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 و جانشينان آن حضرت اکرم احي حاکميت سياسي پيامبرطر

 «ص»هاي فراروي آن در سورة و آسيب

 
 tayyebhoseini@rihu.ac.ir / دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سيدمحمود طيب حسيني

 2/7/1393: پذيرشـ  17/2/1393: دريافت

 چکيده
دار رينـي برخـوزندگي سياسـي و د ادبارة ابعمنسجم دراي کتاب دين خاتم و جاودان الهي، از انديشهعنوان به قرآن مجيد

ن اسـا  نيـ  د و بـر همـيو نه ذاتي قرآن و سياست اعتقاد دارنـ است. شمار قابل توجهي از مستشرقان به پيوند تاريخي
سـت. درواقـ ، ر در تضـاد ادگاه مقالة حاضرويکردي که با دي؛ دانندمي توجه قرآن به سياست را صرفاً مختص آيات مدني

اتي قـرآن و ذدهندة پيوند ن ني  به سياست و حکومت توجه جدي شده و اين موضوع به نوبة خود، نشاني قرآدر آيات مک
« ص» در سـورة موضـوع حکومـت پيـام ر فراتر از آن، اسالم و سياست است. بر اين اسا ، مقالة حاضر به بررسـي

م سياسـي نيـادين اسـالدهندة امتـ ا  بپردازد. طرح مسائل سياسي در اين سوره، که ج و سور مکي قرآن است، نشانمي
ي است که اسالم به لحاظ اجتمـاعي در قرار دارد، بلکه در شرايط در شرايط وجود دولت آنگاه که در اختيار پيام ر تنهانه

عنوان بـه «ص»رصـدد بررسـي سـورة مقاله حاضر د اند دولت تشکيل دهند.هنوز موفق نشده اقلّيت قرار دارد و پيام ر
شم تا نهم بعثـت ـ نـازل شـده، ات ـات کنـد شـ يعني قريب سال  هاي مياني بعثت پيام رمکي، که در سالي اسوره

مت ديني آن حضـرت و و تث يت حکو موضوع اصلي و محوري اين سوره تأکيد بر استقرار و ت ات قدرت سياسي پيام ر
، افـرادي معـة اسـالميشود که همـواره در جايم معرفي دو چالش عمدة فراروي آن است. همچنين از اين سوره استفاده

 رد.وحشان نداشايسته براي ادارة حکومت ديني وجود دارند؛ کساني که شيطان هيچ راه نفوذي به انديشه و ر

 مدني.آيات مکي، آيات سياست، ، دين، چالش، ، حکومت«ص»سورة  ها:كليدواژه
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 مهمقد

ث در قرآن است. بح«« سياست و حکومت» يکي از مباحث مهم در زمينة مطالعات قرآني، بحث

 ها و آموزها دردر قرآن، از آن نظر اهميت فراواني دارد که زيربناي بسياري از نگرش« حکومت»

ي بره واقع، اگر معتقد باشيم قررآن کرريم جو ره انردانرويکرد اسالم به سياست است. درزمينة 

در زمينرة  سري ييرامبر اکررممسائل مربوط به سياست و حکومت نداشته اسرت، اقردامات سيا

و شرايط  به شمار خواهيم آورد که  داي از رسالت ايشان بوده يهايجشکيل حکومت را فعاليت

جاريخي و ا تماعي، ايشان را به سمت دخالت در سياست و جشرکيل دولرت کشرانده اسرت. در 

 ر گرفترهسياست يک ييونرد جراريخي و بشرري در نظر نتيجة انين رويکردي، ييوند ميان دين و

ر شود که خارج از ذات اسالم قرار دارد. اما اگر در مقابل، معتقد باشريم قررآن کرريم در کنرامي

ا هاي بنيراديني رهجو ه کرده، در زمينة سياست و حکومت نيز آموز آنهابسياري از مسائلي که به 

ي را در اند قدرت سياسربر اساس رسالت الهي خويش موظف بوده مطرح نموده و ييامبر اکرم

ت در اختيار گيرند و در زمينة جأسيس حکومت اقدام کنند، رويکرد ما نسبت بره  ايگراه سياسر

« يرند»ميان  اسالم و ييوند ميان اين دو کامالً متفاوت خواهد بود. بر اساس رويکرد دوم، ارجباط

، 1385شرود وواعظري، ارجباطي ذاجي و نه صرفاً جاريخي و بشري در نظر گرفتره مي« سياست»و 

ت و (؛ به اين معنا که سياست و امور مربوط به آن،  زئي غير قابرل انفکراا از ديرن اسر80ص

 .شرايط جاريخي نقشي در اين ارجباط و ييوند ندارد

شود که بدانيم نگرش صرفاً جراريخي بره ارجبراط سياسرت و جر مياهميت اين موضوع آنگاه بر سته

ياسري در طررح مسرائل س و هي دارد. بر اساس اين ديردگاه،داران قابل جدين در ميان مستشرقان، طرف

 هاي مدني صورت گرفته است و علت آن هم جغيير شرايط جاريخي مسلمانان برودهقرآن، عمدجاً در سوره

 بلکره اساسراً سياسري جرو هي نداشرته، به مسائل ا تمراعي و جنهانهاست. طبق اين ديدگاه، آيات مکي 

نيرز بره جبرع  زيربناي طرح مقولة سياست بدبين است. انديشة سياسيوان عنبه نسبت به زندگي ا تماعي

 جردري،، مطررح شرده و در نتيجرة هجررت ييرامبره بهدر مکر آن، در اواخر دوران حضرور ييرامبر

 ته کررده اسرآن به مسائل سياسي جو ويا همان جغيير در اوضاع و شرايط جاريخي مسلمانان بوده( که قر

 .(29، ص1389وجيجاني، 

کره معتقرد بره ييونرد  رويکرد مقالة حاضر در جضاد با ديدگاه اين دسته از مستشررقان اسرت

اي که نوشتار حاضر در يري اببرات آن اسرت ذاجي اسالم و سياست هستند. فرضيهجاريخي و غير
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عبارت است از اينکه در آيات مکي قرآن نيز به سياست و حکومرت جو ره  ردي شرده و ايرن 

دهندة ييوند ذاجي قرآن و فراجر از آن، اسالم و سياست است. برر ايرن نشانموضوع به نوبة خود، 

يردازد که بر اسراس مي« ص»در سورة  موضوع حکومت ييامبرحاضر به بررسي اساس، مقالة 

ي قررآن اسرت. طررح مسرائل سياسري در ايرن سروره، هاي مکرر بيشتر محققان،  زو سرورهنظ

در شررايط و رود دولرت آنگراه کره در اختيرار  جنهانرهي سدهندة امتزاج بنيادين اسالم سيانشان

قرار دارد، بلکه در شرايطي است که اسالم به لحاظ ا تمراعي، در اقلييرت قررار دارد و  ييامبر

 .اند دولت جشکيل دهندهنوز موفق نشده ييامبر

. اسرت« هاوحدت موضوعي سوره»روي از نظرية يي« ص»رويکرد يژوهش حاضر در بررسي سورة 

مرة در اين نظريه، موضوع بحث اين است که هر سوره از قرآن داراي هدف و غرض خاصي است که ه

ه آيات آن سوره بر محور آن غرض شکل گرفته است. غرض هر سوره درواقع، موضوع اصلي آن سرور

وحردت »يا « سور القرآن ةوحد»از آن به  وداران بسياري دارد دهد. امروزه اين نظريه طرفرا جشکيل مي

ع، در جفسير موضوعي قررآن از همين موضو. (118، صق1404ودراز،  شودجعبير مي« هاموضوعي سوره

 .(239، صق1418شود وخالدي، ياد مي« اي قرآنجفسير موضوعي سوره»عنوان به نيز

هرا را اسراس فهرم به اين معناست که بايد ييام سروره« هاى قرآنوحدت موضوعى سوره»

اجى مردي محور و مدار فهم آيعنوان به رو، الزم است موضوع سورهايند، و ازآيات آن جلقيى کر

؛ 499، ص2، ج1379نظر باشد که آن آيات حول همان موضروع نرازل شرده اسرت ومعرفرت، 

 .(20، ص1386گر، خامه

گيرري از روايرات، عالوة بهرهياق آيات سوره، برهسکوشد از طريق جأميل در مي يژوهش حاضر

هاي اين سوره را با آن وضوع اصلي و محوري اين سوره را کشف کند و رابطة بخشسبب نزول م

 .موضوع واحد و غرض اصلي جحليل نمايد

 طرح مسائل سياسي در قرآن مکي

گيرنردة عناصرر و  يژوهري ر دربررقرآن مجيد ر به اعتراف غالب يژوهشرگران در عرصرة قرآن

بارة سياسرت و زنردگي اي منسجم درواند انديشهج، ميآنهامفاهيمي است که کنار هم قرار دادن 

جروان هاي گونراگوني را ميسياسي مؤمنانه ارائه دهد. در زمينة  ايگاه سياست در قرآن، يرسرش

هايي از اين قبيل: آيا به مسائل مربوط به زندگي سياسي در قرآن جو ه شرده مطرح کرد؛ يرسش
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آزادي، عردالت، مشرروعيت، مشرارکت،  حاکميت، سلطه، است؟ مباحثي از قبيل دولت، قدرت،

