگران ،يا نيكو آراستن نماز در پيش چشم مردم.
فرق در ميان منافق و رياكار اين است كه:
منافق آشكار كننده ايمان و پنھان كنندۀ كفر است در حالیكه رياكار :آشكار كنندۀ خشوعی است كه در قلب وی وجود
ندارد؛ تا كسی كه اين خشوع ظاھری او را میبيند ،او را متدين و خداترس بپندارد و در حقش ارادتی بهھم رساند.
علماء گفتهاند :نشان دادن عمل نيك به ديگران اگر با ھدف برانگيختنشان به پيروی از خود ،يا به انگيزه نفی تھمت از
خود باشد ،باكی ندارد.
الماعون« )) (٧و )از پرداخت زکات و( عاريت دادن وسايل ضروری زندگی دريغ میورزند (.ماعون آن
ويمنعون ْ َ ُ َ
»َ َُْ َ
است كه پيوسته در گردش و جريان است چنان كه آن را تبر ،ديك ،دستاس و ھرآنچه معموالً به عاريه داده می شوند،
معنى كردهاند) .قاموس القرآن -جلد  ۶صفحه (٢۶٣
در اين آيت خداوند متعال می فرمايد که  :اينھا از جمله کسانی ھستند که از دادن کوچکترين چيز ھا حتی وسائل معمولی
زندگی به ديگران ھم کوتاھی می کنند .حتی از درخواست ھای کمی که ديگران از آنان دارند و آنھا ھم انجام آن
برايشان مقدور است کوتاھی می کنند و اين باعث می شود که روحيۀ بخشش در آنھا نھادينه نشود و بالتبع درموارد
ديگر ھم نتوانند از مال شان بگذرند و در راه ﷲ به مصرف برسانند.
اين وابستگی به اموال مانع اين می شود که حتی نماز آنھا ،نماز حقيقی باشد.
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