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  چکيده
دار راد زنـدگی سیاسـی و دینـی برخـوبارة ابعمنسجم دراي کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشهعنوان به قرآن مجید

و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقـاد دارنـد و بـر همـین اسـاس نیـز  است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی
دگاه مقالۀ حاضر در تضـاد اسـت. درواقـع، رویکردي که با دی؛ دانندمی توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی

دهندة پیوند ذاتی قـرآن و ن نیز به سیاست و حکومت توجه جدي شده و این موضوع به نوبۀ خود، نشانی قرآدر آیات مک
» ص«در سـورة  موضـوع حکومـت پیـامبر فراتر از آن، اسالم و سیاست است. بر این اساس، مقالۀ حاضر بـه بررسـی

دهندة امتـزاج بنیـادین اسـالم سیاسـی پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشانمی
قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسالم به لحاظ اجتمـاعی در  در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر تنهانه

عنوان بـه »ص«مقاله حاضر درصـدد بررسـی سـورة  اند دولت تشکیل دهند.هنوز موفق نشده اقلّیت قرار دارد و پیامبر
ـ یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثـت ـ نـازل شـده، اثبـات کنـد  هاي میانی بعثت پیامبرمکی، که در سالي اسوره

و تثبیت حکومت دینی آن حضـرت و  موضوع اصلی و محوري این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر
شود که همـواره در جامعـۀ اسـالمی، افـرادي یم معرفی دو چالش عمدة فراروي آن است. همچنین از این سوره استفاده

  شایسته براي ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذي به اندیشه و روحشان ندارد.

  مدنی.آیات مکی، آیات سیاست، ، دین، چالش، ، حکومت»ص«سورة  ها:کلیدواژه
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  مهمقد
در قـرآن اسـت. بحـث »» سیاست و حکومت« یکی از مباحث مهم در زمینۀ مطالعات قرآنی، بحث

هـا و آموزهـا در در قرآن، از آن نظر اهمیت فراوانی دارد که زیربناي بسـیاري از نگرش» حکومت«
واقع، اگـر معتقـد باشـیم قـرآن کـریم توجـه چنـدانی بـه رویکرد اسالم به سیاست است. درزمینۀ 

در زمینـۀ  سـی پیـامبر اکـرممسائل مربوط به سیاست و حکومـت نداشـته اسـت، اقـدامات سیا
به شمار خواهیم آورد که جداي از رسالت ایشـان بـوده و شـرایط  یهایتشکیل حکومت را فعالیت

تاریخی و اجتماعی، ایشان را به سمت دخالـت در سیاسـت و تشـکیل دولـت کشـانده اسـت. در 
ر گرفتـه سیاسـت یـک پیونـد تـاریخی و بشـري در نظـ نتیجۀ چنین رویکردي، پیوند میان دین و

شود که خارج از ذات اسالم قرار دارد. اما اگـر در مقابـل، معتقـد باشـیم قـرآن کـریم در کنـار می
هـاي بنیـادینی را هتوجه کرده، در زمینۀ سیاست و حکومت نیـز آمـوز آنهابسیاري از مسائلی که به 

ی را در انـد قـدرت سیاسـبر اساس رسالت الهی خویش موظف بوده مطرح نموده و پیامبر اکرم
اختیار گیرند و در زمینۀ تأسیس حکومت اقدام کنند، رویکـرد مـا نسـبت بـه جایگـاه سیاسـت در 

» دیـن«اسالم و پیوند میان این دو کامالً متفاوت خواهد بود. بر اساس رویکـرد دوم، ارتبـاط میـان 
، 1385شـود (واعظـی، ارتباطی ذاتی و نه صرفاً تـاریخی و بشـري در نظـر گرفتـه می» سیاست«و 

)؛ به این معنا که سیاست و امور مربوط بـه آن، جزئـی غیـر قابـل انفکـاك از دیـن اسـت و 80ص
  .شرایط تاریخی نقشی در این ارتباط و پیوند ندارد

شود که بدانیم نگرش صرفاً تـاریخی بـه ارتبـاط سیاسـت و تر میاهمیت این موضوع آنگاه برجسته
وجهی دارد. بر اساس ایـن دیـدگاه، طـرح مسـائل سیاسـی در داران قابل تدین در میان مستشرقان، طرف

هاي مدنی صورت گرفته است و علت آن هم تغییر شرایط تاریخی مسلمانان بـوده قرآن، عمدتاً در سوره
 سیاسـی تـوجهی نداشـته، بلکـه اساسـاً به مسائل اجتمـاعی و تنهانهاست. طبق این دیدگاه، آیات مکی 

زیربناي طرح مقولۀ سیاست بدبین است. اندیشۀ سیاسی نیـز بـه تبـع وان عنبه نسبت به زندگی اجتماعی
  تـدریج، مطـرح شـده و در نتیجـۀ هجـرت پیـامبره بهدر مکـ آن، در اواخر دوران حضـور پیـامبر

 آن به مسائل سیاسی توجه کـرده اسـت(یا همان تغییر در اوضاع و شرایط تاریخی مسلمانان بوده) که قر
  .)29، ص1389(تیجانی، 

کـه معتقـد بـه پیونـد  رویکرد مقالۀ حاضر در تضاد با دیدگاه ایـن دسـته از مستشـرقان اسـت
اي کـه نوشـتار حاضـر در پـی اثبـات آن اسـت ذاتی اسالم و سیاست هستند. فرضیهتاریخی و غیر
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عبارت است از اینکه در آیات مکی قرآن نیز بـه سیاسـت و حکومـت توجـه جـدي شـده و ایـن 
دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسالم و سیاسـت اسـت. بـر ایـن نشانموضوع به نوبۀ خود، 

پـردازد کـه بـر اسـاس می» ص«در سورة  موضوع حکومت پیامبرحاضر به بررسی اساس، مقالۀ 
ی قـرآن اسـت. طـرح مسـائل سیاسـی در ایـن سـوره، هاي مکـر بیشـتر محققـان، جـزو سـورهنظ

در شـرایط وجـود دولـت آنگـاه کـه در اختیـار  تنهانـهی سـدهندة امتزاج بنیـادین اسـالم سیانشان
قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسـالم بـه لحـاظ اجتمـاعی، در اقلّیـت قـرار دارد و  پیامبر
  .اند دولت تشکیل دهندهنوز موفق نشده پیامبر

. اسـت» هاوحدت موضوعی سوره«روي از نظریۀ پی» ص«رویکرد پژوهش حاضر در بررسی سورة 
در این نظریه، موضوع بحث این است که هر سوره از قرآن داراي هدف و غرض خاصی است که همـۀ 
آیات آن سوره بر محور آن غرض شکل گرفته است. غرض هر سوره درواقع، موضوع اصلی آن سـوره 

وحـدت «یـا » سور القرآن ةوحد«داران بسیاري دارد و از آن به دهد. امروزه این نظریه طرفرا تشکیل می
از همین موضوع، در تفسیر موضوعی قـرآن . )118، صق1404(دراز،  شودتعبیر می» هاموضوعی سوره

  .)239، صق1418شود (خالدي، یاد می» اي قرآنتفسیر موضوعی سوره«عنوان به نیز
هـا را اسـاس فهـم به این معناست که باید پیام سـوره» هاى قرآنوحدت موضوعى سوره«

محور و مدار فهم آیاتى مـدّ عنوان به رو، الزم است موضوع سورهایند، و ازآیات آن تلقّى کر
؛ 499، ص2، ج1379نظر باشد که آن آیات حول همان موضـوع نـازل شـده اسـت (معرفـت، 

  .)20، ص1386گر، خامه
گیـري از روایـات، عـالوة بهرهکوشد از طریق تأمّل در سیاق آیات سوره، بـهمی پژوهش حاضر

هاي این سوره را بـا آن وضوع اصلی و محوري این سوره را کشف کند و رابطۀ بخشسبب نزول م
  .موضوع واحد و غرض اصلی تحلیل نماید

  طرح مسائل سياسي در قرآن مکي
گیرنـدة عناصـر و  پژوهـی ـ دربـرقرآن مجید ـ بـه اعتـراف غالـب پژوهشـگران در عرصـۀ قرآن

بـارة سیاسـت و زنـدگی اي منسـجم درواند اندیشـهت، میآنهامفاهیمی است که کنار هم قرار دادن 
تـوان هاي گونـاگونی را میسیاسی مؤمنانه ارائه دهد. در زمینۀ جایگاه سیاسـت در قـرآن، پرسـش

هایی از این قبیل: آیا به مسائل مربوط به زندگی سیاسـی در قـرآن توجـه شـده مطرح کرد؛ پرسش
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آزادي، عـدالت، مشـروعیت، مشـارکت،  حاکمیـت، سـلطه، است؟ مباحثی از قبیل دولت، قـدرت،
ها از چـه جایگـاهی ها و ملتبیعت، نظارت بر قدرت، تمرکز یا توزیع قدرت و روابط میان دولت