ها از اه  ايگاهي ها و ملتبيعت، نظارت بر قدرت، جمرکز يا جوزيع قدرت و روابط ميان دولت

 .(15، ص1386زايي، است؟ ولک در قرآن برخوردار

حرث بيکي از مباحثي که به ميزان قابل جرو هي در زمينرة  ايگراه سياسرت در قررآن اهميرت دارد 

از  ر سياست و حکومت در آيات مکي و مردني اسرت؛ بره ايرن معنرا کره در کردام دسرتهيرداختن به ام

جري صورت گرفته است؟ البته طررح انرين يرسشري بره علرت هاي قرآن به سياست جو ه  ديسوره

غربري  به ايرن معنرا کره برخري محققران؛ اندرويکردهاي خاصي است که برخي مستشرقان مطرح کرده

 در قررآن، مربروط ي، انديشة سياسي و ود ندارد و اساساً طرح انديشة سياسيهاي مکمعتقدند در سوره

ر دهاي مدني است. علت اين امر را نيز بايد در مسائل و موضوعاجي خارج از متن قررآن، يعنري به سوره

و و کرد. اين دسته از محققران غربري جأکيرد دارنرد برر جغييرات و جحوالت جاريخي و ا تماعي  ست

 سياسري در انديشة» ياست و ا تماع داشته است و اساساًدر آيات مکي، رويکردي منفي به س اينکه قرآن

ه بره ز مکرا اواخر دورة مکي ييدا شد و نتيجة جحويالت جاريخي بود که يس از مها رت ييامبر اسرالم

 .(29، ص1389وجيجاني، « مدينه رخ داد

ديردگاه عمرومي مسرلمانان، کره انين رويکردي مو ب شده است برخي از مستشررقان بررخالف 

دانند، معتقد شوند هجرت جغييرري مراهوي در را گسترش و ادامة روند دعوت مکي مي هجرت ييامبر

 هريگلردزشناسري بره نرام و محتواي دعوت ايشان ايجاد کرد. يرامدار اين عقيده شرق رسالت ييامبر
ريخ تکامل  عقيلده و شريعت در اسالم؛ تا عقيده وويژه، در کتابش با عنوان م( است. او به1920 -1850و

 توا يمرونتگمرو  انردره، بوهرلقاني مانند کند. البته مستشر، اين نظر را مطرح ميشريعت در دين اسالم
بت هاي خود، انين رويکردي را نسبت قرآن و فراجر از آن، نسرنيز بر همين نظر جکيه کرده و در بررسي

 .(32-31، ص1389اند وجيجاني، به دين اجخاذ نموده

دهد که سياست در ايرن دسرته بر خالف انين رويکردي، جأمل در سور و آيات مکي قرآن نشان مي

اي برخروردار بروده و انرين نيسرت کره سور و آيات نيز همچون سور و آيات مکي از  ايگاه بر سته

جروان اسراس، مي جو هي کرده باشد. بر اينقرآن در سور مکي به مسائل مربوط به ا تماع و سياست بي

هراي نظرري انديشرة سياسري اسرالم گفت: آيات و سور مکي قرآن از ظرفيت مناسبي برراي فهرم بنيان

متمرکرز « ص»روي، بررسي يرژوهش حاضرر برر سرورة بدين(. 11، ص1389وجيجاني،  برخوردار است

آن، نشران به صورت يکپاراه و با در نظر گرفتن جناسرب ميران آيرات « ص»است. جأمل در آيات سورة 
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يل حکرومتي عادالنره و دهد که موضوع اصلي اين سوره جأکيد بر جثبيت دين اسالم در زمرين و جشرکمي

ها و جهديردهايي را، کره آن، بعضري از آسريب اين دين الهي در آينرده اسرت. عرالوه برر مقتدر در ساية

 کند.فراروي حاکمان اسالمي است، گوشزد مي

 «ص»غراض سورة ان دربارة اهداف و امفسرديدگاه 

 و قبل« صافيات»در جرجيب مصحف، سي و هشتمين سورة قرآن است که يس از سورة « ص»سورة 

ابرن  از عطاي خراسرانيقرار گرفته است. در جرجيب نزول نيز مطابق روايت مشهور « زمر»از سورة 
، 1372 وطبرسري، البيلا  مجمل  در طبرسريباره معرفي شده و جرين روايت در اينکه موبقعباس، 

و « مررق»( آن را نقل کرده است، اين سوره در همين رجبه قرار دارد و يس از سرورة 613، ص10ج

نقل شده  «ص»نازل شده است. البته ديدگاهي نيز مبني بر مدني بودن سورة « اعراف»ييش از سورة 

 ايرن .(154، ص12ق، ج1415که ديدگاهي ناصحيح و برخالف ا ماع شناخته شده است وآلوسي، 

هايي آمرده اسرت آهنگين و برا فاصرله وجسرجع( آيه، و غالباً آياجش کوجاه و نسبتاً 88سوره داراي 

شانزده آية نخست سوره مستقيم  .(455، ص1، جق1419سخاوي،  ؛596ص، 8، ج1372وطبرسي، 

ه و از را بيران کررد قصة حضرت داود ييرامبر 29جا  17کفار مکه را مخاطب ساخته است. از آية 

 بقصة حضرت ايو 44جا  41يرداخته است. از آية  به شرح قصة حضرت سليمان 40جا  30آية

سرع و از ييامبراني همچون حضررت ابرراهيم، اسرحاق، يعقروب، اسرماعيل، ي 48جا  45را و از آية 

هاي الهري ها و عرااباز بهشت و  هنم و برخي نعمت 64جا  49 ياد کرده است. از آية ذالکفل

و  ، قصره حضررت آدمهسخن به ميان آورده و سررانجام، در بخرش يايراني سروردر عالم ديگر 

سرت. مکي ا ،انمفسربه اجفاق نظر « ص»آدم آمده است. سورة شيطان و سوگند وي براي فريب بني

ابرن (؛ امرا 195، ص9، ج1377بعثرت حردس زده وقرشري،  6و  5هاي نزول آن را در سالقرشي 
قريرب حردود سرال دهرم بعثرت يعني  ابوطالبيات حضرت نزول آن را در سال آخر ح عاشور

 .(107، ص23جا، جعاشور، بيابنجخمين زده است و

از طريق جأميل در روايات اسباب نزول و سياق منسرجم « ص»ييش از مطالعه و بررسي غرض سورة 

ة اني را که به بيان غرض و موضروع اصرلي سرورمفسربجاست ديدگاه برخي از « ص»و يکپاراة سورة 

نويسرد: باشرد. وي مي د قطربيسباره از اند بررسي کنيم. شايد نخستين اظهار نظر در اينيرداخته« ص»

و نيرز حسراب در  هاي مکي، به مسئلة جوحيد و وحي به حضرت محمداين سوره همانند ساير سوره
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يرب دهندة جعجرب و غرآخرت يرداخته است. بيان قضية جوحيد و وحي در بخش نخست سوره، نشران

کره شمردن آن جوسط سران مشرا مکه و موا هة ناگهاني آنران برا ايرن دعروت ييرامبر اسرت؛ همچنان

دهندة استهزا و رد و جکايب مشرکان نسبت به جهديدها و عااب الهري هرم هسرت وسريد قطرب، نشان

ويژه هاي قررآن، برهروشن است که مسئلة جوحيد و وحي بر بسياري از سروره .(3005، ص5، جق1412

ها از جوانرد مو رب جمرايز ايرن دسرته سرورهسور مکي آن، حاکم است و اين موضوع عام انردان نمي

هاي ديگر سوره نيز رابطة روشن و قابرل قبرولي دربارة بخش د قطبيسيکديگر باشد. جوضيحات بعدي 

 (.هماندهد وهاي اين سوره با يکديگر و نيز با غرض و هدف اصلي سوره به دست نميرا از بخش

ر برا ذکر نويسد: در سوره، سخن بر محور منار بودن ييامبربارة غرض سوره ميدر عليامه طباطبائي

دور  وقرآن( نازل شده از  انب خدا بر ايشان و دعوت به جوحيرد و اخرالص در بنردگي خرداي جعرالي

را در اهرار بخرش ديرده اسرت: در بخرش نخسرت، سرخن برا « ص»زند. ايشان نيز معارف سرورة مي

حضرت و بازداشتن مرردم  و ايمان به آن روي ييامبربرجافتن از يي دي از سرسختي کافران و سريادکر

ران هايي از ييرامباز ايمان و سخن باطل بر زبان راندن آغاز شده است. در بخش دوم سوره، با ذکر قصره

ا به جصروير ران را به صبر امر کرده است. در بخش سوم، عاقبت يرهيزگاران و طغيانگر گاشته، ييامبر

کند اناار و دعوجش بره جوحيرد را بره مرردم امر مي کشيده است. در نهايت، در فصل اهارم به ييامبر

 (.181، ص17، جق1417ابالغ و بيان کند که عاقبت ييروان شيطان آجش است وطباطبائي، 

طالبش ب ماست و ااراو« صافات»نيز با بيان اينکه اين سوره مکملى براى سورة  تفسير نمونه

