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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6231دی  32:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  6323ربیع الثانی  32 مصادف با:  ویژگی سوم: افساد در زمین  _آیه دوازدهمموضوع جزئی:      

  32جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  آهل للی ححمد و الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «یَشْعُرُونَ ال وَلَکِنْ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أَال»آیه دوازدهم

 .ند و فاقد ادراک و شعور هستنددانمیآگاه باشید که منافقین مفسد هستند ولی آنها ن

نند، کمیخداوند متعال در آیات قبل ابتدا منافقین را دعوت به ایمان کرده است و آنها در مقابل به دروغ اظهار ایمان 

 ال لَهُمْ قِیلَ وَإِذَا»، در آیه یازدهم نهی از منکر کرده است«بِمُؤْمِنِینَ هُمْ وَمَا اآلخِرِ وَبِالْیَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَّا یَقُولُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»

نند که ما مصلح هستیم نه کمیآنها در پاسخ ادعا منکر و فساد فی االرض نمود نهی از آنگاه ، «األرْضِ فِی تُفْسِدُوا

متنبه و  :مایدفرمینند کمیدر اینجا خداوند در برابر پاسخ منافقین که ادعای اصالح « مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا»مفسد، 

حرف تنبیه برای آگاه کردن مخاطب نسبت به وقوع خبر مهمی است که پس از « أال » :نندکمیآگاه باشید که آنها افساد 

شد، لذا معنا این است که هشیار باشد که کار بامیمرکب از همزه استفهام و الی نفی است و مفید حصر  أال .آیدمیأال 

ینها جز ویند ما مصلح هستیم ولی این است و جز این نیست که اگمیاست که اینها  درستاینها فقط و فقط افساد است، 

هیچ جهت اصالحی در کار آنها وجود ندارد، این خیلی مهم است که وقتی کسی نفاق داشته افساد کار دیگری ندارند و 

این  ،باشد، مرض قلبی داشته باشد، یعنی دل بیمار داشته باشد هاحیله در کار دروغ و خدعه و مکر واهل باشد، و 

 .شخص جز فساد کاری ندارد، لذا هیچ جهت اصالحی در کار منافقین وجود ندارد

 هایی از افساد منافقیننمونه

دامنه بسیار وسیعی دارد، فساد فی االرض در واقع هم نسبت به خویشتن و هم نسبت به  فسادی هم که اینها دارند

هایی از فساد یرد، منتهی در خود قرآن نمونهگمیخداوند متعال و هم نسبت به دیگران یک دامنه بسیار وسیعی را در بر 

، به بخشی از فساد 1«أَرْحَامَکُمْ وَتُقَطِِّعُوا األرْضِ فِی تُفْسِدُوا أَنْ تَوَلَّیْتُمْ إِنْ عَسَیْتُمْ فَهَلْ»آنها را ذکر کرده است، در آیه

 این یک شعبه از فساد منافقین است.ند که اینها اهل فساد فی االرض و قطع رحم هستند، کمیمنافقین اشاره 

حرث و نسل   کنندهماید، اینها تباه فرمیشعبه دیگر و نمونه دیگر از فساد منافقین این است که خداوند متعال 

 .2«وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَیُهْلِکَ فِیهَا لِیُفْسِدَ األرْضِ فِی سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا»هستند

ند و آن هم این است که از دین خدا برای تفرقه بین مسلمین کمیدر آیه دیگری به نمونه دیگری از فساد منافقین اشاره 

 اللَّهَ حَارَبَ لِمَنْ وَإِرْصَادًا الْمُؤْمِنِینَ بَیْنَ وَتَفْرِیقًا وَکُفْرًا ضِرَارًا مَسْجِدًا اتَّخَذُوا وَالَّذِینَ»آیهنند، مثل کمیو ترویج کفر استفاده 
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، اینها از مسجد که 1«اذِبُونَلَکَ إِنَّهُمْ یَشْهَدُ وَاللَّهُ الْحُسْنَى إِال أَرَدْنَا إِنْ وَلَیَحْلِفُنَّ »ماید:فرمیبعد در ادامه « قَبْلُ مِنْ وَرَسُولَهُ

 نند.کمیخانه خدا است به عنوان یک پایگاه برای مبارزه با دین خدا و تفرقه بین مسلمین و ترویج کفر سوءاستفاده 

از ایجاد خلل در نظم و اعتدال ای گسترده فیژگی آنها است در واقع طیاین گروه یعنی منافقین که فساد فی االرض و

ای که مانهای که با خود دارند و رابطه ظالیرد، به غیر از آن رابطه ظالمانهگمیمجتمع انسانی را در روی زمین در بر 