  .)15، ص1386زایی، است؟ (لک در قرآن برخوردار
یکی از مباحثی که به میزان قابل تـوجهی در زمینـۀ جایگـاه سیاسـت در قـرآن اهمیـت دارد بحـث 

ر سیاست و حکومت در آیات مکی و مـدنی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه در کـدام دسـته از پرداختن به ام
تري صورت گرفته است؟ البته طـرح چنـین پرسشـی بـه علـت هاي قرآن به سیاست توجه جديسوره

بـه ایـن معنـا کـه برخـی محققـان غربـی ؛ اندرویکردهاي خاصی است که برخی مستشرقان مطرح کرده
ی، اندیشۀ سیاسی وجود ندارد و اساساً طرح اندیشۀ سیاسی در قـرآن، مربـوط هاي مکمعتقدند در سوره

هاي مدنی است. علت این امر را نیز باید در مسائل و موضوعاتی خارج از متن قـرآن، یعنـی در به سوره
وجو کرد. این دسـته از محققـان غربـی تأکیـد دارنـد بـر تغییرات و تحوالت تاریخی و اجتماعی جست

اندیشۀ سیاسـی در « یاست و اجتماع داشته است و اساساًدر آیات مکی، رویکردي منفی به س اینکه قرآن
ه بـه از مکـ اواخر دورة مکی پیدا شد و نتیجۀ تحوّالت تاریخی بود که پس از مهاجرت پیـامبر اسـالم

  .)29، ص1389(تیجانی، » مدینه رخ داد
دیـدگاه عمـومی مسـلمانان، کـه چنین رویکردي موجب شده است برخی از مستشـرقان بـرخالف 

دانند، معتقد شوند هجرت تغییـري مـاهوي در را گسترش و ادامۀ روند دعوت مکی می هجرت پیامبر
 هریگلـدزشناسـی بـه نـام و محتواي دعوت ایشان ایجاد کرد. پرچمدار این عقیده شرق رسالت پیامبر

شریعت در اسالم؛ تـاریخ تکامـل عقیـده و  عقیده وویژه، در کتابش با عنوان م) است. او به1920 - 1850(
 وات يمـونتگمرو  انـدره، بوهـلکند. البته مستشرقانی مانند ، این نظر را مطرح میشریعت در دین اسالم

هاي خود، چنین رویکردي را نسبت قرآن و فراتر از آن، نسـبت نیز بر همین نظر تکیه کرده و در بررسی
  .)32- 31، ص1389اند (تیجانی، به دین اتخاذ نموده

دهد که سیاست در ایـن دسـته بر خالف چنین رویکردي، تأمل در سور و آیات مکی قرآن نشان می
اي برخـوردار بـوده و چنـین نیسـت کـه سور و آیات نیز همچون سور و آیات مکی از جایگاه برجسته

تـوان اسـاس، می توجهی کرده باشد. بر ایـنقرآن در سور مکی به مسائل مربوط به اجتماع و سیاست بی
هـاي نظـري اندیشـۀ سیاسـی اسـالم گفت: آیات و سور مکی قرآن از ظرفیت مناسبی بـراي فهـم بنیان

متمرکـز » ص«روي، بررسی پـژوهش حاضـر بـر سـورة بدین). 11، ص1389(تیجانی،  برخوردار است
آن، نشـان به صورت یکپارچه و با در نظر گرفتن تناسـب میـان آیـات » ص«است. تأمل در آیات سورة 
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یل حکـومتی عادالنـه و دهد که موضوع اصلی این سوره تأکید بر تثبیت دین اسالم در زمـین و تشـکمی
ها و تهدیـدهایی را، کـه آن، بعضـی از آسـیب این دین الهی در آینـده اسـت. عـالوه بـر مقتدر در سایۀ

  کند.فراروي حاکمان اسالمی است، گوشزد می

 »ص«غراض سورة ان دربارة اهداف و امفسرديدگاه 

و قبل » صافّات«در ترتیب مصحف، سی و هشتمین سورة قرآن است که پس از سورة » ص«سورة 
ابـن  از عطاي خراسـانیقرار گرفته است. در ترتیب نزول نیز مطابق روایت مشهور » زمر«از سورة 
، 1372 (طبرسـی، مجمـع البیـان در طبرسـیباره معرفی شده و ترین روایت در اینکه موثقعباس، 

و » قمـر«) آن را نقل کرده است، این سوره در همین رتبه قرار دارد و پـس از سـورة 613، ص10ج
نقل شده » ص«نازل شده است. البته دیدگاهی نیز مبنی بر مدنی بودن سورة » اعراف«پیش از سورة 

 ایـن .)154، ص12ق، ج1415که دیدگاهی ناصحیح و برخالف اجماع شناخته شده است (آلوسی، 
هایی آمـده اسـت آهنگین و بـا فاصـله (=سـجع) آیه، و غالباً آیاتش کوتاه و نسبتاً 88سوره داراي 

شانزده آیۀ نخست سوره مسـتقیم  .)455، ص1، جق1419سخاوي،  ؛596ص، 8، ج1372(طبرسی، 
را بیـان کـرده و از  قصۀ حضرت داود پیـامبر 29تا  17کفار مکه را مخاطب ساخته است. از آیۀ 

 قصۀ حضرت ایوب 44تا  41پرداخته است. از آیۀ  به شرح قصۀ حضرت سلیمان 40تا  30آیۀ
از پیامبرانی همچون حضـرت ابـراهیم، اسـحاق، یعقـوب، اسـماعیل، یسـع و  48تا  45را و از آیۀ 

هاي الهـی هـا و عـذاباز بهشت و جهنم و برخی نعمت 64تا  49 یاد کرده است. از آیۀ ذالکفل
و  ، قصـه حضـرت آدمهسخن به میـان آورده و سـرانجام، در بخـش پایـانی سـوردر عالم دیگر 

مکی اسـت.  ،انمفسربه اتفاق نظر » ص«آدم آمده است. سورة شیطان و سوگند وي براي فریب بنی
ابـن )؛ امـا 195، ص9، ج1377بعثـت حـدس زده (قرشـی،  6و  5هاي نزول آن را در سـالقرشی 
قریـب حـدود سـال دهـم بعثـت یعنی  ابوطالبیات حضرت نزول آن را در سال آخر ح عاشور

 .)107، ص23تا، جعاشور، بیابنتخمین زده است (
از طریق تأمّل در روایات اسباب نزول و سیاق منسـجم » ص«پیش از مطالعه و بررسی غرض سورة 

ة انی را که به بیان غرض و موضـوع اصـلی سـورمفسربجاست دیدگاه برخی از » ص«و یکپارچۀ سورة 
نویسـد: باشـد. وي می د قطـبیسـباره از اند بررسی کنیم. شاید نخستین اظهار نظر در اینپرداخته» ص«

و نیـز حسـاب در  هاي مکی، به مسئلۀ توحید و وحی به حضرت محمداین سوره همانند سایر سوره
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یـب دهندة تعجـب و غرآخرت پرداخته است. بیان قضیۀ توحید و وحی در بخش نخست سوره، نشـان
کـه شمردن آن توسط سران مشرك مکه و مواجهۀ ناگهانی آنان بـا ایـن دعـوت پیـامبر اسـت؛ همچنـان

دهندة استهزا و رد و تکذیب مشرکان نسبت به تهدیدها و عـذاب الهـی هـم هسـت (سـید قطـب، نشان
ویـژه هاي قـرآن، بـهروشن است که مسئلۀ توحید و وحی بر بسیاري از سوره .)3005، ص5، جق1412

ها از توانـد موجـب تمـایز ایـن دسـته سـورهسور مکی آن، حاکم است و این موضوع عام چنـدان نمی
هاي دیگر سوره نیز رابطۀ روشن و قابـل قبـولی دربارة بخش د قطبیسیکدیگر باشد. توضیحات بعدي 

 ).هماندهد (هاي این سوره با یکدیگر و نیز با غرض و هدف اصلی سوره به دست نمیرا از بخش
بـا ذکـر  نویسد: در سوره، سخن بر محور منذر بودن پیامبربارة غرض سوره میدر علّامه طباطبائی

(قرآن) نازل شده از جانب خدا بر ایشان و دعوت به توحیـد و اخـالص در بنـدگی خـداي تعـالی دور 
را در چهـار بخـش دیـده اسـت: در بخـش نخسـت، سـخن بـا » ص«زند. ایشان نیز معارف سـورة می

و ایمان به آن حضرت و بازداشـتن مـردم  روي پیامبربرتافتن از پی دي از سرسختی کافران و سریادکر
هایی از پیـامبران از ایمان و سخن باطل بر زبان راندن آغاز شده است. در بخش دوم سوره، با ذکـر قصـه

