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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  8931دی  81:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  8393ربیع الثانی  02مصادف با:  ویژگی سوم منافقین: افساد در زمین _آیه یازدهم موضوع جزئی:      

  03جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل للی الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 دو نکته درباره آیه دهم

 نیم:کمینکته از آیه دهم باقی مانده که آن را هم عرض دو 

دو احتمال در مورد  ذکر شده و به عنوان صفت عذابکه  ،«لیمو لهم عذاب أ»مورد کلمه ألیم است،یکی در  نکته اول:

 آن جریان دارد:

 دردناک، نه مولم به معنای دردآور.. ألیم به معنای 2اینکه ألیم به معنای مولم، یعنی دردآور باشد،  .8

انیم ألیم را تومیمفسرین ألیم را بعضاً به معنای مولم گرفته اند و برخی هم به معنای دردناک، هر دو صحیح است، هم ما 

یا بگوییم برای منافقین عذاب دردناک است نه دردآور، هر دو « ولمللمنافقینَ عذابٌ م»به معنای مولم بگیریم، و بگوییم

ألیم بیشتر است با عذاب تناسب آن تر و اولی باشد، به این جهت که قابل قبول است هرچند احتمال دوم چه بسا مناسب

عذاب دردناک همیشه درد و رنج و ناراحتی همراه دارد، خود که به معنای دردناک است واینکه این یک عذابی است 

 است، نه اینکه عذاب درآور باشد.

 کَانُوا بِمَا أَلِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ»نکته دیگری که مربوط به آیه دهم است در مورد قسمت اخیر آیه است که فرمودند نکته دوم:

نیست، کذب فی نفسه از ، این کذبی که در این آیه از آن یاد شده و در واقع منشاء عذاب است، کذب در لسان «یَکْذِبُونَ

به عنوان یک ویژگی در منافقین مد نظر کذب د. اما این شومیوید گرفتار عذاب گمیوغ گناهان کبیره است، کسی که در

سازگار است، کذب اعتقادی است، چون در آیه منافقین نیست چون این در بین غیر منافقین هم وجود دارد، آنچه با 

شد و در واقع بامییعنی در حقیقت سبب عذاب ألیم منافقین کذب آنها « یَکْذِبُونَ کَانُوا بِمَا أَلِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ»مایدفرمی

آن دارد. این کذب است که ریشه نفاق آنها شده و موجب خدعه و نیرنگ آنها شده است و نهایتاً عذاب را به دنبال 

کذب اعتقادی است، یعنی اینکه  ،فار هم بدتر شودد متصف به این صفت از کشومیکذبی که سبب عذاب است و باعث 

منافقین از کفار بدتر شود گفته میدورویی و نفاق را به دنبال دارد، اینکه هم در اعتقاد و باور اهل دروغ است، و همین 
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 ،1«نَصیراً لَهُمْ تَجِدَ لَنْ وَ النََّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدََّرْکِ فِی الْمُنافِقینَ إِنََّ »هستند برای این است که در آیه قرآن وارد شده است

 ترین مرتبه جهنم هستند و هیچ یاری کننده ای برای آنها نیست.اینها در پایین

 « مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا األرْضِ فِی تُفْسِدُوا ال لَهُمْ قِیلَ وَإِذَا »آیه یازدهم 

د که افساد در زمین شومیمعنای آیه این است که وقتی به منافقین گفته این آیات در مورد ویژگی سوم منافقین است، 

ما مصلح هستیم نه مفسد، آگاه باشید که اینها مفسد هستند ولی خودشان « مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا »دهند که نکنید پاسخ می

 نند.کمینمیدانند و دقت ن

 ویژگی سوم منافقین: افساد در زمین 

ژگی یعنی فساد فی االرض، ویژگی سوم منافقین است، ویژگی اول مسئله خدعه و مکر و نیرنگ بود، ویاین ویژگی، 

دوم که در آیه دهم اشاره شد مرض قلبی منافقین بود که درباره معنای آن و نیز آثار این مرض اجماالً در دنیا و آخرت 

 شد.بامیاشاره ای شد، ویژگی سوم فساد فی االرض 

 در زمینمعنای افساد 

ایجاد خلل در نظم و اعتدال یک شیئ است، در قرآن کریم فساد به معنای خروج از اعتدال و در مقابل اصالح به معنای 

 واَل األرْضِ فِی یُفْسِدُونَ الَّذِینَ »موارد زیادی فساد یا افساد در مقابل صالح یا اصالح به کار رفته است، مثل این آیه که 

، پس افساد 4« الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدَ یَعْلَمُ وَاللَّهُ »، و یا آیه 3«إِصْالحِهَا  بَعْدَ األرْضِ فِی تُفْسِدُوا وَال »آیه ، و یا2«یُصْلِحُونَ 