دارد و از ايرن نظرر کره سروره مکرى اسرت، جمرام « صرافات»شباهت زيادى با اراراوب سرورة 

دربرر دارد،  اکررم ها را در زمينة بحرث از مبردو و معراد و رسرالت ييرامبرهاى اين سورهويژگي

يک محتواي سوره را در ين، بخش گزارش کرده است. ديدگاه اين جفسير در سه بخش نخست، نزد

کررده اسرت  است، و بخش آخر را با جفصيل بيشتر و اندکي متفاوت بيان طباطبائي عليامهگاه به ديد

 .(204، ص19، ج1374ومکارم شيرازي، 

 ،1377نبوت و معاد دانسرته اسرت وقرشري، ، را جوحيد هنيز محور مطالب و غرض سور قرشي

وحري و آخررت، ، يردنيز با ناظر دانستن معارف سوره به سره حروزة جوحاهلل فضل .(198، ص9ج

، 19، جق1419اهلل، جر آورده اسرت وفضرلمطالبي نزديک به جفاسير مزبور برا رويکرردي ا تمراعي

اني که نقرل کررديم مفسرن اي متفاوت با سخنيز در بيان اغراض سوره، نکتهابن عاشور  .(231ص

 .(107، ص23جا، جابن عاشور، بيبيان نداشته است و
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اصر، که به وحدت موضوعي سور جو ه نشران ان معمفسرميان شود، از مي که مالحظهناين، انابنابر
« ص»اند. ابرر مسرتقلي نيرز در خصروص سرورة يک برداشت سياسي از اين سروره نداشرتهاند، هيچداده

روشرني  وان نيز نتوانسته است ييوند نزديک مفسرجأليف نشده است. موضوع محوري بيان شده از سوي 
ص قصرة حضررت داود و ان عموماً در جحليل زاوية خرامفسر ره جبيين کند؛ مثالًهاي اين سوميان بخش
 اند که ارا خداي جعالي برراي دعروت ييرامبراي ارائه ندادهکنندهدر اين سوره، جوضيح قانع سليمان

هرا و يرنردگان را را بيان کرده است که خداونرد کوه« ذا االيد ج قدرجمند» به صبر، قصة حضرت داود
اد، و قضراوت د« الخطابفصل»ر وي ساخت و مُلک و حکومتش را محکم گردانيد و به او قدرت مسخي

بيران  راو بعد نيز خليفره قررار دادن وي در زمرين ة وي در داوري را در يک قضية خاص، و سپس عجل
روح برر نظير وي و نيز انداختن  سرد بريو قدرت بي و يا ارا داستان حضرت سليمان؛ داشته است

اي ميران قصرة ابلريس و فريرب همرة جختش سخن گفته است؟ نيز ارجباط روشن و نزديک و قانع کننده
اند. روشرن اسرت هنگرامي کره سرخن از وحردت آدم بجز بندگان مخلص خداي جعالي بيان نداشتهبني

 راآيد بايد موضوعي را محور اصلي سوره معرفي کرد که بيشترين جمرايز موضوعي سور قرآن به ميان مي
 ميان آن سوره با ساير سور قرآن نشان دهد.
هردف عنوان بره هاي قرآننبوت و معاد جقريباً در همة سوره، وحي، با جأکيد بر اينکه جو ه به جوحيد

ولي با جأمل در سرياق و روايرات سربب  اصلي و کلي و غرض کالن اين کتاب هدايت الهي و ود دارد،
وره وحي و معراد برر ايرن سرجر از موضوع کلي جوحيد، خاص نزول سوره، غرض و ييامي بسيار مهم و

ام و بسيار مهم دعروت و عوحي و آخرت از موضوعات بنيادين، ، رسد. موضوع جوحيدحاکم به نظر مي
يرداختره شرده اسرت. بره نظرر  آنهراکي از هاي قرآن به آن يا ياست که در بيشتر سوره رسالت ييامبر

جرري را در جوان اغراض خاص و موضروعات  زئييادين و عام، ميرسد در وراي اين موضوعات بنمي
 ناظر به مرحلرة ودر ارجباط نزديکي بوده  با واقعيت دعوت ييامبر زول هر سوره دنبال کرد که معموالًن

 ياسخگوي شرايط خاص و انتظاري ا تماعي بوده است.و احتماالً  آن حضرتخاصي از دعوت 

 «ص»و فضاي نزول سورة  سبب

همراه با گروهري از بزرگران قرريش برر حضررت  ابو هل بن هشام آمده است: روايتي از امام باقر در
دهد. او را بخوان و فرمانش ده جرا از وارد شدند و گفتند: يسر برادرت ما و بتانمان را آزار مي ابوطالب

 اکررم ييرامبردنبرال  خدايان ما دست بردارد، جا ما نيز از خداي او دست کشريم. حضررت ابوطالرب
 آنهرادر ياسر   خبر ساخت. ييامبرآن حضرت را از ييشنهاد مشرکان بافرستاد، او را نزد خود خواند و 
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فرمودند: آيا من ييشنهادي بهتر از اين به شما ندهم؟ به يک کلمه اقرار کنيرد جرا برا آن، برر جمرام عررب 
 گو آن يک کلمه ايسرت؟ ييرامبرگفت: بابو هل  سروري کنيد و آنان را خاضع و مطيع خود سازيد.

از نرزد او خرارج  فرمودند: بگوييد: ال إله إال اهلل. آنان با شنيدن اين سخن، انگشت در گوش نهراده، فروراً
 .(441، ص4، جق1415؛ حويزي، 649، ص2، جق1407شدند وکليني، 

ريش قردعوت خود را علني ساختند بزرگران  در روايتي ديگر آمده است: يس از آنکه ييامبر

فيه گرد هم آمدند و به او گفتنرد: يسرر بررادرت خردمنردان مرا را سر در خانة حضرت ابوطالب

خواند و  وانان ما را جباه ساخته، وحدت و همبستگي ما را شکسته است. اگرر ايرن کارهرا بره مي

 انمربرر خود خاطر فقر و ناداري است مالي انبوه برايش  مع کنيم جا بروجمندجرين ما گردد و او را

ت، حضررت باز گف اين ييشنهاد را به ييامبر خواهيم ساخت. وقتي حضرت ابوطالب روافرمان

 آنران را فرمودند: اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست اپم بگاارند باز هرم ييشرنهاد

يي برر قرريش و مکره کره سرهل رواانفرم کنايه از آن است که يايرم. اين جعبير رسول خدانمي

کشرم، امرا آنران اگرر يي همة عالم را هم به من دهند از دعوت خود دست نميروافرمان است، اگر

ازند و در گردند و عجم را خاضع و مطيع خود سر روافرمان يک کلمه از من بپايرند بر همه عرب

يگرانگي  فرمودند: به بهشت يادشاهي کنند. گفتند: يک کلمه که سهل است، ده کلمه بگو! ييامبر

م؟ در ايرن خدا را وانهيم و يک خدا را عبادت کنري 360اهلل و رسالت من شهادت دهيد. گفتند: آيا 

 .(443، ص4، جق1415حويزي،  ؛328، ص2، ج1367نازل شد وقمي، « ص»زمان، سورة 

قرل شرده ة سبب نزول ايرن سروره نبارن نيز درشبيه اين روايت در منابع حديثي و جفسيري اهل جسن

 .(46، ص7، جق1419کثير، ابن ؛72، ص4، جق1407زمخشري،  ؛81، ص23، جق1412وطبري،  است

اين، انرين بره اسرت، بنرابر سبب نزولي بيان نشده «ص»ها و آيات سوره  ز اين، براي ساير بخش

ست و نشران از يکپراراگي جمرام آيرات ابه هم ييوسته و منسجم  رسد که سياق کل سوره کامالًنظر مي

گفرت: جمرام  اين، بايردبنابر .(298، ص2ق، ج1383ل يکبارة آن داللت دارد ودروزه، سوره دارد و بر نزو

هراي مرام بخشسوره در يي حادبة ياد شده نازل گرديده و به دنبال عالج همان واقعه است. در نتيجه، ج

ر دمرام سروره نيز احتمال داده است ج يقرش سوره بايد در ارجباط محکم و نزديک به حادبة مزبور باشد.