ان را بـه تصـویر را به صبر امر کرده است. در بخش سوم، عاقبت پرهیزگاران و طغیانگر گذشته، پیامبر
کند انذار و دعـوتش بـه توحیـد را بـه مـردم امر می کشیده است. در نهایت، در فصل چهارم به پیامبر

  ).181، ص17، جق1417ابالغ و بیان کند که عاقبت پیروان شیطان آتش است (طباطبائی، 
ب مطالبش است و چارچو» صافات«نیز با بیان اینکه این سوره مکملى براى سورة  تفسیر نمونه

دارد و از ایـن نظـر کـه سـوره مکـى اسـت، تمـام » صـافات«شباهت زیادى با چـارچوب سـورة 
دربـر دارد،  ها را در زمینـۀ بحـث از مبـدأ و معـاد و رسـالت پیـامبر اکـرمهاى این سورهویژگی

محتواي سوره را در پنج بخش گزارش کرده است. دیدگاه این تفسیر در سه بخش نخست، نزدیک 
است، و بخش آخر را با تفصیل بیشتر و اندکی متفاوت بیان کـرده اسـت  طباطبائی علّامهگاه به دید

  .)204، ص19، ج1374(مکارم شیرازي، 
، 1377نبوت و معاد دانسـته اسـت (قرشـی، ، را توحید هنیز محور مطالب و غرض سور قرشی

وحـی و آخـرت، ، یـدنیز با ناظر دانستن معارف سوره بـه سـه حـوزة توحاهللا فضل .)198، ص9ج
، 19، جق1419اهللا، تر آورده اسـت (فضـلمطالبی نزدیک به تفاسیر مزبـور بـا رویکـردي اجتمـاعی

انی کـه نقـل کـردیم مفسراي متفاوت با سخن نیز در بیان اغراض سوره، نکتهابن عاشور  .)231ص
 .)107، ص23تا، جابن عاشور، بیبیان نداشته است (
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ان معاصر، که به وحدت موضوعی سور توجه نشـان مفسرمیان شود، از می که مالحظهناین، چنابنابر
» ص«اند. اثـر مسـتقلی نیـز در خصـوص سـورة یک برداشت سیاسی از این سـوره نداشـتهاند، هیچداده

ان نیز نتوانسته است پیوند نزدیک و روشـنی مفسرتألیف نشده است. موضوع محوري بیان شده از سوي 
ان عموماً در تحلیل زاویۀ خـاص قصـۀ حضـرت داود و مفسر ره تبیین کند؛ مثالًهاي این سومیان بخش

 اند که چرا خداي تعالی بـراي دعـوت پیـامبراي ارائه ندادهکنندهدر این سوره، توضیح قانع سلیمان
هـا و پرنـدگان را را بیان کرده است کـه خداونـد کوه» ذا االید = قدرتمند« به صبر، قصۀ حضرت داود

و قضـاوت داد، » الخطابفصل«ر وي ساخت و مُلک و حکومتش را محکم گردانید و به او قدرت مسخّ
بیـان را و بعد نیز خلیفـه قـرار دادن وي در زمـین ۀ وي در داوري را در یک قضیۀ خاص، و سپس عجل
روح بـر نظیر وي و نیز انداختن جسـد بـیو قدرت بی و یا چرا داستان حضرت سلیمان؛ داشته است

اي میـان قصـۀ ابلـیس و فریـب همـۀ تختش سخن گفته است؟ نیز ارتباط روشن و نزدیک و قانع کننده
اند. روشـن اسـت هنگـامی کـه سـخن از وحـدت آدم بجز بندگان مخلص خداي تعالی بیان نداشتهبنی

را آید باید موضوعی را محور اصلی سوره معرفی کرد که بیشترین تمـایز موضوعی سور قرآن به میان می
  میان آن سوره با سایر سور قرآن نشان دهد.

هـدف عنوان بـه هاي قـرآننبوت و معاد تقریباً در همۀ سوره، وحی، با تأکید بر اینکه توجه به توحید
ولی با تأمل در سـیاق و روایـات سـبب  اصلی و کلی و غرض کالن این کتاب هدایت الهی وجود دارد،

وحی و معـاد بـر ایـن سـوره تر از موضوع کلی توحید، خاص نزول سوره، غرض و پیامی بسیار مهم و
وحی و آخرت از موضوعات بنیادین، عام و بسیار مهم دعـوت و ، رسد. موضوع توحیدحاکم به نظر می

پرداختـه شـده اسـت. بـه نظـر  آنهـاهاي قرآن به آن یا یکی از است که در بیشتر سوره رسالت پیامبر
تـري را در توان اغراض خاص و موضـوعات جزئییادین و عام، میرسد در وراي این موضوعات بنمی

 در ارتباط نزدیکی بوده و ناظر به مرحلـۀ با واقعیت دعوت پیامبر زول هر سوره دنبال کرد که معموالًن
  پاسخگوي شرایط خاص و انتظاري اجتماعی بوده است.و احتماالً  آن حضرتخاصی از دعوت 

  »ص«و فضاي نزول سورة  سبب
همراه با گروهـی از بزرگـان قـریش بـر حضـرت  ابوجهل بن هشام آمده است: روایتی از امام باقر در

دهد. او را بخوان و فرمـانش ده تـا از وارد شدند و گفتند: پسر برادرت ما و بتانمان را آزار می ابوطالب
 اکـرم پیـامبردنبـال  خدایان ما دست بردارد، تا ما نیز از خداي او دست کشـیم. حضـرت ابوطالـب

 آنهـادر پاسـخ  خبر ساخت. پیامبرآن حضرت را از پیشنهاد مشرکان بافرستاد، او را نزد خود خواند و 
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فرمودند: آیا من پیشنهادي بهتر از این به شما ندهم؟ به یک کلمه اقـرار کنیـد تـا بـا آن، بـر تمـام عـرب 
 گو آن یک کلمه چیسـت؟ پیـامبرگفت: بابوجهل  سروري کنید و آنان را خاضع و مطیع خود سازید.

از نـزد او خـارج  فرمودند: بگویید: ال إله إال اهللا. آنان با شنیدن این سخن، انگشت در گوش نهـاده، فـوراً
  .)441، ص4، جق1415؛ حویزي، 649، ص2، جق1407شدند (کلینی، 

قـریش دعوت خود را علنی ساختند بزرگـان  در روایتی دیگر آمده است: پس از آنکه پیامبر
گرد هم آمدند و به او گفتنـد: پسـر بـرادرت خردمنـدان مـا را سـفیه  در خانۀ حضرت ابوطالب

خواند و جوانان ما را تباه ساخته، وحدت و همبستگی ما را شکسته است. اگـر ایـن کارهـا بـه می
 مـانخاطر فقر و ناداري است مالی انبوه برایش جمع کنیم تا ثروتمندترین ما گردد و او را بـر خود

باز گفت، حضـرت  این پیشنهاد را به پیامبر خواهیم ساخت. وقتی حضرت ابوطالب روافرمان
فرمودند: اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند باز هـم پیشـنهاد آنـان را 

یی بـر قـریش و مکـه کـه سـهل روافرمـان کنایه از آن است که پذیرم. این تعبیر رسول خدانمی
کشـم، امـا آنـان اگـر یی همۀ عالم را هم به من دهند از دعوت خود دست نمیروافرمان است، اگر

گردند و عجم را خاضع و مطیع خود سـازند و در  روافرمان یک کلمه از من بپذیرند بر همه عرب
فرمودند: بـه یگـانگی  بهشت پادشاهی کنند. گفتند: یک کلمه که سهل است، ده کلمه بگو! پیامبر

خدا را وانهیم و یک خدا را عبادت کنـیم؟ در ایـن  360اهللا و رسالت من شهادت دهید. گفتند: آیا 
  .)443، ص4، جق1415حویزي،  ؛328، ص2، ج1367نازل شد (قمی، » ص«زمان، سورة 

ة سبب نزول ایـن سـوره نقـل شـده بارن نیز درشبیه این روایت در منابع حدیثی و تفسیري اهل تسن
  .)46، ص7، جق1419کثیر، ابن ؛72، ص4، جق1407زمخشري،  ؛81، ص23، جق1412(طبري،  است

این، چنـین بـه سبب نزولی بیان نشـده اسـت، بنـابر »ص«ها و آیات سوره جز این، براي سایر بخش
به هم پیوسته و منسجم است و نشـان از یکپـارچگی تمـام آیـات  رسد که سیاق کل سوره کامالًنظر می

این، بایـد گفـت: تمـام بنابر .)298، ص2ق، ج1383ل یکبارة آن داللت دارد (دروزه، سوره دارد و بر نزو
هـاي سوره در پی حادثۀ یاد شده نازل گردیده و به دنبال عالج همان واقعه است. در نتیجـه، تمـام بخش