 .به معنای ایجاد خلل در نظم و اعتدال یک چیز است

معنایش این است که منافقین ویژگی و خصلتشان این است که در زمین و زمین و ارض ذکر شده  ،آنوقت متعلق فساد

نند، افساد فی االرض به این معنا نیست که اینها در امور تکوینی زمین کمیایجاد خلل در نظم و اعتدال امور زمین 

صدی که دارند این نند، چون امور تکوینی یک اسباب و علل خاصی دارد، البته اگر الزم باشد برای مقاکمیایجاد خلل 

تکوینی نظام ارض نیست، بلکه اعتدال کار کنند، آن را هم انجام میدهند ولی قطعاً در اینجا منظور ایجاد خلل در نظم و 

د ایجاد خلل در نظم جامعه و از بین بردن اعتدال زندگی اجتماعی بشر است، باالخره شومیآنچه از این آیه فهمیده 

مثل فرد دارای حیات و هویت است، این هویت با یک سری خصلتها و دارد. جامعه ویتی جامعه دینی و اسالمی یک ه

یک سری امور اعتقادی  البتهها در آن وجود دارد، است که این مؤلفهای د، جامعه دینی جامعهشومیویژگیها شناخته 
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های و رفتار و اعتقاد انسانسری از امور رفتاری است، کردار و گفتار است، یک سری از امور اخالقی است و یک 

ها و مختصات خاصی دارد، اعتدال و نظم این جامعه هم بر اساس یک تشکیل دهنده جامعه اسالمی یک ویژگی

بین یعنی دارد، وجود آن اعتدال اشخاص موازینی تعریف شده است، مثال جامعه دینی و جامعه اسالمی همانطور که در 

دارد، وجود ، همین اعتدال نسبت به کلیت جامعه هم ( اعتدال هستهوت و عاقلهقوه غضب و ش)انسانی،  مختلفقوای 

جتمع اسالمی و دینی چگونه جامعه اسالمی و دینی نیستیم که بگوییم نظم و اعتدال م تما فعالً در مقام بیان مختصا

ند، جامعه کمیکت قوای جسمانی و نظم و انضباط حر اعتدالاست ولی باالخره همانطوری که فرد سالم در مسیر 

های اینها این است که این جامعه یک جامعه با نظم و نظام است و اعتدال به جلوهاسالمی هم چنین خصوصیتی دارد، 

جامعه اعتدال آن معنای حقیقی در جامعه حکم فرما است، افساد منافق در جامعه اسالمی این است که در این نظم و در 

د، نحوه دخالت کفار در شومیاطالق « من الکفاراسوء حاالً »اشکال ایجاد کند، برای همین است که به منافقین صفت 

، منافق از آسیب بزننداعتدال نند به این نظم و کمیجامعه متفاوت است، آنها از بیرون تالش اعتدال ایجاد خلل و نظم و 

یرون اگر جامعه مورد هجمه قرار بگیرد و این هویت بخواهد زیر سوال برود و از ب دهد.درون این کار را انجام می

ند، اما منافق مثل یک آسانتر است هرچند مقتدر و قوی باشاین هویدا است، لذا شناخت و مقابله با آن  مخدوش شود

که اسوء حاالً است، برای ند، لذاست کمییرد و رشد گمیجا باشد، مطلع او ویروسی است که در بدن انسان بدون اینکه 

 (معلوم شددتها ممکن است )بعد از اینکه آثار آن بعد از ماینکه این بهم ریختن اعتدال و نظم جامعه دینی آشکار نیست، 

 .بشوند متوجه ایجاد مشکلافراد جامعه 

ر تکوینی ارض نیست، های مهم منافقین افساد فی االرض است، پس معلوم شد که افساد در اموبنابر این یکی از ویژگی

یا از ناحیه شرع و شارع اعتبار شده است، اخالل در ارض  وافساد در امور اعتباری ارض است، که یا از ناحیه عقال 

یرد، یعنی همه ابعاد گمیهم به معنای اخالل در آن نظام زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی صورت 

  ند.کمیزندگی بشر، و به معنای این است که در نظم و اعتدال آن اجتماع خلل ایجاد 

طیف ولی اینکه ما گفتیم افساد فی االرض، مسئله منحصر در افساد در مجتمع و جامعه نیست، اساسش آن است، 

آنچه که در مورد ولی یک شخص دیگر هم باشد، یرد، حتی ممکن است افساد نسبت به گمیفسادها را در بر وسیعی از 

دهد، و إال افساد نسبت به منافقین مهم است و در اینجا مقصود است این است که نسبت به اجتماع این کار را انجام می

باشیم، غش نسبت به دیگران یک نوع افساد است، افساد گرفتار آن هم شخص، ممکن است حتی خیلی از ما  یک