 .(196، ص9، ج1377يي همين حادبه نازل شده باشد وقرشي، 
ويژه آيات نخستين آن، و با جو ه به روايرت سربب نرزول، بره دسرت با جأمل در آيات اين سوره، به

و بره  آيد که اين سوره در فضايي نازل شده است که سران مشرکان مکه به قصد مصالحة با ييرامبرمي
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آمدنرد جرا برا طررح ييشرنهادات و دادن امتيرازاجي،  رت ابوطالبسازش کشاندن آن حضرت نزد حض
را از ادامة مسير در جبليغ وحري و دعروجش بازدارنرد. در آيرة شرش سروره آمرده اسرت:  رسول خدا

آيرد کره ميروشني برهاز اين آيه ب. «واْ عَلىَ ءَالِهَتِکم إِنَّ هَاذَا لَشىْءٌ يُرَادُاصْبرُوَمْ وَنِ امْشُواْ لَأُ مِنهُانطَلَقَ الْمَوَ»
کننرد. در با ياسخي صريح و محکم و بدون هيچ انعطرافي، ييشرنهادات مشررکان را رد مي رسول خدا

جر بره نتيجه، سران مشرا قريش با نهايت خشم، قدرت خود را به رخ کشيده و برراي جهديردي  ردي
کند و به هريچ فشاري ميبر دعوت به جوحيد يا حال که انين است و محمدکنند: يکديگر خطاب مي
ايسرتيم و آيد، ما هم جا آخرين جوان بر شرا خود استقامت ورزيرده، در برابررش ميروي با ما کنار نمي

 کنردعلرت دعروت بره صربر برر آلهره را بيران مي «ءٌ يُررَادُاَا لَشرىإِنَّ هَر»کوجاه نخرواهيم آمرد.  ملرة 
 .(115، ص23جا، جعاشور، بيابنو

ن کررد و ر و مشررکان را بيرا، موضرع کفرانازل شد و با جأييد ييامبر« ص»ة در انين فضايي، سور
ه از کريتيم،  بارة وحي و اينکه اين وحي بر شخصي همانند حضرت محمدضمن رد يندارهاي آنان در

ه است. عرالو نان را نسبت به عااب و عقاب الهي اناار دادهآاشراف و بروجمندان مکه نيست نازل شده، 
 ُنردٌ »کنرد: يخورده اعرالم ماکنون قدرت و سپاه آنان را شکستاستداللي قاطع و قوي، از همبر اين، با 

اکنرون سرتقامت، از همابره صربر و  و ضرمن دعروت ييرامبر (11وص: «مَّا هُنَالِکَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ
مرام مسرليم و ج و استقرار دين و آينردة روشرن آن حضررت را قدرت گرفتن و حاکميت مطلق ييامبر
کنرد و نيرز  انشينان ايشان اشاره مي و هاي حکومت ييامبرها و آسيبشده گرفته، به بعضي از االش

کنرد و در ضرمن، مسلماناني را که يس از ايشان ممکن است در مسند قردرت قررار گيرنرد، جهديرد مي
 دهد.يان کرده، هشدار ميبهايي از ييامبران گاشته را قصه

 استقرار و تثبيت حکومت ديني «: ص»مضمون سورة 

« ص»بندي نسبتاً کلي، معارف مطرح در سرورة اند، در يک جقسيمگونه که مفسران اشاره کردههمان
 هاي اين سوره و نيز با در نظر گررفتن روايراجير بخشدجوان در ين، بخش  اي داد. با جأمل را مي

جرين و رسرد محروريان شرد، بره نظرر ميکه در باب سبب نزول بخشي از آيات نخستين سوره بي
هاي اين سوره را به هم ييونرد زنرد، اعرالن شکسرت جواند بخشجرين موضوع سوره، که مياصلي

، ةدرجمندانرو خبر دادن از شکست قطعي آنان و استقرار ق کافران و مشرکان در موا هه با ييامبر
ها و خطراجي کره س به بعضي االشدين حق در زمين، در کنار جأکيد بر وحدانيت خداست، و سپ

 .ستاکند، اشاره کرده و حاکمان اسالمي را جهديد مي حکومت ييامبر
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 وه رفترار در بخش نخست، به بعضي از رفتارهاي کافران اشاره کرده، با رد آن، مشرکان را نسربت بر
و برا سروگند بره  عهاز حروف مقط دهد. سوره با يکيمياناار  ييامبر شان در برابر دعوتگيريموضع

 .(1وص:  «الْقُرْءَانِ ذِى الاِّکْروَص » شود:کننده آغاز ميقرآنِ يادآوري
ودن ان احتماالجي همچون معجزه بودن قررآن، وا رب برمفسردر اينجا  واب قسم ذکر نشده است. 

انرد. امرا بيران کرده  واب قسرمعنوان به ن، عاري بودن قرآن از خلل و نقص و مانند اينها راآعمل به قر
اي کره گونرهن و ذکر بودن آن اسرت، بهآاون يکي از کارکردهاي قسم جو ه دادن اذهان مخاطبان به قر

جروان غررض از قسرم را در اينجرا، (، مي261، ص1376کند وبنرت شراطي، نياز از  واب ميقسم را بي
وره نيرز سردر يايران  همان ذکر بودن قرآن در نظر گرفت که با اين سوگند به آن جو ه داده شده اسرت.

تره کرافران ايرن ذکرر و روي، ديگر نيازي به  رواب قسرم نيسرت. البکند، و بدينمجديد بر آن جأکيد مي
ه گيرند. علرت آن هرم ايرن اسرت کريادآوري قرآن را باور نکرده، آن را  ديي نگرفته و از آن يندي نمي

 نَ کَفَررُواْ فرىِبَلِ الَّراِي»گري هستند: و وحي الهي سخت در سرکشي و مخالفت و ستيزه آنان با ييامبر
 هراآنهايي را کره يريش از دهد که اه بسيار نسلگونه به آنان اناار مي(. خدا هم اين2وص: «شِقَاقٍوَ ةعِزَّ

کرمْ »ود: ااب خدا نبرفرياد برآوردند و خواستند فرار کنند، اما گاهِ فرار و رهايي از ع آنهاهالا کرديم و 
 .(3وص:  «لَاتَ حِينَ مَنَاصٍوَن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَهْلَکْنَا مِ

اي از ميان خودشران برانگيختره دهندهيمجوانستند بپايرند بسري ستيز و مخالفت کافران اين بود که نمي
نران. که نه از اشراف و بزرگران مکره برود و نره از بروجمنردان آ چون محمدهمشود؛ آن هم شخصي 

عجَبُرواْ وَن وَ»خواندنرد: مي را سراحر و دروغگرو کردنرد و ييرامبرتعجبانه آن را انکرار ميروي، مبدين
اون مهترانشان نتوانستند با جطميع، نظرر  و .(4وص: «قَالَ الْکَافِرُونَ هَاَا سَاحِرٌ کَاَّابٌوَ َاءَهُم مُّناِرٌ مِّنهْمْ 

ا بره جرمم شردند اي خود دعوت کرده، مصرستش معبودهرا به خود  لب کنند يکديگر را به ي ييامبر
انطَلَرقَ الْمَلَرأُ وَ»سرت: ا گفتند: همين، خواست ييرامبررو، ازاين کوجاه نيايند. و ه، در برابر ييامبرهيچ

 .(6وص: «ءٌ يُرَادُاصْبرُواْ عَلىَ ءَالِهَتِکمْ إِنَّ هَاَا لَشىْوَمِنهْمْ وَنِ امْشُواْ 
يشرنهادهاي در برابرر ي روشني اشاره دارد کره رسرول خردابه «يراد إني هاا لَشيءٌ»عبارت ذيل آيه 

 کارانة آنان، هيچ کوجاه نيامده است. ويانه و سازشصلح
 اند، در ميانمشرکان با اظهار اينکه در آخرين دين ودين مسيح( هيچ سخني از جوحيد نشنيده

که از نظر بروت و  يد بر شخصي همچون حضرت محمدکردند که ارا وحي بامردم شبهه مي
ىِ فرنَرا بَرلْ هُرمْ ن بَيْنِمِوَءُنزِلَ عَلَيْهِ الاِّکْرُ »قدرت از  ايگاه مطلوبي برخوردار نيست، نازل شود: 

 .(8وص: «مِّن ذِکْرِى بَل لَّمَّا يَاُوقُواْ عَاَابِ  شَکٍ
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يي روافرمران ؟ و ياردگار نزد آنان استهاي رحمت يروگويد: مگر خزانهخداوند با رد يندار آنان، مي

دهند وحي خدا بر اه کسي نازل شرود؟ اگرر انرين اسرت ها و زمين از آن آنان است که نظر ميآسمان

هاي آسمان باال روند و امور عالم را جدبير کنند، و يرا وحري را برر هرر کرس کره ها و راهبيايند از نردبان

مبر، از اي ييرا دهرد کرهآينرده آنران خبرر ميبا قاطعيت و صراحت، از  خواهند فرود آورند! اما آياتمي

نَالِرکَ هُ ُندٌ مَّرا »اند: اکنون آنان لشکري در هم شکسته هيچ نگراني به خود راه مده که از هم آنهاجهديد 

کنرد کره مرا يريش از اينهرا (، و بر شکست قطعي کافران انين استدالل مي11وص: «مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ

 و لروط و رجمند ديگري همچون قوم نوح و عاد و فرعونِ بسيار نيرومنرد و قروم بمروداقوام بزرگ و قد

وبرار دصرلة ميران اهل مدين، که ييامبرانشان را جکايب کردند، مجازات کرديم و به آنان حتي به اندازة فا

ي ًمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا وَ»دوشيدن شتر مهلت نداديم:  َْح بنرابراين،  (.15 وص: «وَاقٍن فَرهَرا مِرمَّرا لَ وياحََِيةً صَي

 سان است.شکست مشرکان مکه در مقايسه با اقوام قدرجمند گاشته، براي خداي قادر متعال کاري بس آ