ر نیز احتمال داده اسـت تمـام سـوره د یقرش سوره باید در ارتباط محکم و نزدیک به حادثۀ مزبور باشد.
  .)196، ص9، ج1377پی همین حادثه نازل شده باشد (قرشی، 

ویژه آیات نخستین آن، و با توجه به روایـت سـبب نـزول، بـه دسـت با تأمل در آیات این سوره، به
و بـه  آید که این سوره در فضایی نازل شده است که سران مشرکان مکه به قصد مصالحۀ با پیـامبرمی
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آمدنـد تـا بـا طـرح پیشـنهادات و دادن امتیـازاتی،  رت ابوطالـبسازش کشاندن آن حضرت نزد حض
را از ادامۀ مسیر در تبلیغ وحـی و دعـوتش بازدارنـد. در آیـۀ شـش سـوره آمـده اسـت:  رسول خدا

آیـد کـه میروشنی بره. از این آیه ب»واْ عَلىَ ءَالِهَتِکم إِنَّ هَاذَا لَشىْءٌ یُرَادُاصْبرُوَمْ أَنِ امْشُواْ لَأُ مِنهُانطَلَقَ الْمَوَ«
کننـد. در با پاسخی صریح و محکم و بدون هیچ انعطـافی، پیشـنهادات مشـرکان را رد می رسول خدا

تر بـه نتیجه، سران مشرك قریش با نهایت خشم، قدرت خود را به رخ کشـیده و بـراي تهدیـدي جـدي
کند و به هـیچ فشاري میبر دعوت به توحید پا حال که چنین است و محمدکنند: یکدیگر خطاب می
ایسـتیم و آید، ما هم تا آخرین توان بر شرك خود استقامت ورزیـده، در برابـرش میروي با ما کنار نمی

  کنــدعلـت دعــوت بـه صـبر بــر آلهـه را بیـان می »ءٌ یُـرَادُذَا لَشــىإِنَّ هَـ«کوتـاه نخـواهیم آمــد. جملـۀ 
  .)115، ص23تا، جعاشور، بیابن(

ر و مشـرکان را بیـان کـرد و ، موضـع کفـانازل شد و با تأیید پیامبر» ص«ة در چنین فضایی، سور
یتیم، کـه از  بارة وحی و اینکه این وحی بر شخصی همانند حضرت محمدضمن رد پندارهاي آنان در

نان را نسبت به عذاب و عقاب الهی انذار داده اسـت. عـالوه آاشراف و ثروتمندان مکه نیست نازل شده، 
جُنـدٌ «کنـد: خورده اعـالم میاکنون قدرت و سپاه آنان را شکستاستداللی قاطع و قوي، از همبر این، با 

اکنـون بـه صـبر و اسـتقامت، از هـم و ضمن دعـوت پیـامبر )11(ص: »مَّا هُنَالِکَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ
مسـلّم و تمـام  و استقرار دین و آینـدة روشـن آن حضـرت را قدرت گرفتن و حاکمیت مطلق پیامبر

کنـد و نیـز جانشینان ایشان اشاره می و هاي حکومت پیامبرها و آسیبشده گرفته، به بعضی از چالش
کنـد و در ضـمن، مسلمانانی را که پس از ایشان ممکن است در مسـند قـدرت قـرار گیرنـد، تهدیـد می

  دهد.هایی از پیامبران گذشته را بیان کرده، هشدار میقصه

  استقرار و تثبيت حکومت ديني »: ص«مضمون سورة 
» ص«بندي نسبتاً کلی، معارف مطرح در سـورة اند، در یک تقسیمگونه که مفسران اشاره کردههمان
هاي این سوره و نیز با در نظر گـرفتن روایـاتی توان در پنج بخش جاي داد. با تأمل در بخشرا می

ترین و رسـد محـوريان شـد، بـه نظـر میکه در باب سبب نزول بخشی از آیات نخستین سوره بی
هاي این سوره را به هـم پیونـد زنـد، اعـالن شکسـت تواند بخشترین موضوع سوره، که میاصلی

، ۀو خبر دادن از شکست قطعی آنان و اسـتقرار قدرتمندانـ کافران و مشرکان در مواجهه با پیامبر
ها و خطراتی کـه س به بعضی چالشدین حق در زمین، در کنار تأکید بر وحدانیت خداست، و سپ

  .کند، اشاره کرده استو حاکمان اسالمی را تهدید می حکومت پیامبر
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در بخش نخست، به بعضی از رفتارهاي کافران اشاره کرده، با رد آن، مشرکان را نسـبت بـه رفتـار و 
و بـا سـوگند بـه  عـهدهد. سوره با یکی از حروف مقطمیانذار  شان در برابر دعوت پیامبرگیريموضع

  .)1(ص:  »الْقُرْءَانِ ذِى الذِّکْروَص « شود:کننده آغاز میقرآنِ یادآوري
ان احتماالتی همچون معجزه بودن قـرآن، واجـب بـودن مفسردر اینجا جواب قسم ذکر نشده است. 

انـد. امـا جواب قسم بیـان کـردهعنوان به ن، عاري بودن قرآن از خلل و نقص و مانند اینها راآعمل به قر
اي کـه گونـهن و ذکر بودن آن اسـت، بـهآچون یکی از کارکردهاي قسم توجه دادن اذهان مخاطبان به قر

تـوان غـرض از قسـم را در اینجـا، )، می261، ص1376کند (بنـت شـاطی، نیاز از جواب میقسم را بی
در پایـان سـوره نیـز  همان ذکر بودن قرآن در نظر گرفت که با این سوگند به آن توجه داده شـده اسـت.

روي، دیگر نیازي به جـواب قسـم نیسـت. البتـه کـافران ایـن ذکـر و کند، و بدینمجدّد بر آن تأکید می
گیرند. علـت آن هـم ایـن اسـت کـه یادآوري قرآن را باور نکرده، آن را جدّي نگرفته و از آن پندي نمی

ذِینَ کَفَـرُواْ فـىِ «گري هستند: و وحی الهی سخت در سرکشی و مخالفت و ستیزه آنان با پیامبر بَـلِ الـَّ
 آنهـاهایی را کـه پـیش از دهد که چه بسیار نسـلگونه به آنان انذار می). خدا هم این2(ص: »شِقَاقٍوَ ةعِزَّ

کـمْ «فریاد برآوردند و خواستند فرار کنند، اما گاهِ فرار و رهایی از عذاب خـدا نبـود:  آنهاهالك کردیم و 
  .)3(ص:  »لَاتَ حِینَ مَنَاصٍوَن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ أَهْلَکْنَا مِ

اي از میان خودشـان برانگیختـه دهندهتوانستند بپذیرند بیمسرّ ستیز و مخالفت کافران این بود که نمی
که نه از اشراف و بزرگـان مکـه بـود و نـه از ثروتمنـدان آنـان.  چون محمدهمشود؛ آن هم شخصی 

عجَبُـواْ أَن وَ«خواندنـد: را سـاحر و دروغگـو می کردنـد و پیـامبرتعجبانه آن را انکـار میروي، مبدین
و چون مهترانشان نتوانستند با تطمیـع، نظـر  .)4(ص: »قَالَ الْکَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کَذَّابٌوَجَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنهْمْ 

مم شـدند تـا بـه اي خود دعوت کرده، مصـرستش معبودهرا به خود جلب کنند یکدیگر را به پ پیامبر
انطَلَـقَ الْمَلَـأُ وَ«اسـت:  گفتند: همین، خواست پیـامبررو، ازاین کوتاه نیایند. وجه، در برابر پیامبرهیچ

  .)6(ص: »ءٌ یُرَادُاصْبرُواْ عَلىَ ءَالِهَتِکمْ إِنَّ هَذَا لَشىْوَمِنهْمْ أَنِ امْشُواْ 
در برابـر پیشـنهادهاي  روشنی اشاره دارد کـه رسـول خـدابه »یراد إنّ هذا لَشیءٌ«عبارت ذیل آیه 

  کارانۀ آنان، هیچ کوتاه نیامده است.جویانه و سازشصلح
اند، در میـان مشرکان با اظهار اینکه در آخرین دین (دین مسیح) هیچ سخنی از توحیـد نشـنیده

که از نظـر ثـروت و  کردند که چرا وحی باید بر شخصی همچون حضرت محمدمردم شبهه می
أَءُنزِلَ عَلَیْـهِ الـذِّکْرُ مِـن بَیْنِنَـا بَـلْ هُـمْ فـىِ «قدرت از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست، نازل شود: 

  .)8(ص: »مِّن ذِکْرِى بَل لَّمَّا یَذُوقُواْ عَذَابِ شَکٍ
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یی روافرمـان ؟ و یاهاي رحمت پروردگار نزد آنان استگوید: مگر خزانهخداوند با رد پندار آنان، می
دهند وحی خدا بر چه کسی نازل شـود؟ اگـر چنـین اسـت ها و زمین از آن آنان است که نظر میآسمان

