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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1931بهمن 1:تاریخ                ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  1393جمادی االول 9مصادف با:         دنیا عرصه تجارت انسان _آیه شانزدهم_ویژگی ششم و هفتم موضوع جزئی:      

  93جلسه:                         

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 ویژگی ششم: عدم شعور

های منافقین ذکر شد، یک بخشی به صورت مستقیم در خود آیات به عنوان آنچه تا بحال درباره اوصاف و ویژگی

های منافقین مطرح شد، پنج خصوصیت و صفت به ترتیب در طی این آیات مورد تصریح قرار گرفت، منتهی دو ویژگی

ت هم عالوه بر آنها ذکر شده است، یکی عدم شعور و دیگری عدم ابه تبع دو خصوصیت از این خصوصیهم خصوصیت 

، به تبع «عون إال انفسهم ولکن ال یشعرونو ما یخد» العلم، در ضمن آیه مبین ویژگی اول، یعنی خدعه، قرآن فرمود:

یعنی شعور ، «الیشعرون»شدبامیبیان این خصوصیت منافقین اشاره به یک ویژگی دیگر کرد و آن عدم شعور منافقین 

دهند، گرچه این ویژگی در این آیه به حسب ظاهر اشاره به حیث خدعه خویشتن که آنها فقط خود را فریب میندارند 

انیم بگوییم منافقین ویژگی ششمی دارند که عبارت تومین یک ویژگی عام برای منافقین است بنابر این دارد، ولی ای

دهند ولی در واقع خودفریبی نند دیگران را فریب میکمیاست از عدم فهم دقیق و عدم دقت، اینکه به ظاهر گمان 

اند ویژگی تومیشد، پس این بامیعور آنها نند این ناشی از همان خصلت عدم دقت و عدم باریک بینی وعدم شکمی

 ششم باشد.

 ویژگی هفتم: عدم علم

چون در آیه « ولکن ال یعلمون»آید، ای که مبین خصوصیت سفاهت منافقین بود بدست میویژگی هفتم هم از آیه

 آمَنَ کَمَا أَنُؤْمِنُ»فتند: گمی شد که ایمان بیاورید،گفته میمنافقین به ، وقتی «أال انهم هم السفهاء و لکن ال یعلمون»فرمود

 ال وَلَکِنْ السُّفَهَاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أَال ماید:فرمی، ما همانطور که سفیهان ایمان آوردند، ایمان بیاوریم، بعد در ادامه «السُّفَهَاءُ

، این یک ویژگی دیگری برای منافقین است، عدم آگاهی و دانایی و عدم علم، منتهی این ویژگی که ما آن را به یَعْلَمُونَ

ماید آنها خودشان فرمیبه تبع و در ضمن خصوصیت سفاهت ذکر شده است، بیان کردیم عنوان ویژگی هفتم در اینجا 

انیم تومیالعلم متعلقش سفاهت خودشان است، ولی ما دانند سفیه هستند، درست است این عدم سفیه هستند، ولی نمی

 کنیم. عدم العلم را هم به عنوان یکی از خصوصیات منافقین ذکر

اشکاالت و ضعفهای ادراکی و ردد گمیعدم شعور و عدم علم هر دو به حوزه ادراک منافقین بر ویژگی یعنی این دو 

به هم بخشی  و رددگمیآنها بر و ادراکات بخشی به اعتقادات های منافقین، یک ند، چون ضعفکمیمنافقین را بیان 

 .رذایل نفسانی آنها هم که در برخی از این آیات بیان شده استو رفتار آنها 
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در برابر کفار و بندی کلی از آیات هشتم به بعد داشته باشیم که در واقع قسم سوم از مردم را اگر بخواهیم یک جمع

های منافقین بیان شده است، که پنج انیم بگوییم در این چند آیه هفت ویژگی از ویژگیتومی، ندکمیتوصیف مؤمنین 

دو خصوصیت عدم شعور و عدم علم به تبع  ،تبعی به نحوخصوصیت به صورت اصلی بیان شده است و دو خصوصیت 

آیات مورد تعرض قرار  های پنجگانه بیان شده است، ولی در مجموع این هفت خصوصیت در ایندو ویژگی از ویژگی

 گرفته شده است.