که مفید تنبیه و هشدار  «الا»ند لذا اگر در آیه با تعبیر کمینسبت به خداوند دارند نسبت به سایر مردم هم خلل ایجاد 

د برای این است که هم به آن هشدار توجه کنیم و هم مراقب باشیم که در شومینیز مفید حصر است استفاده  است و

افعال و کارها و رفتار و اعتقادات منافقین هیچ جنبه و هیچ وجه اصالحی وجود ندارد، هر کاری که آنها کنند فساد 

کار آنها صالح باشد، این برای این است که به هیچ وجه  نند ما مصلح هستیم و هر چند ظاهرکمیاست ولو اینکه ادعا 

اهد صورت بگیرد باید به خومینند و اگر اصالح هم کمیزمینه برای منافقین نباید فراهم شود، حتی اگر ادعای اصالح 

 ند مصلح باشند و کار اصالحی داشته باشند.توانمی. آنها به هیچ وجه ندست مسلمین باشد

 منافقین عدم شعور و ادراک

، در همین چند آیه که در مورد منافقین و در مورد «ولکن ال یشعرون»مایدفرمیدر ادامه خداوند تبارک و تعالی 

روی این نکته )عدم شعور وادراک( تاکید شده است، در بخش بار منافقین سخن گفته شده است دو  تها و صفاویژگی

دوباره در ، با فاصله اندکی «یَشْعُرُونَ وَمَا أَنْفُسَهُمْ إاِلو ما یخدعون  »فرمود: که ویژگی اول را بیان کردند قبل، آنجا

در واقع دوبار بکار برده است، اینکه این تعبیر را با فاصله اندک  ،«ولکن ال یشعرون» :مایدفرمیهنگام بیان ویژگی سوم 

شکل اصلی منافقین همین عدم شعور و ادراک تاکیدی است بر نفی شعور و ادراک منافقین، این خیلی مهم است که م

است، این لسان درواقع هم لسان توبیخ است و هم دال بر استمرار است، یعنی با تکرار نفی شعور و ادراک دارد اینها را 

رساند، یعنی کأنِّ منافقین عدم شعور و ادراکشان را میآن در عین حال استمرار ند، و کمیتوبیخ و تحقیر و منکوب 

مر است، چون ممکن است عدم دقت و شعور و ادراک و فهم حتی در رابطه با مسلمین و مؤمنین هم بعضاً حادث مست

دهد ناشی از همین عدم شعور و ادراک است، هایی که بین مسلمین و مؤمنین رخ میشود، بسیاری از خطاها و غفلت

ممکن است زینت جلوه کند، چیزی که در واقع مضر یعنی مثالً چیزی را که فی الواقع زینت نیست در ذهن یک مسلمان 

بینی و ادراک درست باشد نه فریب زینت به حال او است مفید جلوه کند، در حالی که اگر دقت و شعور و باریک

در مورد خطاهایی که ممکن است از یک مسلمان سر بزند، قهراً آنچه که  را. رد و نه فریب سراب فائدهخومیظاهری را 

ه است این گناه از او سر بزند این است که او هم از حیث عقل عملی و هم از حیث عقل نظری گرفتار انحراف باعث شد

 ت شده است.و محرومی
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 منشاء عدم شعور و ادراک

به طور کلی هر انسان، عقایدش و رفتارش و بسته به نحوه کارکرد این دو شعبه و دو جنبه عقل دارد، عقل نظری در 

ها و نظری حوزه ادراکات هستند برا فهم صحیح حقایق و معارف، به عبارت دیگر عقل کمیواقع به انسان کمک 

یرد مربوط گمی، لذا آنچه که در مخزن اعتقادی ما شکل ها است، عقل عملی حوزه ادراکات بایدها و نبایدها استنیست

آنچه به طور کلی مربوط به توحید است، آنچه که مربوط به مبداء و مسئله نبوت است و آنچه مثل به عقل نظری است، 

به مرحله  ند، آنچه را که یافته است آنها راکمید، عقل عملی در واقع به انسان کمک شومیکه به اعتقادات ما مربوط 

دارند از ویند که چه کارهایی را باید انجام دهد، و نبایدها او را بر حذر میگمیعمل و اجرا برساند، یعنی بایدها به او 

 یرند.گمیها در دایره بایدها و نبایدها قرار ها و بدیکارهایی که باید ترک کند و اجتناب کند، خوبی

از حقایق و معارف سالم و صحیح است و هم در او و سالم باشد، هم درک و عقل عملی انسان، صحیح  اگر عقل نظری