هاي آسمان باال روند و امور عالم را تدبیر کننـد، و یـا وحـی را بـر هـر کـس کـه ها و راهبیایند از نردبان
اي پیـامبر، از  دهـد کـهآینـده آنـان خبـر میخواهند فرود آورند! اما آیات با قاطعیت و صـراحت، از می

ا هُنَالِـکَ «اند: اکنون آنان لشکري در هم شکسته هیچ نگرانی به خود راه مده که از هم آنهاتهدید  جُنـدٌ مـَّ
کنـد کـه مـا پـیش از اینهـا )، و بر شکست قطعی کافران چنین استدالل می11(ص: »مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ

 رتمند دیگري همچون قوم نوح و عاد و فرعونِ بسیار نیرومنـد و قـوم ثمـود و لـوط واقوام بزرگ و قد
اهل مدین، که پیامبرانشان را تکذیب کردند، مجازات کردیم و به آنان حتی به اندازة فاصـلۀ میـان دوبـار 

یْحَۀًمَا یَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا وَ«دوشیدن شتر مهلت ندادیم:  َ ا لَهَـا مِـ وَاحِـدَةً صـ ). بنـابراین، 15 (ص: »ن فَـوَاقٍمـَّ
  شکست مشرکان مکه در مقایسه با اقوام قدرتمند گذشته، براي خداي قادر متعال کاري بس آسان است.

پرداخته است. روشن است کـه هـدف از طـرح  بخش دوم آیات سوره به بیان قصۀ حضرت داود
و تـاریخ نیسـت، بلکـه هـدف،  ها و پیامبران گذشته در قرآن مجید، بیـان قصـه و سرگذشـتقصۀ امت

هاي سعادتمندي بشر در دنیا و آخرت است. به همـین سـبب اسـت هدایت و تربیت و بیان اصول و راه
تـوان رسـد، بـه جرئـت میهاي پیامبران در برداشت نخست به ذهن میوجود تکراري که در قصه که با

و موضوع اصـلی و محـوري هـر  اي در قرآن تکرار نشده است، بلکه به مقتضاي غرضگفت: هیچ قصه
بقـره، انبیـاء، «هاي در سـوره کند. براي مثال، قصـۀ حضـرت داودسوره، زاویۀ طرح قصه نیز تغییر می

و در هر سوره، مطابق غرضـی کـه آن سـوره داشـته، بخشـی از قصـه و از زاویـۀ  آمده» نمل، سبأ و ص
به منظـور » ص«در سورة  داود هاي دیگر نقل شده است. طرح قصۀ حضرتخاصی، متفاوت با سوره

در زمین و برچیده شدن بساط شـرك و مشـرکان در زمـین  بیان استقرار دین اسالم و حاکمیت پیامبر
هاي پـیش روي هـا و آسـیبداري، از جملـه بعضـی از چالشهمراه با بیان بعضـی از اصـول حکومـت

کننـد. بیـان ایـن بخـش از آیـات نام دین حکومت میهو پیروان دین جدید است که ب حاکمیت پیامبر
ه، آن هم در زمانی کـه مشـرکان همـۀ امـور را در دسـت داشـتند و راي استقرار دین خدا در جامعۀ مکب

سـو، موجـب داد، تا از یکشده نشان میچیز را تمامند، قاطع، قوي و محکم بوده و همهدبو مسلط کامالً
مـا  اصْبِرْ عَلى«مشرکان رعب و وحشت ایجاد کند:  گردد، و از دیگر سو، در دل ثبات و آرامش پیامبر

بِّحْنَ بِالْعَشـىِّ وَیَقُولُونَ  َ خَّرْنَا الجْبَـالَ مَعَـهُ یُسـ َ ا سـ هُ أَوَّابٌ إِنـَّ رَاقِ وَاذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنـَّ ْ الطَّیـرْ وَالْاشـ
اي پیـامبر، در برابـر ؛ )20ــ17 (ص: »فَصْلَ الخْطَابِوَتَیْنَهُ الْحِکْمَۀَ ءَاوَشَدَدْنَا مُلْکَهُ وَلَّهُ أَوَّابٌ  کلُ محَشُورَة
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هـا را مسـخّر او سـاختیم تـا در فشارهاي سنگین مشرکان، صبر کن و به داود قدرتمند بیندیش. مـا کوه
جمعى مسخّر او کردیم تـا همـراه او تسـبیح خـدا صبح و شام تسبیح خدا گویند، و پرندگان را نیز دسته

 یند، و حکومت او را استحکام بخشیدیم. هم دانش به او دادیم و هم داورى عادالنه!گو
اي مربوط به گذشته نیست، بلکه براي توجـه براي یادآوري قصه در اینجا، صرفاً »أذکر«تعبیر به 
اي که به این مطلب است که تو در آینده، قدرت و ملک و حکمت و قضاوت عادالنه دادن پیامبر

خواهی یافت، و اکنون که در محاصرة انـواع  ومتی قدرتمند است، همانند حضرت داودنماد حک
فشارها و آزارها از سوي مشرکان قومت هستی، به آن روزها بیندیش. به همین سبب، در طرح قصه 

مفاهیم کامالً مرتبط با سیاست و حکومت استخدام شده اسـت. ابتـدا از حضـرت  حضرت داود
ها و پرندگان )، سپس از تسخیر کوه17(ص:  کندیاد می »ذا االید«د بسیار قدرتمند فرعنوان به داود

ط قـدرت روشنی نمـاد و تعـریض بـه تسـلاین تسخیر به .)19و  18گوید (ص:براي وي سخن می
را محکـم  یی داودروافرمـان هايدهد که ما پایهنیز خبر می 20چیز است. در آیۀ بر همه پیامبر

دَدْنَا مُلْکَـهُ وَ«حکومتی مقتدر، حکمت و قضاوت دادیـم:  کرده، به وي َ لَ وَءَاتَیْنَـهُ الْحِکْمَـۀَ وَشـ ْ فَصـ
ا «گویـد: در زمـین سـخن می از خلیفه قرار دادن داود 26و سرانجام، در آیۀ  »طَابِالخْ یَـادَاوُدُ إِنـَّ

. ارتباط این مفـاهیم بـا قـدرت »لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىوَ قِّالنَّاسِ بِالحَ فىِ الْأَرْضِ فَاحْکُم بَینْ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَۀً
هاي قـدرت سیاسـی و روشـن اسـت، و همگـی از مؤلفـه کامالً سیاسی و حکومت دینی پیامبر

را خلیفه قرار داده و حکومـت و داوري را  حکومت است. اینکه در آیۀ اخیر، خدا حضرت داود
روي نکند، خواهد از هواها و تمایالت نفسانی خود پیمی کرده است و از داود» حق«مقید به قید 

  دارد. طور خاص، پیامبر اکرمتصویري از حکومت عادالنه و حقیقی پیامبران و به
 آمده است. این قصه نیز همچـون قصـۀ داود پیامبر در بخش سوم سوره، قصۀ حضرت سلیمان

ها آمـده اسـت. در سـایر سـوره انخاص، متناسب با هدف سوره و متفـاوت بـا قصـۀ سـلیم ۀاز زاوی
وَهَبْنـا وَ«اي که بسیار رو به سوي خدا داشت: نیک بنده را بخشیده ، سلیمانخداوند به حضرت داود

نظیـر، بسـیار قدرتمنـد ) و او با داشتن سپاهیان و مجاهدان بی30(ص: »لِداوُدَ سُلَیْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
، بـه آن همـه ) و او به خـاطر خـدا و در راه خـدا31 (ص: »عَلَیْهِ بِالْعَشِیِّ الصَّافِناتُ الْجِیادُ إِذْ عُرِضَ«بود: 

ص: ( »فَقالَ إِنِّی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّی حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجـابِ«ورزید: عشق میسپاه و قدرت، 
را آزمـود (طبرسـی، روح، او همچون جسدي بـی ۀالخلقاقصن)؛ اما خداي تعالی با بخشیدن فرزندي 32

بـه درگـاه  ) و به خود آورد و در نتیجۀ آن، سلیمان301، ص16، ج1364قرطبی، ؛ 741، ص8، ج1372
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 ،آن حـال ) و در34 (ص: »کُرْسِیِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنـابَ أَلْقَیْنا عَلىوَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمانَ وَ«خدا استغفار و انابه کرد: 
 قـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لـی«اي طلب کرد که جز او به کس دیگري نبخشد: یی ویژهروافرمان از خدا حکومت و

خداوند هم دعـایش را مسـتجاب  .)35 (ص: »لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدي إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ مُلْکاً ال یَنْبَغی هَبْ لیوَ
) و با این همه قـدرت، هـم مقـرب درگـاه خـدا 39- 36(ص:  ردکرد و باد و شیاطین را به فرمانش درآو
  .)40(ص:» حُسْنَ مَآبٍوَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفىوَ«بود و هم از حسن عاقبت برخوردار: 