يرداخته است. روشن است کره هردف از طررح  بخش دوم آيات سوره به بيان قصة حضرت داود

و جراري  نيسرت، بلکره هردف،  ها و ييامبران گاشته در قرآن مجيد، بيران قصره و سرگاشرتقصة امت

هاي سعادجمندي بشر در دنيا و آخرت است. به همرين سربب اسرت هدايت و جربيت و بيان اصول و راه

جروان رسرد، بره  رئرت ميهاي ييامبران در برداشت نخست به ذهن ميو ود جکراري که در قصه که با

و موضوع اصلي و محروري هرر  اي در قرآن جکرار نشده است، بلکه به مقتضاي غرضگفت: هيچ قصه

بقرره، انبيراء، »هاي در سروره کند. براي مثال، قصرة حضررت داودسوره، زاوية طرح قصه نيز جغيير مي

و در هر سوره، مطابق غرضي کره آن سروره داشرته، بخشري از قصره و از زاويرة  آمده« نمل، سبأ و ص

به منظرور « ص»در سورة  داود هاي ديگر نقل شده است. طرح قصة حضرتخاصي، متفاوت با سوره

در زمين و برايده شدن بساط شررا و مشررکان در زمرين  بيان استقرار دين اسالم و حاکميت ييامبر

هاي يريش روي هرا و آسريبداري، از  ملره بعضري از االشهمراه با بيان بعضي از اصرول حکومرت

کنند. بيران ايرن بخرش از آيرات نام دين حکومت ميهو ييروان دين  ديد است که ب حاکميت ييامبر

ه، آن هم در زماني کره مشررکان همرة امرور را در دسرت داشرتند و راي استقرار دين خدا در  امعة مکب

سرو، مو رب داد، جا از يکشده نشان ميايز را جمامند، قاطع، قوي و محکم بوده و همهدبو  مسلطکامالً

مَ   اصحبِرح عيلى»مشرکان رعب و وحشت ايجاد کند:  گردد، و از ديگر سو، در دل ببات و آرامش ييامبر

ي َى  ويييقُولُوني  حاي عِ لُح بَ  يَهُ يُحَي رَّرحني  البحبيَ مي مُي ِ إِنَّهُ أيوَّابٌ إِنََّ  ََي ين  داوُدي ذيا الحأييَح رياِِ وياذحكُرح عيبَح َرح ويالح شَح الطَّْ

يدحني  مُلحكيهُ ويلَّهُ أيوَّابٌ  كلُ مَي ُورية ِكحمي ي ءياويشَي حنيهُ الَح اي ييرامبر، در برابرر ؛ (20ر17 وص: «فيصحلي الرحطي بِويتْي
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هرا را مسرخير او سراختيم جرا در فشارهاي سنگين مشرکان، صبر کن و به داود قدرجمند بينديش. مرا کوه

 معى مسخير او کرديم جرا همرراه او جسربيح خردا صبح و شام جسبيح خدا گويند، و يرندگان را نيز دسته

 يند، و حکومت او را استحکام بخشيديم. هم دانش به او داديم و هم داورى عادالنه!گو

 اي مربوط به گاشته نيست، بلکره برراي جو رهبراي يادآوري قصه در اينجا، صرفاً «وذکر»جعبير به 

اي کره به اين مطلب است که جو در آينده، قدرت و ملک و حکمت و قضاوت عادالنره دادن ييامبر

واع خواهي يافت، و اکنرون کره در محاصررة انر ومتي قدرجمند است، همانند حضرت داودنماد حک

ح قصره فشارها و آزارها از سوي مشرکان قومت هستي، به آن روزها بينديش. به همين سبب، در طرر

 مفاهيم کامالً مرجبط با سياست و حکومرت اسرتخدام شرده اسرت. ابتردا از حضررت حضرت داود

ها و يرنردگان ز جسخير کوه(، سپس ا17وص:  کندياد مي «ذا االيد»د بسيار قدرجمند فرعنوان به داود

ط قردرت بره جسرل روشرني نمراد و جعرري اين جسخير به .(19و  18گويد وص:براي وي سخن مي

را محکرم  يي داودروافرمران هايدهد که مرا يايرهنيز خبر مي 20ايز است. در آية بر همه ييامبر

َيدحني  مُلحكيَهُ وي»حکومتي مقتدر، حکمرت و قضراوت داديرم:  کرده، به وي حنيَهُويشَي ِكحءياتْي لي ويميَ ي  الَح فيصَح

ييَ دياوُدُ إِنََّ  »گويرد: در زمرين سرخن مي از خليفره قررار دادن داود 26و سرانجام، در آية  «طي بِالرح

يلحني كي خيلِْفي ً اح جُي ايرن مفراهيم برا قردرت  . ارجبراط«هيَوي بِعِ الحلي  تيتَّوي ق النَّ سِ عِ لَي فىِ الحأيرحضِ في ححكُم عْي

هاي قردرت سياسري و روشرن اسرت، و همگري از مؤلفره کرامالً سياسي و حکومت ديني ييرامبر

ي را را خليفره قررار داده و حکومرت و داور حکومت است. اينکه در آية اخير، خدا حضرت داود

روي نکنرد، خواهد از هواها و جمايالت نفساني خود يريمي کرده است و از داود« حق»مقيد به قيد 

 دارد. طور خاص، ييامبر اکرمجصويري از حکومت عادالنه و حقيقي ييامبران و به

 آمده است. اين قصه نيز همچرون قصرة داود ييامبر در بخش سوم سوره، قصة حضرت سليمان

ها آمرده اسرت. در سراير سروره انخاص، متناسب با هدف سوره و متفاوت برا قصرة سرليم ةاز زاوي

وَهَبْنرا وَ»اي که بسيار رو به سوي خدا داشت: نيک بنده را بخشيده ، سليمانخداوند به حضرت داود

نظيرر، بسريار قدرجمنرد ( و او با داشتن سپاهيان و مجاهدان بي30وص: «لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَوَّابٌ

، بره آن همره ( و او به خاطر خردا و در راه خردا31 وص: « عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُإِذْ عُرِضَ»بود: 

ص: و «فَقالَ إِنِّي وَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّي حَتَّى جَوارَتْ بِالْحِجرابِ»ورزيد: عشق ميسپاه و قدرت، 

را آزمرود وطبرسري، روح، او همچون  سدي بري  الرلق قصن(؛ اما خداي جعالي با بخشيدن فرزندي 32

به درگراه  ( و به خود آورد و در نتيجة آن، سليمان301، ص16، ج1364قرطبي، ؛ 741، ص8، ج1372
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 ،آن حرال ( و در34 وص: «کُرْسِيِّهِ  َسَداً بُمَّ وَنرابَ وَلْقَيْنا عَلىوَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَ»خدا استغفار و انابه کرد: 

 قرالَ رَبِّ اغْفِررْ لري»اي طلب کرد که  ز او به کس ديگري نبخشد: يي ويژهروافرمان از خدا حکومت و

خداوند هم دعرايش را مسرتجاب  .(35 وص: «لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدي إِنَّکَ وَنْتَ الْوَهَّابُ مُلْکاً ال يَنْبَغي هَبْ ليوَ

( و با اين همه قدرت، هرم مقررب درگراه خردا 39-36وص:  ردکرد و باد و شياطين را به فرمانش درآو

 .(40وص:« حُسْنَ مَآبٍوَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفىوَ»بود و هم از حسن عاقبت برخوردار: 

 در اين بخش از قصه عبارجند از: هاي قدرت و حکومت دينيمؤلفه

ب اابرک ، اس«صافنه» مع « ناتصاف»ر نيروي نظامي قدرجمند، اابک و بانشاط وصافنات و  ياد(؛ 

مرين و آماده به رزم است که هنگام ايستادن، يک دست خود را خم کررده و نروا سرم خرود را روي ز

، اسب يرسررعتي « واد»هم  مع «  ياد»گاارد، که اين نشانة اابکي و آمادة حرکت بودن آن است. مي

 .(740، ص8، ج1372 دارد وطبرسي،ميهاي بلند بررا گويند که هنگام دويدن، گام

منردان داده يک از حاکمران و قدرجيي و حکومتي از خدا که يس از او به هيچروافرمان ر درخواست

 .(35وص:  «هَبْ لىِ مُلْکاً لَّا يَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِىوَ» نشود:

ه در وصرف ايرن براد، کر« سربأ»سرورة  12(؛ در آية 36وص:  ر جسخير باد براي حضرت سليمان

کررد و در بود، آمده است: وي صبحگاهان به اندازة يک ماه مسافت را طي مي مسخر حضرت سليمان

 .«رَواحُها شَهْرٌوَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ»شبانگاهان نيز يک ماه: 

 ؛براي حضرت سليمان آنهاو نيان( و کارکردن  ر جسخير شياطين

مکرن بخشريديم، م را به حضررت داود موده است: ما سليمانفر« ص»سوره  30ر اينکه در آية 

در نسرل  يوعطا کنرد، يرس از  است اشاره باشد به اينکه حکومتي که خدا اراده کرده است به ييامبر

 شود و آنان شايستگان به قدرجند.دست به دست مي ،وي

آن حضرت آورده  و ديني که طرح اين قصه از ارادة خداي جعالي بر استمرار حکومت ييامبر

دهرد. در ضرمن روايتري از امرام است و نيز استمرار حاکميرت  انشرينان و ييرروان وي خبرر مي