این هم ممکن است ما مبتال باشیم، کسی که مثالً ریا کند در واقع دارد شد، بامیای که بین انسان و خدا نسبت به رابطه
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ند ولی این هم به عنوان ویژگی و صفت برجسته منافقین نیست، کمیرابطه اعتدالی بین خود و خدا را خراب و فاسد 

 ضیح اجمالی که عرض کردیم.همان توبا افساد فی االرض در واقع یعنی افساد همان مجتمع 

 وجود دارد:دو احتمال ح است، یعنی ااهر آن اصالح است و باطن آن افساد، اینجا با صورت اصالمنافقین افساد 

اینجا یکوقت است که خود اینها « قالوا انما نحن مصلحون»د شما افساد نکنید، شومییکی اینکه وقتی به اینها گفته . 8

آن برند، اما به خاطر آن ویژگی منافقانه خود و نند و اعتدال و نظم مجتمع را از بین میکمیدانند که افساد می

کفر است و آن نند که کار آنها اصالح است، مثل همه کارهای دیگر که باطن کمیخصوصیت نفاق و درویی خود ادعا 

تی که منافقین دارند سازگار و باطن فساد است و ااهر صالح است، این با خصوصیاین جا هم ایمان است، آن ااهر 

، ما مصلح هستیم، فساد «انما نحن مصلحون»ویند:گمید که فساد نکنید، شومیمنطبق است که وقتی به اینها گفته 

 نیم که این هم به خاطر همان ویژگی نفاق است.کمین

نه نیست که فکر کنند این کاری که دارند نند، یعنی اینگوکمینند دارند اصالح کمیاحتمال دوم اینکه اینها واقعاً گمان . 0

یخادعون »ردند، که کمیی که با خداوند و مؤمنین نند این کار اصالح است، مثل کارکمیدهند افساد باشد، فکر انجام می

در حالی که این پندار باطل آنها بود، آنها ، کنندیمکه با خدا و مؤمنین مکر و حیله کنند میگمان « اهلل والذین آمنوا

ردند، در اینجا هم همینطور، اینجا کمیقدرت خدعه با خدا را ندارند و به گمان خودشان داشتند با خدا خدعه و مکر 

  نند ولی در واقع افساد است.کمیچه بسا به پندار خودشان اصالح 

اند تومیفهمند، این دانند و نمینند، اینها نمیکمیوید: اینها دقت نگمیاست،  که در ادامه آیه آمدههم ، یَشْعُرُونَ ال وَلَکِنْ

 ویند ما مصلح هستیم.گمیبه ااهر  نند ولوکمیفهمند که دارند افساد به این معنا باشد که اینها نمی

 سوال:

حقیقت را ندارد همانطور که نند، قلبشان آمادگی پذیرش کمیکه حقیقت را درک ناست فهمند از این باب نمی استاد:

غافل یا جاهل باشند، بحث غفلت و جهل نیست، مثل کسی که از روی به این معنا که فهمند نه نند، نمیکمیایمان پیدا ن

از حق و حقیقت و از خداوند دور اهد خدمت کند، ولی خیانت کند، اینگونه نیست، اینها از آن جهت که خومینادانی 

د و فهم و درک آنها گرفتار ضعف و مرض شده است، اصالً به جایی رسیده اند که فساد خود را عین هستند و تفقه ندارن

ند ولی فی کمیند که دارد اصالح کمیبینند ،نه اینکه مثل یک انسانی که مثالً از نظر فکری ضعیف است، گمان صالح می

اند چون از ایمان به خدا فاصله گرفتهنند و متوجه نیستند که کمیند، این ندانستن اینها یعنی اینها دقت نکمیالواقع افساد 

 کنند.کنند دارند اصالح میو چون باطناً کافر هستند، گمان می
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قصد اینها در واقع اینجا ، ندکولی در عمل افساد داشته باشد ممکن است با نیت خیر قصد اصالح که در مورد آن کسی 

فهمند و ایمان ندارند و حقیقت را درک نند، چون اساساً اصالح را نمیکمیافساد است، منتهی اینها به گمان خود اصالح 

دانند آنچه که نند که ما مصلح هستیم نه مفسد، ولی اینها نمیکمیقلب آنها گرفتار بیماری شده ادعا  نکرده اند و چون

یخادعون اهلل و الذین آمنوا و »در آیه قبل آمده است. اقع افساد است نه اصالح مثل ما یشعرونی که دهند در وانجام می

نیرنگ و فریب در واقع فریب خودشان بلکه نند، کمیآنجا نسبت به خدا مکر ن« ما یخدعون إال انفسهم و ما یشعرون

نند کمیفهمند، یعنی دقت ننند ولی نمیکمیدارند افساد  د که اینهاشومیفهمند، در اینجا هم گفته است، منتهی این را نمی