 «مُهْتَدِینَ کَانُوا وَمَا تِجَارَتُهُمْ رَبِحَتْ فَمَا بِالْهُدَى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِینَ أُولَئِکَ»آیه شانزدهم

ماید منافقین کسانی هستند که ضاللت را فرمییک خسارت و زیان بزرگ منافقین است، در آیه شانزدهم، بحث از 

 ،تعبیر اشتراء را بکار بردهاگر حال بیان خواهیم کرد که )اند، ضاللت را به هدایت تبدیل کرده اند، جایگزین هدایت کرده

ماید: اینها کسانی هستند که ضاللت را به هدی خریدند، یعنی فرمی .(نباید این موجب اشکال و سوال شوددر واقع 

اینها هدایت نیافتند و گمراه « و ما کانوا مهتدین»ت را دادند و ضاللت را گرفتند، و این تجارت سوددهی نبود، هدای

 شدند.

نم، گرچه قصد کمیکنیم، مقدمتاً یک مطلب کلی را در اینجا اشاره قبل از اینکه راجع به خود این آیه نکاتی عرض 

شود برای اینکه بحث به میای ای که مورد بحث است بهانهمباحث آیهم اما به هر حال در بعضی ورود تفصیلی ندار

 صورت کلی تر و قاعده مند تر مطرح شود.

 مقدمه: دنیا عرصه تجارت انسان 

به طور کلی در قرآن، در آیات متعددی، زندگی انسان را میدان معامله و تجارت و بیع دانسته است، اصالً در منطق قرآن 

راء و تجارت شده است، چه در رابطه با مؤمنان و مجاهدان و مقاتلین فی بیع و شراء و اشتعرصه  از حیات انسانی به

، و چه در رابطه با کفار و منافقین و کسانی که به نوعی گریزان از حق بوده اند، اهلل و در یک کلمه هدایت یافتگانسبیل 

گویا برای هر دو گروه بیان شده است، اساساً در منطق قرآن و نیز روایاتی که از معصومین )ع( وارد شده این مطلب 

اینجا یک اطالق در اشتراء، در این دنیا مشغول تجارت و معامله است، صرف نظر از اینکه اطالق تجارت و بیع و انسان 

یرد، گمیدهد و چیزی را است، انسان چیزی را می حقیقی است یا مجازی، اصل داد و ستد در زندگی انسان حاکم

وجود تعبیر مختلفی از قرآن این مواضع ان ذکر کرد همین بیع و شراء است، در تومیکه برای این داد و ستد تعبیر بهترین 

 .دارد

ت، این سرمایه از ناحیه خداوند به انسان داده شده اسای آنچه که در آیات متعدد وارد شده این است که سرمایهخالصه 

هم بیان شده  در اختیار او قرار داده شده و کیفیت و طریق تجارت و معاملهنیز هدایت فطری است، ابزارهایی همان 

اهلل التی فطر الناس  فطرة»وجود دارد، این فطرت در همه ، یعنی فطرت انسان سرمایه انسان در این تجارت است است.

جویی، حقیقت خواهی و خدا طلبی است، ابزارهای مختلف هم برای کسب و کار با این ، آن فطرت، فطرت کمال «علیها

به انسان و حیات و عمر و وقت داده اند، عقل و چشم و مختلف، های سرمایه فراهم شده است، یعنی استعدادها و نعمت
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به ند و بشنود، حق را از ناحق تمییز دهد، سره را از ناسره تشخیص دهد، راه و رسم معامله را هم تا ببیناند گوش داده

اند و به های بیرونی است، انبیاء و اولیاء و ائمه معصومین، همه آمدهاند، راه رسم معامله همان هدایتانسان نشان داده

د، تجارت، تجارت اند سود کسب کنتومیمایه فطرت و با این ابزار که چگونه با این سراند و بیان کردهاند یاد دادهانسان 

نقشه راه یعنی آنچه که در )، قهراً کسی که با این سرمایه و با آن ابزار، طبق این نقشه راه، ر یا تجارت رابح باشدئغیر با

بنده با قطع نظر از مراتب )، تجارت پر سودی کرده است ،حرکت کند ،(اندآمده است و آنچه که انبیاء آوردهقرآن و سنت 