  هاي قدرت و حکومت دینی در این بخش از قصه عبارتند از:مؤلفه
، اسب چابـک »صافنه«جمع » ناتصاف«ـ نیروي نظامی قدرتمند، چابک و بانشاط (صافنات و جیاد)؛ 

و آماده به رزم است که هنگام ایستادن، یک دست خود را خم کـرده و نـوك سـم خـود را روي زمـین 
، اسـب پرسـرعتی »جواد«هم جمع » جیاد«گذارد، که این نشانۀ چابکی و آمادة حرکت بودن آن است. می

  .)740، ص8، ج1372 دارد (طبرسی،میهاي بلند بررا گویند که هنگام دویدن، گام
یـک از حاکمـان و قدرتمنـدان داده یی و حکومتی از خدا که پس از او به هیچروافرمان ـ درخواست

 .)35(ص:  »هَبْ لىِ مُلْکاً لَّا یَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِىوَ« نشود:
در وصـف ایـن بـاد، کـه » سـبأ«سـورة  12)؛ در آیـۀ 36(ص:  ـ تسخیر باد براي حضرت سلیمان

کـرد و در بود، آمده است: وي صبحگاهان به اندازة یک ماه مسافت را طی می مسخر حضرت سلیمان
 .»رَواحُها شَهْرٌوَلِسُلَیْمانَ الرِّیحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَ«شبانگاهان نیز یک ماه: 

 ؛براي حضرت سلیمان آنها(جنیان) و کارکردن  ـ تسخیر شیاطین
بخشـیدیم، ممکـن  را بـه حضـرت داود موده است: ما سلیمانفر» ص«سوره  30ـ اینکه در آیۀ 

در نسـل  عطـا کنـد، پـس از وي است اشاره باشد به اینکه حکومتی که خدا اراده کرده است به پیامبر
 شود و آنان شایستگان به قدرتند.دست به دست می ،وي

آن حضـرت آورده  و دینی که طرح این قصه از ارادة خداي تعالی بر استمرار حکومت پیامبر
دهـد. در ضـمن روایتـی از امـام است و نیز اسـتمرار حاکمیـت جانشـینان و پیـروان وي خبـر می

داده بود به ما هـم  آمده است که خداي تعالی همۀ آنچه را به حضرت سلیمان بن جعفرموسی
، نـداده بـود (بحرانـی داده است، بلکه حتی به ما چیزهایی داده اسـت کـه بـه حضـرت سـلیمان

دربـارة آیـۀ  از امـام صـادق زید شحّامدر روایت دیگري آمده است که  .)654، ص4، جق1416
در پاسـخ فرمودنـد:  و امـام پرسـید) 39(ص: » هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ«شریفه 

و بـراي جـاري شـد،  خدا به سلیمان مُلک عظیمی عطا کرد، سپس این مُلک دربارة رسول خـدا
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کنـد، و خواهد منـع میبخشد و از هر کس که میخواهد میخدا بود که هرچه را به هر کس که می
  .)655، ص4، جق1416داده بود بخشید (بحرانی،  برتر از آنچه به سلیمان به پیامبر

هایی کـه وي بـه آن مبـتال شـد و صـبر و و رنج در بخش بعد، به ذکر قصۀ حضرت ایوب پیامبر
و آینده آرامـش داده،  و مؤمنان در حال شود، تا به پیامبراش در برابر آن همه محنت منتقل میيپایدار

هُ  ادَىاذْکُرْ عَبْدَنَا أَیُّوبَ إِذْ نَوَ« ها باال ببرد:ل و صبر آنان را در برابر انواع مشکالت و سختیآستانۀ تحم رَبـَّ
و صـبر آن پیـامبر،  هاي حضرت ایـوبیادآوري محنت). 41(ص: »عَذَابٍوَالشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ  أَنىِّ مَسَّنىَ

در آن شـرایط سـخت فشـار کفـار مکـه اسـت و هـم  هم بیانگر میزان رنج و محنـت رسـول خـدا
و مؤمنان؛ چراکه از نظر روانی، یادآوري حال پیامبرانی که چنان شـرایط سـخت و  بخش پیامبرآرامش

گذاشتند و پس از مدتی رحمت الهـی بـر آنـان فـرود آمـد و از  دشواري را با صبر و بردباري پشت سر
ویـژه گـردد، بـههاي خدا برخوردار شدند براي هر فرد مبتالیی موجب تسکین و آرامـش میانواع نعمت

ا  حْمَۀًمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَوَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَ«این آیۀ شریفه:  اي ) کـه آینـده43(ص: »لِـأُوْلىِ الْأَلْبَـابِ ذِکْـرَىوَمِّنـَّ
  دهد.نهایت امیدبخش را در پی صبر و مقاومت مسلمانان نوید میروشن و بی

بـه باشـد کـه در مسـیر حکومـت دینـی، بایـد  تواند تعریضی به پیامبرذکر این قصه همچنین می
هـا و ، از ارزشپایبند باشد و هرگـز بـراي حفـظ قـدرت و حکومـت معیارهاي الهی در حکومت کامالً

اي کوتاه نیاید، و در این راه، از دست دادن حکومت و قدرت که سهل اسـت، حتـی هدستورهاي الهی ذر
بسا تعریضی باشد بـه اینکـه خـود آن چیز باشد باید صبوري کند. نیز چهاگر به قیمت از دست دادن همه

همـۀ دارایـی و گیرند و ناگزیر، خـود و معرض آزمون الهی قرار می حضرت یا بعضی از جانشینانش در
شان را از دست خواهند داد. در این آزمون الهـی، وظیفـه تنهـا و تنهـا صـبر و بردبـاري و اهل و خانواده

    انجام وظیفه و عمل به دستورات الهی و کوتاه نیامدن از آن است.
و مؤمنان، با اشاره و نهایت ایجـاز، آن  در ادامۀ همین بخش، براي امیدبخشی بیشتر به پیامبر

رت را به اندیشه در احـوال و سرگذشـت پیـامبرانی نیرومنـد و بابصـیرت همچـون حضـرت حض
اذْکُـرْ عِبَادَنَـا إِبْـرَاهِیمَ وَ«دهـد: ، که برگزیدگان خدا بودنـد، توجـه میابراهیم و اسحاق و یعقوب

ۀٍلِالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بخِـاوَیَعْقُوبَ أُوْلىِ الْأَیْدِى وَإِسْحَاقَ وَ َ مْ وَذِکْـرَى الـدَّارِ  صـ عِنـدَنَا لَمِـنَ إِنهـَّ
کـه از  )؛ پیامبرانی همچون حضرت اسماعیل و یسع و ذوالکفـل47-45(ص:»ِ الْأَخْیَار الْمُصْطَفَین

نَ الْأَخْیَـارِ کلُوَذَا الْکِفْلِ وَالْیَسَعَ وَاذْکُرْ إِسْمَاعِیلَ وَ« نیکان بودند: ر همـه را ذکـ )، و ایـن48(ص: »مـِّ
  .خواند؛ ذکري مبارك براي مؤمنان و بیم و انذاري براي کفارمی
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اسـت کـه  »اولی االیـدي و االبصـار«باز در این بخش از سوره، وصفی که براي این پیامبران یاد شده 
اش اشاره به قدرت و بصیرت دارد و این هر دو الزمۀ حکومت است؛ حکومتی که بتوانـد اهـداف الهـی

  را تحقق بخشد.
رساند؛ وعده براي تکمیل رحمت و امیـد بـه مؤمنـان، ش بعد، وعده و انذار خود را به اوج میدر بخ

نَ وَهَـذَا ذِکْـرٌ «هاي آنان در قیامت و حسن عاقبت ایشـان: با ذکر برخی از برخورداري ْ إِنَّ لِلْمُتَّقِـینَ لَحُسـ
)، و انذار و تهدید کافران و طاغیـان را بـا یـادآوري 50- 49 (ص: »لهَّمُ الْأَبْوَابُ... فَتَّحَۀًممَابٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ 

لَوْنهَا فَبِـئْسَ وَهَذَا «رساند: عذاب اخروي و فرجام بدشان به نهایت می ْ إِنَّ لِلطَّاغِینَ لَشَرَّ مَـابٍ جَهَـنَّمَ یَصـ
  کند.) و احوال و نزاع آنان را در جهنم با تفصیل بیان می56- 55(ص: »المْهَادُ...