 نه اصالح.که کار اینها افساد فی االرض است 

دانند که ما یعنی نمی« انما نحن مصلحون و لکن ال یشعرون»ویند، گمیانیم بدهیم که وقتی تومیهم را این احتمال البته 

ویند ما مصلح گمیادعای آنها آشکار شده است، اگر رو شده و دانیم آنها مفسد هستند نه مصلح، یعنی دست آنها می

عای ایمان آنها است که در باطن ایمان ندارند، این هم در حقیقت زاییده همان حالت نفاق آنها ادمثل هستیم این 

این معلوم و دانند که دهند ولی در واقع مفسد هستند و نمیشد، یعنی در واقع به ااهر خودشان را مصلح نشان میبامی

  .آشکار است

و إذا قیل لهم ال تفسدوا فی االرض، قالوا انما نحن »احتمال اول اینکه بگوییم ان دو احتمال داد، تومیپس در اینجا 

مثل ادعای ایمان و این د در ارض فساد نکنید، آنها گفتند که ما مصلح هستیم، شومیوقتی که به اینها گفته « مسلمون

نند و ااهرا کمیدانند افساد ویند ما مؤمن هستیم، خودشان میگمیهر عنی باطناً کافر هستند و به ااآنها دروغ است، ی

 نیم.کمیویند ما داریم اصالح گمی

دانند، چون از میرا عین اصالح به نقطه ای رسیده اند که افسادشان  هم این است که بگوییم اینها اساساًدیگر احتمال 

جامعه ایجاد اعتدال خللی در نظم و اگر در واقع به نقطه ای رسیده اند که  .اندز خدا فاصله گرفتهحقیقت و از ایمان و ا

از خدا و را عین صالح میدانند و این هم به خاطر مرضی است که در قلب آنها است و به خاطر دوری آنها  آن نندکمی

 ایمان است.

 سوال:

بودند، منافق یک صنف سومی از این اثر را داشت همه کفار باید اینگونه میکفر این اثر را ندارد چون اگر کفر  استاد:

وید که این کتاب، کتاب گمیجمله اول که بعد از  (بیست آیه اول سوره بقره)مردم است، ما گفتیم آیات اولیه سوره بقره، 
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منافق یک « ؤمن و الکافر و المنافقایها الناس، الناس علی اصناف ثالثة، الم» ویدگمیهدایت است، همین اول کار کأنَّ 

 بودند.باید همه کفار اینگونه می قسمی از مردم است درکنار مؤمن و کافر، پس اگر کفر این خصوصیت را داشت

 خالصه توضیح آیه

کردیم که همان افساد فی بیان مجموعاً تا به اینجا ما یک توضیح مختصری درباره ویژگی سوم منافقین به هر حال 

چیست و کیفیت افساد منافقین در فی االرض االرض است، معنای افساد فی االرض هم روشن شد که منظور از افساد 

دهند، آنوقت در مورد این ارض چگونه است و به چه معنا است، و اینکه این افساد را با تابلو و پرچم اصالح انجام می

رسد با توجه به خصوصیتی که در منافقین است که اصالً آنها، ااهرشان هرچند به نظر می ،دو احتمال ذکر کردیمقسمت 

دانند که نظم ناً میباطو نند، کمیدانند که افساد احتمال که بگوییم اینها خودشان هم میلذا این و باطنشان متفاوت است، 

 د، این بیشتر با ویژگی نفاق سازگار است.دهنن میرا ااهر اصالح نشا ااهرش ریزند امااجتماع را به هم می

این در واقع برای شاید که چرا در اینجا به صورت مجهول آورده و منظور چه چیزی است، « قیل»فقط در مورد  نکته:

ند، این کمیکه معنای عامی را برساند، یعنی هر کسی به اینها بگوید ال تفسدوا، قالوا انما نحن مصلحون، فرقی نباشد این 

، «ال تفسدوا»د، اگر گفته شود به اینها که نمردم باشیا رسول خدا باشد، اگر دهند، خدا باشد، همین پاسخ را میاگرقائل 

به این معنا که ، برای افاده عموم است گفته و مجهول آورده« قیل» ، پس علت اینکه«قالوا انما نحن مصلحون»گویند:می

و چه مردم عادی و  )ع(امام معصومچه و  )ص(ر قائلی در هر مرتبه و شأنی، چه پیامبراینها در برابر هر پرسشگر و ه

نیم و نه کمیدر حقیقت سخن از هدایت اینها را دارد، پاسخ آنها این است که ما داریم اصالح خود خداوند که  حتی

 افساد.

 بحث جلسه آینده

  بررسی خواهیم کرد.شاءاهللاهد در مورد اینها هشدار دهد که انخومیکه آیه دوازدهم 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