های کسی که از این نقشه راه استفاده نکند، یعنی خودش را مشمول هدایت ،(نمکمیرا بیان مسئله این تجارت کلیت 

بیرونی قرار ندهد و یا از ابزاری که در اختیار او گذاشته شده به درستی استفاده نکند، یا این سرمایه را برای کسب و 

برای او ای شود، ربح و سود و فایدهده قرار ندهد، قطعاً تجارت او سود نخواهد داشت و تجارت بائر میکار مورد استفا

 .ندارد

 در قرآنتجارت انسان 

اینکه چرا با این بیان مطرح شده شاید این بیان البته در جای جای قرآن به انحاء مختلف بیان شده است، این مطلب 

 یرید.گمیدهید و چه ترین بیان برای عموم مردم باشد که باالخره بدانید چه میترین بیان و ملموسقابل فهم

، «بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِِّ وَتَوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ ِال إ* خُسْرٍ لَفِی اإلنْسَانَ إِنَّ*  وَالْعَصْرِ»در سوره عصر .1

و زمان و دوره که انسان در خسران و زیان است، جنس انسان در خسران و زیان است مگر ماید: قسم به عصر فرمی

زیان و ضرر در مقابل نفع این چیزی  ،، پس خسرانداشته باشند کسانی که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و صبر

یه خود درست استفاده نکند، ند که از سرماکمیاست که از راه معامله و تجارت به دست میآید، انسان زمانی ضرر 

 و طبق نقشه راه هم عمل نکند.ابزارهای در اختیار خود را درست مورد استفاده قرار ندهد 

اهید خومی، 1«أَلِیمٍ عَذَابٍ مِنْ تُنْجِیکُمْ تِجَارَةٍ عَلَى أَدُلُّکُمْ هَلْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا »ماید:فرمیدیگری در آیه خداوند  .9

باز هم عرصه حیات آدمی را در حقیقت عرصه و  ؟راهنمایی کنم به تجارتی که شما را از عذاب ألیم نجات دهد را شما

 میدان تجارت و معامله و بیع قرار داده است.

 وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ»ند، که این تجارت چیست و چه کاری انجام دهیم، کمیبیان نیز راه آن را در همین سوره  .9

، ایمان به خدا و رسول خدا بیاورید، در راه 2«تَعْلَمُونَ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ خَیْرٌ ذَلِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ بِأَمْوَالِکُمْ اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَتُجَاهِدُونَ

 یست، یعنی تجارتهای خود مجاهدت کنید، این برای شما بهتر است، و این یک تجارت پر سود اخدا با اموال و جان

ول به حوزه اعتقاد بر ، ایمان به خدا و رساست که یک طرف آن یکسری اعتقادات و یک سری اعمال و رفتارها

این تجارتی  ردد، یعنی اعتقاد و عمل خود را درست کنید، گمیردد، مجاهدت با مال و جان در راه خدا به عمل بر گمی

دهد، ، شما را از عذاب ألیم نجات می«أَلِیمٍ عَذَابٍ مِنْ تُنْجِیکُمْ»رساند، سود آنبه یک سود بزرگی میاست که شمار را 
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اما در  ورزیدمی و مجاهدت در راه خداآورید میایمان به خدا و رسول « ذُنُوبَکُمْ لَکُمْ یَغْفِرْ» مایدفرمیدر ادامه نیز 

 جَنَّاتٍ وَیُدْخِلْکُمْ »بخشد ، خداوند گناهان شما را می«ذُنُوبَکُمْ لَکُمْ یَغْفِرْ »شود،مقابل این چه چیزی به شما داده می

رها جاری است، لسان همان لسان ند که از زیر آنها نهکمیایی وارد هو شما را در بهشت« األنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی

نها در واقع در قرآن این مکرر بیان شده نم که بدانید ایکمیتجارت و اشتراء است، بنده اینها را به عنوان نمونه عرض 

 است.

هایشان را ، خداوند از مؤمنین جانها و مال1« الْجَنَِّةَ لَهُمُ بِأَنَِّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اشْتَرَى اللَِّهَ إِنَِّ »یا در آیه .3

آن شویم و خدا خریدار، ثمن دهد، ما فروشنده میمیخرد، خریدار خداوند است، در مقابل چه ثمنی بابت این مبیع می

 جنت است.