خواهـد بـه می رسـد. ایـن آیـات از پیـامبربه اوج می 70ـ 65 آیات دادن به کافران در انذار و بیم
ار ه هیچ خدایی جز خـداي یگانـه و قهـام. بدانید و باور کنید کدهندهمردم اعالم کند که من فقط یک بیم

مَـا وَمَا أَنَا مُنذِرٌ قُلْ إِنَّ« ناپذیر و البته آمرزنده است:ها و زمین بوده و شکستنیست؛ همو که مالک آسمان
مَاوَاتِ  َّ ارُ رَبُّ السـ ارُمَـا بَیْنهُوَالْـأَرْضِ وَمِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهـَّ نیـز از ). 66- 65(ص: »مَـا الْعَزِیـزُ الْغَفـَّ

خواهد به مردم اعالم کند که این خبر، یعنی خبر استقرار نظـام و حکومـت اسـالم و دولـت می پیامبر
گیریـد: ي نمیرگ و عظیم است، اما شما آن را جـدپیامبر در زمین و شکست قطعی آنان، خبري بس بز

  .)68- 67(ص: »قُلْ هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِیمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ«
. 3. وحـدانیت خـدا؛ 2. قـرآن؛ 1در اینجا سه دیدگاه مطرح شده اسـت: » نبأ عظیم«دربارة مقصود از 

رسـد یک از این سه دیدگاه با سیاق آیات و سوره تناسب ندارد. به نظر میوزخ؛ اما هیچاخبار بهشت و د
همسو با سیاق سوره و متناسب با موضوع اصلی و محوري سوره و نیز با توجـه بـه آیـۀ پایـانی سـوره 

و  ینـی پیـامبرهمـان اسـتقرار حاکمیـت د» نبـأ عظـیم«)، مقصـود از 88ص:(» لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینِوَ«
چـون حکومـت همرسیدن آن به نقطۀ مطلوب نهایی و آرمانی است؛ یعنی حکومتی عادالنه و با اقتـدار 

  و نیز قطعیت تحقق این وعدة الهی. داود پیامبر و مُلک سلیمان نبی
ـام  در بخش پایانی سوره، مخاطبان راـ  اعم از مشرکان و مؤمنانـ  به داستان آفرینش حضـرت آدم و مق

دهد: خدا بشـري را از گـل آفریـد و از فرشـتگان آدم توجه میراهی و سقوط بنیاو و سوگند شیطان براي گم
ـان معرفـی کـرد و بـه  خواست بر او سجده کنند. اما ابلیس از روي استکبار، امتناع ورزید و خود را برتر از انس

ا شـد. او از خـدا مهلـت خواسـت، و سبب این نافرمانی، از درگاه خدا رانده و تا قیامت مشـمول لعنـت خـد
ـان را سوگند یاد کرد تا قیامت، بنی آدم را از راه به در بَرد و به سقوط کشاند، جز بنـدگان مخلَـص کـه خـدا آن
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ـالَ رَبِّ«راهی معصومشان داشته است: خالص ساخته و از گم ـأَنظِرْنىِ إِلـىَ قَ کَ مِـنَ  فَ ـالَ فَإِنـَّ یَـوْمِ یُبْعَثُـونَ قَ
  .)83- 79ص: ( »یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ رِینَ إِلىَالْمُنظَ

در این است کـه  ارتباط این داستان با موضوع اصلی سوره، یعنی حکومت و قدرت سیاسی پیامبر
دهد که ممکن است در سایۀ دین پیـامبر، قـدرت ، به همۀ مؤمنان هشدار میخداي تعالی با ذکر این قصه

فراچنگ آورند. اینان باید بدانند که شیطان دشمن قسم خوردة آنان است که از طریق قـدرت، کسـانی را 
  که شایسته نباشند به سقوط خواهد کشاند.

  »ص«هاي فراروي حکومت ديني در سورة آسيب
 . شتاب در داوري۱

، با یک تغییر لحـن محسـوس، ناگهـان بـه ذکـر یـک لغـزش از پیـامبر در امـر ه حضرت داوددر قص
شـود: دو شـاکی از دیـوار معبـد بـاال داري عادالنه و قدرتمند است، منتقل میقضاوت، که نماد حکومت

مِ إِذْ هَـلْ أَتـاكَ نَبَـؤُاْ الْخَوَ«آمدند و در محراب و محل عبادت، بر وي وارد شده، طرح دعـوا کردنـد:  ْ صـ
را، که به هراس افتاده بود، آرامـش خـاطر  یکی از آن دو شاکی ابتدا داود .)21(ص:» تَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابَ

مـیش دارد و مـن یـک مـیش، و او بـا اصـرار و سرسـختی،  99داد و چنین گفت: این برادر من است. 
علم قضاوت و تشـخیص حـق الخطاب و که از فصل خواهد یک میش مرا هم تصاحب کند. داودمی

درنگ، حکم کرد که او در درخواستش به تـو ظلـم کـرده اسـت، و افـزود: بسـیاري از برخوردار بود بی
 کنند. اما طولی نکشـید کـه حضـرت داودشان بر بعضی دیگر ستم میشریکان چنین هستند که بعضی

چراکـه نبایـد پـیش از  احساس کرد در قضاوتش در معرض آزمون الهی قـرار گرفتـه و لغزیـده اسـت؛
لَطَـاءِ الخُ إِنَّ کَثِیرًا مِّنَوَنِعَاجِهِ  قَالَ لَقَدْ ظَلَمَکَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِکَ إِلىَ«کرد: حکم صادر می متهمشنیدن سخن 

تَغْفَرَ وَ قَلِیلٌ مَّا هُمْوَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَبَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ  لَیَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلىَ ْ اهُ فَاسـ ظَـنَّ دَاوُدُ أَنَّمَـا فَتَنـَّ
که در تفاسـیر هـر دو را چنان) اینکه آن دو شاکی فرشته بودند یا انسان ـ 24 (ص: »أَنَابَوَخَرَّ رَاکِعًا وَرَبَّهُ 

، ق1417طباطبــائی،  ؛82، ص4، جق1407زمخشــري،  ؛736، ص8، ج1372انــد (طبرســی، احتمــال داده
اهمیت و تأثیري در غرض آیه ندارد. غرض این آیات روشن است: هشدار بـه حـاکم ـ  )194، ص17ج

که کمترین خطا و انحرافی در حکومت، در زمینۀ قضاوت بـین  مسلمان و در رأس آن، پیامبر مصطفی
شـود علیه او طرح دعوا میکه کس  یک رکن اساسی در حاکمیت ـ نداشته باشد و به هرعنوان به ـ مردم

دهـد کـه اگـر تا بتواند از خود دفاع کند، حتی اگر ظالم باشد. این آیه همچنـین هشـدار می فرصت دهد
هـاي ضـعیف و فقیـر ویژه تودهـ به فرد یا اقشاري از جامعه، به ـ و به حق پیامبر و یا حاکمان جامعه قلباً
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فـراد داراي ثـروت و تمایل دارند، نباید موجب شتاب در صدور حکم به نفع آنان علیه ا هو پابرهنۀ جامع
قدرت گردد، پیش از آنکه سخن اینان را بشنوند، چه رسد به اینکه به ناروا حکمی بـه نفـع گـروه اول و 

که به تصـریح آیـات، از نیـروي حکـم و  حضرت داودیقین، علیه اهل ثروت و قدرت صادر کنند. به 
یـن بـود کـه پـیش از آنکـه الخطاب برخوردار بود، در قضاوتش خطا نکـرد. امـا خطـاي وي در افصل

  .)193، ص17، جق1417دفاعیات مدعا علیه را بشنود، در صدور حکم شتاب کرد (طباطبائی، 
ی قـرآن و مت دینی است کـه در ایـن سـورة مکـهاي حکوترین آسیببه هر روي، این یکی از مهم

استغفار و بنـدگی پیش از تشکیل حکومت دینی به آن اشاره شده است و براي مصونیت از آن، باید اهل 
. توجه به ایـن نکتـه هـم الزم اسـت کـه خطـا و انحـراف در »أَنَابَوَخَرَّ رَاکِعًا وَفَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ «و انابه بود 

  هاي قدرت و قواي حاکمیت وجود دارد.ارکان و بخش ۀقضاوت در هم
  . غرور قدرت۲

داران و هاي حکومـت دینـی و دیـنبدر این سـوره، از یکـی دیگـر از آسـی در بیان قصۀ حضرت سلیمان
ـان دینـی هشـدار میشودداده میپیروان آن حضرت خبر  دهـد کـه قـدرت در ذات . این قصه، به همـۀ حاکم
ـا خـدا، قـدرت نیـز بنـده را از خـدا دور خود، همواره غرور می آورد، و به میزان فاصلۀ درونی و روحی بنده ب

ـ روانـی، طبیعـت و 364، ص19، جق1419اهللا، دارد (فضلکند و به سرکشی وامیمی )؛ چراکه از نظر روحی 
ـاس قـدرت روافرمان شخصیت انسان چنین است که چون قدرت به چنگ آورد و به یی رسد، و یا حتی احس

پندارد که قدرت وي براي همیشه باقی هست، و با تکیه بـر قـدرت خـود، بـه هرچـه کند و میکند، طغیان می
ـ آن .)7- 6(علق:» أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى کَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى«تواند برسد: بخواهد می ان مفسـرگونـه کـه در این قصه 