یست ترک کند، اگر این بامیفهمد که چه کارهایی شایسته است و چه کارهایی ناشایست و د و میدانمیحوزه رفتاری 

قدرت و  است که تا چه حد قلدو سالم باشند ایمان در حد قابل قبول است، بسته به سیطره و گستردگی این دو ع

حقیقت گناه را است توانمندی داشته باشد حقایق را درک کند، وقتی مثالً امیرالمؤمنین)ع( که عقل کلِّ بعد از پیامبر)ص( 

ند که خدا کیست، مبداء این عالم کمیشد، او این را کامالً درک بامیند، این حاکی از سالمت عقل نظری او کمیدرک 

یان و نافرمانی خداوند چه آثار و خطراتی به دنبال دارد، او حقیقت نافرمانی را در هر شکلی درک است و اینکه عص

وقتی مثال ً  .توجه داردو درک کاملی دارد  ،حوزه ادراکات عقل عملیدر ند، آنوقت است که در مقام عمل هم کمی

 د،شومیین گناه را میفهمد، نه تنها مرتکب نحقیقت غیبت و گناه و دروغ نزد امیرالمؤمنین )ع( آشکار است و باطن ا

بیند و باطن نوری عمل صادقانه و باطن ناری این عمل زشت را میاو د، شومیبه این شجره خبیثه نزدیک هم ن بلکه

نزدیک هم دروغ ند، لذا جز صداقت در وجود امیرالمؤمنین)ع نیست، و به شجره خبیثه کمیگفتار صادقانه را درک 

 د.شومین

این دو وجه آسیب ببینند، یعنی سطح  درباره ارکان و اساس ایمان، هر اندازه ین در حقیقت یک توضیح اجمالی بودا

سالمت ادراکات عقل نظری و سطح سالمت ادراکات عقل عملی پایین بیاید، زمینه برای خطا و لغرش در انسان بیشتر 

د حقیقت و شومیباعث مثالً ت شهوات دنیایی و مادی د، زینشومید، شیرینی دروغ و غیبت، باعث فریب ما شومی

مثالً راه افراط در پیش بگیریم، به هر میزان بینیم نرا د شومیباطن آن کاری که باعث خروج از اعتدالل قوه شهویه 

 ند.کمیخلل به ایمان او ایجاد به همان اندازه درک انسان در این دو حوزه و در این دو سطح ضعیف شود 

منافق به  دارد. عدم ادراکبلکه در هر دو شعبه گرفتار است، و نه فقط نقصان ادراک، منافق کسی است که بر این اساس 

ادراکات عقل عملی و ادراکات عقل نظری او گرفتار مشکل است، یعنی اساساً باطل در نظر او  ،طور کلی و از اساس

فس او برای او نسبت به باطل ایجاد کرده است، ریشه همه ند، زینتی که نکمیحق، و حق در نظر او باطل جلوه 
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عدم شعور و ادراک شده است، برای بر یرد، اگر تاکید گمیها و رفتارهایی است که در منافق شکل مشکالت و خصلت

که ما  ندکمیمنافق ادعا « و ما یخدعون إال انفسهم» زند اماند که دارد به خدا خدعه میکمیاین است که منافق گمان 

وید مراقب باشید اینها مفسد هستند، همه برای گمیدارد و اما خداوند پرده از راز اینها و سرِّ اینها بر میمصلح هستیم 

نند مؤمنین گرفتار فساد هستند و کمیند و صالح خود را فساد، فکر دانمیاین است که اینها فساد خود را صالح 

 شد و کفار هم گرفتاری این چنینی دارند.بامییت در مورد کفار هم خودشان در دامن صالح هستند، این خصوص

بنابر این ریشه نفاق و اساس نفاق که منهدم کننده ایمان است و اینکه در باطن کافر هستند و به زبان ادعای ایمان 

این یک نکته  ها و صفات قلبی ناشی از عدم شعور و ادراک است،نند عدم شعور و ادراک است، اصالً آن خصلتکمی

بسیار کلیدی است، خدعه و مرض قلبی و فساد آنها همه ناشی از عدم شعور و ادراک است و این عدم شعور و ادراک 

البته مراتب دارد، گاهی مطلقاً شعور و ادراک ندارند که در مورد منافقین همین بیان شده گاهی شعور و ادراک من وجه 

 ک در او باشد اما از جهتی نباشد.است مسلمان از یک جهت شعور ادراوجود دارد و من وجه آخر نیست، ممکن 

به خاطر اهمیتی است که در نفاق منافقین دارد و استمرار  ،مسئله عدم شعور و ادراک اگر در این چند آیه تکرار شدهلذا 

از بین برود و از  آن، چون ممکن است کسی شعور و ادراک نداشته باشد و گرفتار عدم شعور و ادراک باشد ولی این

و بفهمد، اما در مورد منافقین اینگونه نیست و عدم شعور و ادراک آنها مستمر است، برای اینکه منافق بیدار شود خواب 

شد، به این مرحله که رسید دیگر بامیمراحلی را پشت سر گذاشته که دیگر با وجود آن مراحل امکان بازگشت او ن

 زمینه بازگشته وجود ندارد.