داده بود به ما هرم  آمده است که خداي جعالي همة آنچه را به حضرت سليمان بن  عفرموسي

، نرداده برود وبحرانري داده است، بلکه حتي به ما ايزهايي داده است کره بره حضررت سرليمان

دربرارة آيرة  از امرام صرادق زيد شحيامدر روايت ديگري آمده است که  .(654، ص4، جق1416

در ياسر  فرمودنرد:  و امرام يرسريد( 39وص: « هاا عَطاؤُنا فَامْنُنْ وَوْ وَمْسِکْ بِغَيْرِ حِسابٍ»شريفه 

و برراي  راري شرد،  خدا به سليمان مُلک عظيمي عطا کرد، سپس اين مُلک دربارة رسول خردا
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کنرد، و خواهد منع ميبخشد و از هر کس که ميخواهد ميخدا بود که هراه را به هر کس که مي

 .(655، ص4، جق1416داده بود بخشيد وبحراني،  برجر از آنچه به سليمان به ييامبر

هايي کره وي بره آن مبرتال شرد و صربر و و رن، در بخش بعد، به ذکر قصة حضرت ايوب ييامبر

و آينده آرامرش داده،  حال و مؤمنان در شود، جا به ييامبرت منتقل مياش در برابر آن همه محنييايدار

رَبَّرهُ  ادَىوَيُّوبَ إِذْ نَ اذْکُرْ عَبْدَنَاوَ» :ها باال ببردل و صبر آنان را در برابر انواع مشکالت و سختيآستانة جحم

و صربر آن ييرامبر،  هاي حضرت ايروبيادآوري محنت(. 41وص: «عَاَابٍوَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَنىِّ مَسَّنىَ

در آن شررايط سرخت فشرار کفرار مکره اسرت و هرم  هم بيانگر ميزان رن، و محنرت رسرول خردا

که انان شررايط سرخت و  و مؤمنان؛ اراکه از نظر رواني، يادآوري حال ييامبراني بخش ييامبرآرامش

د و از گااشتند و يس از مدجي رحمت الهري برر آنران فررود آمر دشواري را با صبر و بردباري يشت سر

ويژه گرردد، برههاي خدا برخوردار شدند براي هر فرد مبتاليي مو ب جسکين و آرامرش ميانواع نعمت

اي ( کره آينرده43وص: «لْبَرابِلِرأُوْلىِ الْأَ ذِکْررَىوَمِّنَّرا  ححمي ًمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَوَوَهَبْنَا لَهُ وَهْلَهُ وَ»اين آية شريفه: 

 دهد.را در يي صبر و مقاومت مسلمانان نويد مي نهايت اميدبخشروشن و بي

بره مسرير حکومرت دينري، بايرد  باشرد کره در جواند جعريضي به ييامبرذکر اين قصه همچنين مي

هرا و ، از ارزشيايبند باشد و هرگرز برراي حفرد قردرت و حکومرت معيارهاي الهي در حکومت کامالً

اي کوجاه نيايد، و در اين راه، از دست دادن حکومت و قدرت که سهل اسرت، حتري هدستورهاي الهي ذر

 کره خرود آنبسا جعريضي باشد به اينايز باشد بايد صبوري کند. نيز اهاگر به قيمت از دست دادن همه

همرة دارايري و گيرند و ناگزير، خرود و معرض آزمون الهي قرار مي حضرت يا بعضي از  انشينانش در

ي و شان را از دست خواهند داد. در اين آزمون الهي، وظيفره جنهرا و جنهرا صربر و بردبراراهل و خانواده

  انجام وظيفه و عمل به دستورات الهي و کوجاه نيامدن از آن است.

ت ايجراز، آن و مؤمنان، با اشاره و نهاي در ادامة همين بخش، براي اميدبخشي بيشتر به ييامبر

رت را به انديشه در احروال و سرگاشرت ييرامبراني نيرومنرد و بابصريرت همچرون حضررت حض

يمَ عِبَادَنَرا إِبْررَاهِ اذْکُررْوَ»دهرد: ، که برگزيدگان خدا بودند، جو ره ميابراهيم و اسحاق و يعقوب

نَ عِنردَنَا لَمِرإِنهَّرمْ وَارِ ذِکْررَى الردَّ  ٍصَي لِم بخِراالْأَبْصَارِ إِنَّا وَخْلَصْنَاهُوَيَعْقُوبَ وُوْلىِ الْأَيْدِى وَإِسْحَاقَ وَ

کره از  ني همچون حضرت اسماعيل و يسع و ذوالکفل(؛ ييامبرا47-45وص:«ِ الْأَخْيَار الْمُصْطَفَين

ر همره را ذکر (، و ايرن48وص: «مِّرنَ الْأَخْيَرارِ کلُوَذَا الْکِفْلِ وَالْيَسَعَ وَاذْکُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ» نيکان بودند:

 .ي مؤمنان و بيم و انااري براي کفارخواند؛ ذکري مبارا برامي
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ه اسرت کر «اراولي االيدي و االبصر»باز در اين بخش از سوره، وصفي که براي اين ييامبران ياد شده 

اش لهرياشاره به قدرت و بصيرت دارد و اين هر دو الزمة حکومت است؛ حکومتي که بتوانرد اهرداف ا

 را جحقق بخشد.

، رساند؛ وعده براي جکميل رحمت و اميد بره مؤمنرانش بعد، وعده و اناار خود را به اوج ميدر بخ

نَإِنَّ لِلْمُوَهَراَا ذِکْررٌ »حسن عاقبت ايشان:  وهاي آنان در قيامت با ذکر برخي از برخورداري  تَّقِرينَ لَحُسرْ

ي ًممَابٍ  َنَّاتِ عَدْنٍ  اار و جهديد کافران و طاغيان را برا يرادآوري (، و ان50-49 وص: «لهَّمُ الْأَبْوَابُ... فيتََّ

لَوْنهَشَرَّ مَرابٍ  َهَرنَّإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَوَهَاَا »رساند: عااب اخروي و فر ام بدشان به نهايت مي ا فَبِرئْسَ مَ يَصرْ

 کند.( و احوال و نزاع آنان را در  هنم با جفصيل بيان مي56-55وص: «المْهَادُ...

خواهد به مرردم مي رسد. اين آيات از ييامبربه اوج مي 70ر 65 آيات دادن به کافران در اناار و بيم

ار ه هريچ خردايي  رز خرداي يگانره و قهرام. بدانيد و باور کنيد کردهندهاعالم کند که من فقط يک بيم

  ميَويني  مُنذِرٌ مي  أيقُلح إِنَّ» آمرزنده است: ناياير و البتهها و زمين بوده و شکستنيست؛ همو که مالک آسمان

مي ويا ِ  حويالحَأيرحضِ ويمِاح إِلهٍ إِلَّ  اللَّهُ الحوياحَُِ الحقيهََّ رُ ريب  الحََّ ي ِنهُميَ  عْي يفََّ رُميَ  الُح نيرز از (. 66-65وص: «يَ ُ الَح

خواهد به مردم اعالم کند که اين خبر، يعني خبر استقرار نظام و حکومرت اسرالم و دولرت مي ييامبر

گيريرد: ي نميرگ و عظيم است، اما شما آن را  ردييامبر در زمين و شکست قطعي آنان، خبري بس بز

 .(68-67وص: «قُلْ هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِيمٌ وَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ»

. 3ت خردا؛ . وحرداني2. قررآن؛ 1در اينجا سه ديدگاه مطرح شده اسرت: « نبأ عظيم»دربارة مقصود از 

رسرد يک از اين سه ديدگاه با سياق آيات و سوره جناسب ندارد. به نظر ميوزخ؛ اما هيچاخبار بهشت و د

ي سروره همسو با سياق سوره و متناسب با موضوع اصلي و محوري سوره و نيز با جو ره بره آيرة يايران

و  ينري ييرامبرحاکميرت د همران اسرتقرار« نبرأ عظريم»(، مقصود از 88ص:و« لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِوَ»

کومرت حچرون همرسيدن آن به نقطة مطلوب نهايي و آرماني است؛ يعني حکومتي عادالنه و برا اقتردار 

 و نيز قطعيت جحقق اين وعدة الهي. داود ييامبر و مُلک سليمان نبي

و مقام  در بخش ياياني سوره، مخاطبان را ر اعم از مشرکان و مؤمنان ر به داستان آفرينش حضرت آدم

دهد: خدا بشري را از گل آفريد و از فرشرتگان آدم جو ه ميراهي و سقوط بنياو و سوگند شيطان براي گم

خواست بر او سجده کنند. اما ابليس از روي استکبار، امتناع ورزيد و خود را برجر از انسان معرفي کرد و بره 

ا شرد. او از خردا مهلرت خواسرت، و سبب اين نافرماني، از درگاه خدا رانده و جا قيامت مشمول لعنت خد

آدم را از راه به در بَرد و به سقوط کشاند،  ز بندگان مخلَص که خردا آنران را سوگند ياد کرد جا قيامت، بني
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يَروْمِ يُبْعَثُرونَ قَرالَ فََِّنَّرکَ مِرنَ   فَأَنظِرْنىِ إِلرىَقَالَ رَبِّ»راهي معصومشان داشته است: خالص ساخته و از گم

 .(83-79ص: و «يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّجِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ وَ ْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَاَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ رِينَ إِلىَالْمُنظَ
ست کره در اين ا ارجباط اين داستان با موضوع اصلي سوره، يعني حکومت و قدرت سياسي ييامبر

ت دهد که ممکن است در ساية دين ييامبر، قردر، به همة مؤمنان هشدار ميخداي جعالي با ذکر اين قصه

ا ، کسراني رفراانگ آورند. اينان بايد بدانند که شيطان دشمن قسم خوردة آنان است که از طريق قردرت

 که شايسته نباشند به سقوط خواهد کشاند.