ـاالًابه فرزندي ناقص اندـ  سخن از آزمون حضرت سلیمانگفته ـان آمـده اسـت. احتم قـدرت  لخلقـه بـه می
ـان انـدازه، از توجـه بـه ، وي را قدري به خود متوجه کرد و نظیر بخشیده شده به حضرت سلیمانبی بـه هم

؛ 741، ص8، ج1372(طبرسـی،  رزندانی همه مجاهد و قدرتمنـد شـودخدا غافل شد و او خواست صاحب ف
ـاقص307، ص17، جق1417طباطبائی، ؛ 399، ص4، جق1415فیض کاشانی،  الخلقـه )، اما خدا تنها فرزندي ن

ـاوت شـتابآسیب قـدعنوان به به او بخشید. طرح این نمونۀ بسیار حساس  ةزدرت و حکومـت، هماننـد قض
ـامبرش را هاي اعجاز بیان قرآن مجید است. ازآن، از نمونهداودحضرت  رو که خداي تعالی با وحـی، هـم پی
ـایۀ دیـن بـه قـدرت و تربیت می ـانی کـه در س ـایر کس ـا س کند و هم جانشینان وي را، از معصـومان گرفتـه ت

ـاحکومتی می آسـیب عنوان بـه ترین نقطـۀ لغـزش و انحـراف از قـدرت راسرسند، در آیات این سوره، حس
ـاالتر حکومـت  ـا ایـن مرحلـۀ واال و ب مطرح کرده است، تا پیامبر و جانشینان معصومش، حاکمیـت خـود را ب

ـا ایـن تنظیم کنند، و سایر حاکمان نیز با معیار قرار دادن شاخصه هاي مطلوب حکومت عـدل الهـی، خـود را ب
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روشن است که وقتی وجود این دو انحراف ظریف و حساس در حاکمی اسـالمی، کـه  معیار هماهنگ سازند.
ـات بزرگدر جایگاه پیامبر حکومت می تـر از آن در پیشـگاه کند، ناشایست شمرده شود، به طریق اولی، انحراف

 .خدا نامطلوب است و کسانی که مبتال به آن باشند شایستۀ جانشینی پیامبر نخواهند بود

  قدرتمندان جز بندگان مخَلص  ةلغزش هم. ۳

و ابلیس پرداخته، حامل پیام عامی است کـه بـر همـۀ  بخش پایانی سوره، که به ذکر قصۀ حضرت آدم
اسـت کـه  گیري شدید مشـرکان علیـه پیـامبرهاي سوره سایه انداخته است؛ هم ناظر به موضعبخش
شدار به همۀ کسانی است کـه در آینـده، در آدم بر اثر اغواي شیطان است، و هم هاي از سقوط بنینمونه

راهی آنان بسـته و قـدرت، رسند تا بدانند شیطان کمر به گمسایۀ حاکمیت دین به حکومت و قدرت می
 کشاند.آنان را به ورطۀ فساد و سقوط می

کند که بدانند خـدا را دهد و اعالم میهاي مؤمنان معرفت میاین بخش همچنین با صراحت، به توده
راهی و سقوط آنان نیست و تنها آنان شایستگی دگان مخلَص و خالصی است که شیطان را توانایی گمبن

  (مبتنی بر اقتدار) برپا دارند. (مبتنی بر عدالت) و سلیمانی توانند حکومتی داوديدارند و می
  . شايستگان قدرت و حکومت۴

» عباد مخلَـص«پیام اصلی سوره، مقصود از  ل در این سوره، آن است که با توجه بهنکتۀ قابل توجه و تأم
(إِالَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ)، پیامبران گذشـته نیسـت، بلکـه بنـدگانی شایسـته در امـت  83خدا در آیۀ 

هاي مطرح در این سوره بـوده و پیامبر است که در آینده، خواهند آمد و مصون از اغواي شیطان و آسیب
طور واضح اشاره دارد بر اینکـه همـواره در آن، این بخش از سوره به عالوه برشایستگی حکومت دارند. 

وجـود دارنـد  اي براي حکومت کردن عادالنه، بسان شخص پیـامبرحاکمیت دین اسالم، افراد شایسته
که اگر ناشایستگان از تصاحب قدرت و حاکمیت کنار بکشـند آنـان قـدرت و حکومـت عادالنـه را در 

به دست خواهند گرفت و به عدالت و حق حکومت خواهند کـرد. راز اینکـه در اندیشـۀ جامعۀ اسالمی 
الیه ایـن سـوره شـارٌمشیعی، خلفاي پیامبر و حاکم اسالمی باید از طرف خدا منصوب شود، تحقق شرط 

داري رهبري دینی و ادارة جامعه اسالمی بـراي اسـتقرار حکـومتی عادالنـه در جامعـه اسـت. براي عهده
و قـدرت  حضـرت داود ۀروایات، این بندگان مخلَص خدا، که بـه حکـم و حکومـت عادالنـمطابق 

، 4، جق1415از اهـل بیـت پیامبرنـد (حـویزي،  کنند امامان معصومرانی میحکم حضرت سلیمان
، 1، جق1409(حســینی اســترابادي،  طــور ویــژه از امیرالمــؤمنیندر بعضــی از روایــات، بــه .)452ص
 بسـان حضـرت سـلیمان ییروافرمـان یاد شده که از قـدرت و م آل محمد) و قائ500- 494ص

  .)452، ص4، جق1415حویزي، ؛ 397، ص1، جق1407(کلینی،  برخوردار خواهند بود



   ۶۳ »ص«هاي فراروي آن در سورة طراحي حاکميت سياسي پيامبر و جانشينان آن حضرت و آسيب

  گيرينتيجه
 از مباحث گذشته نتایج ذیل به دست آمد:

مینـۀ دهندة خطا بودن دیدگاه برخی از مستشـرقان در زو مضمون آن نشان» ص«تأمل در سورة 
نپرداختن سور مکی قرآن به مسائل مربوط به سیاست و اجتماع است. بر این اساس، رویکردي کـه 

تـاریخی یوندي صـرفاً معتقد است پیوند میان قرآن و سیاست و در سطحی فراتر، دین و سیاست پ
طور است، رویکردي نادرست است و تأمل در سور و آیات مکی قـرآن، و در پـژوهش حاضـر بـه

یاست است. این امر، هـم در سـور دهندة پیوند ذاتی قرآن و سنشان» ص«ل در سورة تأممشخص، 
  .دهدی و هم در سور مدنی خود را نشان میمک

هاي حکومـت سیاسـی و بیـان تحکـیم و اسـتقرار پایـه» ص«موضوع اصلی و محوري سـورة 
ز آن حضـرت و بوده اسـت کـه هنـو هاي میانی بعثت پیامبر، آن هم در سالدینی رسول خدا

گـویی قطعـی یـک پیش» ص« ةپیام سـوراین، آزار مشرکان قرار داشتند. بنابر پیروان اندکش تحت
  آید.شمار میبارة دین اسالم بهدر

و نیـز قصـۀ شـیطان و  در این سوره، ضمن بیان ابعادي از قصۀ حضرت داود و سلیمان و ایـوب
تأسـیس  حوزة حکومت دینی که بـه دسـت پیـامبر ها و ابعاد وواقع، جایگاه اقتدار و ویژگیدر آدم

شده معرفی گردیده است. همچنین در این سوره، اشاره شده اسـت کـه همـواره در دیـن اسـالم، افـراد 
ها را از قرار گرفتن در مسند قدرت بـر اي براي حکومت وجود دارند. در عین حال، عموم انسانشایسته

 گی، سخت در مظان انحرافند.حذر داشته است؛ زیرا به سبب نبود شایست
نیز به دست آمد که در این سوره، به دو آسیب عمده مربـوط بـه صـاحبان قـدرت و حاکمـان، 

کار بـراي دفـاع از اجـازه نـدادن بـه سـتم اوري میان مردم هرچنـد در حـدیعنی نبود عدالت در د
ک آسیب مربوط بـه س ـ و نیز یهاي مقدهرچند با داشتن انگیزهـ و فریفته شدن به قدرت ،خودش

ـ اشاره شده است و آن اینکـه بـراي تصـاحب قـدرت تـالش هاي مخلَصـ بجز انسانعموم مردم
ها دام شیطان است و آنان در معرض فریب شیطان قـرار دارنـد نکنند که بسیاري از احساس وظیفه

 .یابندو از دام او رهایی نمی
شایسـتگانی وجـود دارنـد کـه اگـر  در جامعۀ اسـالمی، همـواره بـراي ادارة حکومـت دینـی،

ــت.غیر ــه ســراغ شایســتگان خواهــد رف ــدرت و حکومــت، خــود ب ــار بکشــند، ق   شایســتگان کن
  .این شایستگان از فریب شیطان و انحراف در امانند
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