 اتب هدایت الهیمر

قابل کنیم پنج مرحله در اینجا   های الهی مرتبه و مرحله تصویربا هدایتانسان مواجهه بطور کلی اگر بخواهیم درباره 

 است: تصویر

، 1«مَعَکُمْ لِِّمَا مُصَدِِّقًا أَنزَلْتُ بِمَا وَآمِنُوا»ند، کمیدر مرحله اول خداوند متعال دستور به ایمان میدهد و دعوت به ایمان  .6

 آید.مرحله بعد پیش می دهد. اگر کسی به این دستور پاسخ نداد.دستور به ایمان می

ند که تو کمیند، متوجهش کمیدر مرحله دوم خداوند متعال او را نسبت به مرض و بیماری قلب و روح آگاه  .3

 گرفتاری قلبی داری، در برخی آیات به این مسئله اشاره شده است.

های بیماری را به او ابالغ کرد و به او دستور خدا ایمان نیاورد، و نشانهحله سوم یعنی بعد از اینکه شخص به در مر .2

 وَاسْتَغْفِرُوا» ماید، فرمیدهد، اینجاست که راه درمان و بازگشت را نشان می ،فهماند که تو بیماری قلبی و روحی داری

 .2«وَدُودٌ رَحِیمٌ رَبِِّی إِنَّ إِلَیْهِ تُوبُوا ثُمَّ رَبَّکُمْ
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ند، کمیآنوقت خداوند متعال آنها را تهدید به افشاء اسرار  از نگشت و استغفار و توبه نکرد،حال اگر به راه درمان ب .3

 1« أَضْغَانَهُمْ اللَّهُ یُخْرِجَ لَنْ أَنْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ حَسِبَ أَمْ»نیم، از جمله در آیهکمیکه ما اسرار شما را افشاء 

دهد به وجود بیماری، راه درمان را نشان ند، هشدار میکمیخداوند متعال دعوت پس از آن که )در مرحله آخر  .2

، یعنی هرکاری 2«شِئْتُمْ مَا اعْمَلُوا»ماید، فرمیکه رسد ای مینقطهبه  (نیمکمیند که با شما برخورد کمیدهد و تهدید می

مشکل اصلی منافقین است، یعنی به  انهمند، و این در حقیقت کمیید، یعنی به خود واگذارشان انجام ده اهیدخومی

وقتی به « زادهم اهلل مرضاًف»ند، یعنی همان که در چند آیه قبل اشاره شدشومیرسند که واگذار به خویشتن نقطه ای می

حتی ندای حق هم به اینها متوجه شود، نه تنها باعث  د،شومیند دیگر بیماری اینها تشدید شومیخویشتن واگذار 

د، مثل بیماری که بهترین غذا هم به او داده شود نه تنها کمکی به او شومید بلکه بیماری آنها تشدید شومیهدایت آنها ن

شادابی و ند، همین غذا را اگر به یک شخص سالمی بدهیم باعث تجدید قوا و کمیند بلکه بیماری او را تشدید کمین

ند بلکه بیماری او را تشدید کمیاو کمک ن ید، اما اگر به انسان مریض بدهی، این نه تنها به بهبودشومیطراوت او 

 .ندکمی

اند عدم شعور و ادراک آنها تحکیم و تعمیق پیدا کرده منافقین این مراحل را پشت سر گذاشته اند و هرچه جلوتر رفته

است، ابتدا به خاطر همین که ادراک درستی نداشتند به دستور خدا ایمان نیاوردند، در مرحله دوم به خاطر عدم شعور 

ند و وادراک متوجه بیماری خود نشدند، در مرحله سوم باز هم به خاطر همین عدم شعور و ادراک راه درمان را نفهمید

در مرحله چهارم تهدید به آشکار کردن نیات آنها برای مسلمین، کمک به آنها نکرد، چون شعور و ادراک نداشتند که 

ند شومی« اعملوا ما شئتم»رسند که مخاطبو در مرحله پنجم به جایی می ردند صالح است.کمیاین فساد است و گمان 

 ند.شومیدر گرداب فساد خود غرق د و نکمیکه خداوند دیگر آنها را به حال خود رها 
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