 «ص»هاي فراروي حکومت ديني در سورة آسيب

 . شتاب در داوري1

، با يک جغيير لحن محسروس، ناگهران بره ذکرر يرک لغرزش از ييرامبر در امرر ه حضرت داوددر قص
شود: دو شراکي از ديروار معبرد براال داري عادالنه و قدرجمند است، منتقل ميقضاوت، که نماد حکومت

مِ إِذْ هَرلْ وَجرااَ نَبَرؤُاْ الْخَوَ»آمدند و در محراب و محل عبادت، بر وي وارد شده، طرح دعوا کردنرد:  صرْ
را، که به هراس افتاده بود، آرامش خراطر  يکي از آن دو شاکي ابتدا داود .(21وص:« جَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابَ

مريش دارد و مرن يرک مريش، و او برا اصررار و سرسرختي،  99داد و انين گفت: اين برادر من است. 
علم قضاوت و جشرخيص حرق الخطاب و که از فصل خواهد يک ميش مرا هم جصاحب کند. داودمي

درنگ، حکم کرد که او در درخواستش به جو ظلرم کررده اسرت، و افرزود: بسرياري از برخوردار بود بي
 کنند. اما طولي نکشريد کره حضررت داودشان بر بعضي ديگر ستم ميشريکان انين هستند که بعضي

اراکره نبايرد يريش از  احساس کرد در قضاوجش در معرض آزمون الهي قررار گرفتره و لغزيرده اسرت؛
لَطَراءِ الخُ إِنَّ کَثِيرًا مِّنَوَنِعَا ِهِ  قَالَ لَقَدْ ظَلَمَکَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِکَ إِلىَ»کرد: حکم صادر مي متهمشنيدن سخن 

تَغْفَرَ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْوَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَبَعْ ٍ إِلَّا الَّاِينَ ءَامَنُواْ  لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلىَ ظَرنَّ دَاوُدُ وَنَّمَرا فَتَنَّراهُ فَاسرْ
که در جفاسير هرر دو را انان( اينکه آن دو شاکي فرشته بودند يا انسان ر 24 وص: «وَنَابَوَخَرَّ رَاکِعًا وَرَبَّهُ 

، ق1417طباطبرائي،  ؛82، ص4، جق1407زمخشرري،  ؛736، ص8، ج1372انرد وطبرسري، احتمال داده
اهميت و جأبيري در غرض آيه ندارد. غرض اين آيات روشن است: هشدار بره حراکم ر  (194، ص17ج

که کمترين خطا و انحرافي در حکومت، در زمينة قضاوت برين  مسلمان و در روس آن، ييامبر مصطفي
شرود عليه او طرح دعوا ميکه کس  يک رکن اساسي در حاکميت ر نداشته باشد و به هرعنوان به ر مردم

دهرد کره اگرر جا بتواند از خود دفاع کند، حتي اگر ظالم باشد. اين آيه همچنرين هشردار مي فرصت دهد
هاي ضرعيف و فقيرر ويژه جودهر به فرد يا اقشاري از  امعه، به ر و به حق ييامبر و يا حاکمان  امعه قلباً
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فرراد داراي برروت و جمايل دارند، نبايد مو ب شتاب در صدور حکم به نفع آنان عليه ا هو يابرهنة  امع
قدرت گردد، ييش از آنکه سخن اينان را بشنوند، اه رسد به اينکه به ناروا حکمي به نفرع گرروه اول و 

که به جصريح آيرات، از نيرروي حکرم و  حضرت داوديقين، عليه اهل بروت و قدرت صادر کنند. به 
يرن برود کره يريش از آنکره الخطاب برخوردار بود، در قضاوجش خطا نکررد. امرا خطراي وي در افصل

 .(193، ص17، جق1417دفاعيات مدعا عليه را بشنود، در صدور حکم شتاب کرد وطباطبائي، 
ي قررآن و ه در ايرن سرورة مکرکمت ديني است هاي حکوجرين آسيببه هر روي، اين يکي از مهم

و بنردگي  استغفارييش از جشکيل حکومت ديني به آن اشاره شده است و براي مصونيت از آن، بايد اهل 
ف در کره خطرا و انحررا هرم الزم اسرت جو ه به اين نکتره. «وَنَابَوَخَرَّ رَاکِعًا وَفَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ »و انابه بود 

 و ود دارد. هاي قدرت و قواي حاکميتارکان و بخش ةقضاوت در هم

 . غرور قدرت2

داران و هاي حکومرت دينري و ديرنبدر اين سوره، از يکي ديگر از آسري در بيان قصة حضرت سليمان
دهرد کره قردرت در ذات . اين قصه، به همة حاکمان ديني هشردار ميشودداده ميييروان آن حضرت خبر 
آورد، و به ميزان فاصلة دروني و روحي بنده با خدا، قدرت نيرز بنرده را از خردا دور خود، همواره غرور مي

(؛ اراکه از نظر روحي ر رواني، طبيعت و 364، ص19، جق1419اهلل، دارد وفضلکند و به سرکشي واميمي
يي رسد، و يا حتي احساس قدرت روافرمان شخصيت انسان انين است که اون قدرت به انگ آورد و به

يندارد که قدرت وي براي هميشه باقي هست، و با جکيه بر قدرت خود، بره هراره کند و ميکند، طغيان مي
ان مفسرگونه که در اين قصه ر آن .(7-6وعلق:« وَنْ رَآهُ اسْتَغْنى کاَلَّ إِنَّ الَِّْنْسانَ لَيَطْغى»جواند برسد: بخواهد مي
قردرت  لخلقه به ميان آمرده اسرت. احتمراالًابه فرزندي ناقص اند ر سخن از آزمون حضرت سليمانگفته
به همان اندازه، از جو ه بره ، وي را قدري به خود متو ه کرد و نظير بخشيده شده به حضرت سليمانبي

؛ 741، ص8، ج1372وطبرسي،  رزنداني همه مجاهد و قدرجمند شودخدا غافل شد و او خواست صاحب ف
الخلقه (، اما خدا جنها فرزندي ناقص307، ص17، جق1417طباطبائي، ؛ 399، ص4، جق1415في  کاشاني، 

 ةزدرت و حکومت، همانند قضراوت شرتابآسيب قدعنوان به به او بخشيد. طرح اين نمونة بسيار حساس
رو که خداي جعالي با وحي، هم ييامبرش را هاي اعجاز بيان قرآن مجيد است. ازآن، از نمونهداودحضرت 
کند و هم  انشينان وي را، از معصومان گرفته جا سراير کسراني کره در سراية ديرن بره قردرت و جربيت مي
آسريب عنوان بره جرين نقطة لغزش و انحرراف از قردرت راسرسند، در آيات اين سوره، حساحکومتي مي

مطرح کرده است، جا ييامبر و  انشينان معصومش، حاکميت خود را با ايرن مرحلرة واال و براالجر حکومرت 
هاي مطلوب حکومت عدل الهي، خود را برا ايرن جنظيم کنند، و ساير حاکمان نيز با معيار قرار دادن شاخصه
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روشن است که وقتي و ود اين دو انحراف ظريف و حساس در حاکمي اسالمي، که  معيار هماهنگ سازند.
جر از آن در ييشگاه کند، ناشايست شمرده شود، به طريق اولي، انحرافات بزرگدر  ايگاه ييامبر حکومت مي

 .خدا نامطلوب است و کساني که مبتال به آن باشند شايستة  انشيني ييامبر نخواهند بود

 قدرتمندان جز بندگان مخَلص  ةلغزش هم. 3

ه برر همرة و ابليس يرداخته، حامل ييام عامي است ک بخش ياياني سوره، که به ذکر قصة حضرت آدم
اسرت کره  ان عليره ييرامبرگيري شديد مشررکهاي سوره سايه انداخته است؛ هم ناظر به موضعبخش
ر ساني است کره در آينرده، دکشدار به همة آدم بر ابر اغواي شيطان است، و هم هاي از سقوط بنينمونه

راهي آنان بسرته و قردرت، رسند جا بدانند شيطان کمر به گمساية حاکميت دين به حکومت و قدرت مي
 کشاند.آنان را به ورطة فساد و سقوط مي

د خردا را کند که بدانندهد و اعالم ميهاي مؤمنان معرفت مياين بخش همچنين با صراحت، به جوده
 راهي و سقوط آنان نيست و جنها آنان شايسرتگيدگان مخلَص و خالصي است که شيطان را جوانايي گمبن

 ني بر اقتدار( بريا دارند.ومبت ومبتني بر عدالت( و سليماني جوانند حکومتي داوديدارند و مي

 . شايستگان قدرت و حکومت4

« لَرصعباد مخ» ييام اصلي سوره، مقصود از ل در اين سوره، آن است که با جو ه بهنکتة قابل جو ه و جأم
يسرته در امرت ه بنردگاني شاوإاِلَّ عِبادَاَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ(، ييامبران گاشرته نيسرت، بلکر 83خدا در آية 

و  هاي مطرح در اين سوره برودهييامبر است که در آينده، خواهند آمد و مصون از اغواي شيطان و آسيب
ر طور واضح اشاره دارد بر اينکه همرواره دآن، اين بخش از سوره به عالوه برشايستگي حکومت دارند. 

و رود دارنرد  اي براي حکومت کردن عادالنه، بسان شخص ييامبرحاکميت دين اسالم، افراد شايسته
در  که اگر ناشايستگان از جصاحب قدرت و حاکميت کنار بکشرند آنران قردرت و حکومرت عادالنره را

نديشرة به دست خواهند گرفت و به عدالت و حق حکومت خواهند کرد. راز اينکره در ا امعة اسالمي 
ن سروره اليه ايرشارٌمشيعي، خلفاي ييامبر و حاکم اسالمي بايد از طرف خدا منصوب شود، جحقق شرط 

داري رهبري ديني و ادارة  امعه اسالمي براي اسرتقرار حکرومتي عادالنره در  امعره اسرت. براي عهده
و قردرت  حضررت داود ةروايات، اين بندگان مخلَص خدا، که بره حکرم و حکومرت عادالنرمطابق 

، 4، جق1415از اهرل بيرت ييامبرنرد وحرويزي،  عصوممکنند امامان راني ميحکم حضرت سليمان
، 1، جق1409وحسرريني اسررترابادي،  طور ويررژه از اميرالمررؤمنيندر بعضرري از روايررات، برره .(452ص
 بسران حضررت سرليمان ييرواانفرمر ياد شده کره از قردرت و م آل محمد( و قائ500-494ص

 .(452، ص4، جق1415حويزي، ؛ 397، ص1، جق1407وکليني،  برخوردار خواهند بود
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 گيرينتيجه

 از مباحث گاشته نتاي، ذيل به دست آمد:

مينرة دهندة خطا بودن ديردگاه برخري از مستشررقان در زو مضمون آن نشان« ص»جأمل در سورة 
ي کره نپرداختن سور مکي قرآن به مسائل مربوط به سياست و ا تماع است. بر اين اسراس، رويکررد

خي جرارييونردي صررفاً معتقد است ييوند ميان قرآن و سياست و در سطحي فراجر، ديرن و سياسرت ي
طور است، رويکردي نادرست است و جأمل در سور و آيرات مکري قررآن، و در يرژوهش حاضرر بره

ست است. ايرن امرر، هرم در سرور يادهندة ييوند ذاجي قرآن و سنشان« ص»ل در سورة جأممشخص، 
 .دهدي و هم در سور مدني خود را نشان ميمک

هاي حکومرت سياسري و بيان جحکريم و اسرتقرار يايره« ص»موضوع اصلي و محوري سورة 
ز آن حضررت و ه است که هنوبود هاي مياني بعثت ييامبر، آن هم در سالديني رسول خدا

گرويي قطعري يک ييش« ص» ةييام سوراين، آزار مشرکان قرار داشتند. بنابر ييروان اندکش جحت
 آيد.شمار ميبارة دين اسالم بهدر

ن و و نيرز قصرة شريطا در اين سوره، ضمن بيان ابعادي از قصة حضرت داود و سليمان و ايروب
جأسريس  ه دسرت ييرامبربرحوزة حکومت ديني که  ها و ابعاد وواقع،  ايگاه اقتدار و ويژگيدر آدم

فرراد اشده معرفي گرديده است. همچنين در اين سوره، اشاره شده اسرت کره همرواره در ديرن اسرالم، 
ها را از قرار گرفتن در مسند قدرت برر اي براي حکومت و ود دارند. در عين حال، عموم انسانشايسته

 گي، سخت در مظان انحرافند.حار داشته است؛ زيرا به سبب نبود شايست

، نيز به دست آمد که در اين سوره، به دو آسيب عمده مربوط بره صراحبان قردرت و حاکمران
کار برراي دفراع از ا رازه نردادن بره سرتم اوري ميان مردم هرانرد در حرديعني نبود عدالت در د

يب مربوط به ک آسس ر و نيز يهاي مقدهراند با داشتن انگيزهر و فريفته شدن به قدرت ،خودش
ر اشاره شده است و آن اينکره برراي جصراحب قردرت جرالش هاي مخلَصر بجز انسانعموم مردم

ها دام شيطان است و آنان در معرض فريب شيطان قررار دارنرد نکنند که بسياري از احساس وظيفه
 .يابندو از دام او رهايي نمي

شايسرتگاني و رود دارنرد کره اگرر  در  امعة اسالمي، همواره برراي ادارة حکومرت دينري،
 شايسررتگان کنررار بکشررند، قرردرت و حکومررت، خررود برره سررراغ شايسررتگان خواهررد رفررت.غير

 .اين شايستگان از فريب شيطان و انحراف در امانند



64      1393، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

 منابع

 الکتب العلميه. ، بيروت، دارروح المعانى فى تفسير القرآ  العظيم ق،1415آلوسى، سيدمحمود، 
 يه.، بيروت، دار الکتب العلممير القرآ  العظيتفسق، 1419بن عمرو،  کثير، اسماعيلابن

 ، جهران، بنياد بعثت.ر القرآ يتفس يالبرها  فق، 1416بحراني، سيدهاشم، 
 ، جر مة حسيني صابري، جهران، علمي و فرهنگي.قرآ  يانياعجاز ب، 1376بنت شاطي، عايشه، 

 المي.، قم، يژوهشگاه علوم و فرهنگ اسيات مکيدر آ ياسيس ةشياند يمبان، 1389جيجاني، عبدالقادر حامد، 
 نتشارات اسالمي.ا، قم، دفتر ات الظاهرهي  االيتأوق، 1409الدين علي، حسيني استرابادي، سيدشرف
 ، قم، اسماعيليان. نور الثقلينق، 1415حويزي، عبدعلي بن  معه، 
 النفائس. م، اردن، دار، چ دوير الموضوعيالتفسق، 1418خالدي، صالح عبدالفتاح، 

 مي.، جهران، سازمان جبليغات اسالقرآ  يهاسوره يساختار هندس، 1386گر، محمد، خامه
 القلم. کويت، دار ،ميالقرآ  الکر يمدخ  الق، 1404دراز، محمد عبداهلل، 
 ، قاهره، دار احياء الکتب العربيه.ثير الحديالتقسق، 1383دروزه، محمدعزت، 
 .، چ سوم، بيروت، دار الکتاب العربيالکشاف عن حقائق غوامض التنزي ق، 1407عمر، زمخشرى، محمودبن 

 .هْلثق فامؤَح  الكتب ، بيروت، جمال القراء و کمال االقراءق، 1419بن محمد، سخاوي، علي
 الشروق. ، چ هفدهم، بيروت، دارظالل القرآ  يفق، 1412سيد قطب، 

 ، چ ينجم، قم، دفتر انتشارات اسالمي.ر القرآ يتفس يزا  فيالمق، 1417طباطبائي، سيدمحمدحسين، 
 ، جهران، ناصرخسرو.مجم  البيا  فى تفسير القرآ ، 1372بن حسن، طبرسى، فضل

 ، بيروت، دار المعرفه.جام  البيا  فى تفسير القرآ ق، 1412، طبرى، محمد بن  رير

 النشر.لطب ع  و لدار المالا  دوم، بيروت، ، چالقرآ  ير من وحيتفسق، 1419اهلل، سيدمحمدحسين، فضل

 ، جحقيق حسين اعلمي، جهران، صدر.الصافيق، 1415، في  کاشانى، مالمحسن
 ، چ سوم، جهران، بنياد بعثت.ثير احسن الحديتفس، 1377اکبر، قرشي، سيدعلي

 ، جهران، ناصرخسرو.الجام  الحکام القرآ ، 1364قرطبي، محمدبن احمد، 
 ، چ اهارم، قم، دار الکتاب.ير قميتفس، 1367براهيم، بن اقمي، علي

 الکتب االسالميه. اکبر غفاري، جهران، دار، جصحيح علييالکافق، 1407کليني، محمدبن يعقوب، 
 اب.، قم، بوستان کتمستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني، 1386زايي، نجف، لک

 ؤسسة فرهنگي التمهيد.، قم، متفسير و مفسرا ، 1379معرفت، محمدهادي، 
 الکتب االسالميه. ، جهران، دارر نمونهيتفس، 1374مکارم شيرازي، ناصر، 
 ، قم، مرکز مديريت حوزه علميه قم.يحکومت اسالم، 1385واعظي، احمد، 