، بشارت این بیع «الْعَظِیمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِکَ بِهِ بَایَعْتُمْ الَِّذِی بِبَیْعِکُمُ فَاسْتَبْشِرُوا »ماید:فرمیدر ادامه همین آیه در سوره توبه  

رستگاری بزرگی است که نصیب  نای که کردید وای بیع و معامله و مژده این بیع را میدهد که بشارت باد بر شما با این

 شود.شما می

این رفتار آدمی را تجارت و بیع و خرید و فروش نام آورم که در قرآن بنده االن فقط اینها را به عنوان شاهد می

 .ذارد، هم در ناحیه خیر و هم ناحیه شرِّگمی

، بد «اللَِّهُ أَنزَلَ بِمَا یَکْفُرُوا أَن أَنفُسَهُمْ بِهِ اشْتَرَوْا بِئْسَمَا »مایدفرمیدرباره برخی از جمله کفار و منافقین در آیه دیگری  .5

 معامله و بد خریدی کرده اند، خودشان را فروختند، که کفر به ما انزل اهلل پیدا کرده اند.

اتی که هم راجع به معامالت خوب و هم راجع به معامالت بد در این آیات زیاد هستند، فرصت نشد که احصاء کنم آی

شد که عرصه زندگی انسان را عرصه تجارت بامیمستقل بحث قابل قرآن آمده است، دقت کنید، اصال خود این موضوع 

رند، منتهی خوشند و چیزی میفرمیها در زندگی خود چیزی کلیت آن قابل تردید نیست، که انسانلذا داند، و معامله می

را، همه که به  ز است، جان خود را، عمر را، اموالیرند خیلی ناچیگمیوشند، در برابر آنچه فرمیآنچه ها از انسانبعضی 

آوریم که در دهیم ولی در مقابل جنت و غفران الهی و رهایی از عذاب ألیم به دست مینظر ما خیلی قیمت دارد، می

شود. تجارتی که غیر بائر و پر سود است، می 2«تَبُورَ لَنْ تِجَارَةً »از آن تعبیر به تجارت پر سود  مقابل آن هیچ است، لذا

شد بدهد، همه اموال و جان را بدهد، اما در مقابل رهایی از بامییعنی اگر کسی جان خود را که عزیزترین چیز او 

جان خود را حفظ کند اما که کسی اما ر سودی است، عذاب ألیم و غفران و فوز عظیم به دست بیاورد، این تجارت پ

إن »است که در سوره عصر فرمود بیاورد، این تجارت پر ضرر و همانهدایت را از دست بدهد و گمراهی بدست 

 «.االنسان لفی خسر

 مراتب تجارت انسان در دنیا
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دهد که به بهشت خود را میشد، یعنی یکوقت کسی جان بامیاز این دو تجارت دارای مراتبی هم یک حال هر 

اء برسد، بهشت و جهنم دارای قلال به جنة دهدکسی جان خود را میگاهی ل این برسد، اما رها و امثاحورالعین و نه

تبه بهشت ترین مردر بهشت فراوان است، اینها پایینکه شد از نعمات و برکات بامیما مراتبی است، آنچه که در ذهن 

اء الهی باالترین مرتبه بهشت است، در مورد دوزخ هم همینگونه است، کسی مثل امیرالمؤمنین ققاء، بهشت للاست، جنة ال

این آیه در « اللَِّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ نَفْسَهُ یَشْری مَنْ النَِّاسِ مِنَ وَ »یرد،گمیوشد اما در مقابل مرضات اهلل فرمی)ع( نفسش را 

وشد، اما برای طلب رضایت خداوند، مرتبه این فرمیشأن امیرالمؤمنین )ع( وارد شده است، کسی است که نفس خود را 

وشد تا عذاب نکشد، فرمیکسیکه نفس خود را به نسبت، تجارت بسیار باال است و این تجارت خیلی پر سود است 

های اینها هم دارای مراتب است، از طرفی هم افرادی که تجارت خودلذا وشد تا به بهشت برسد، فرمینفس خود را 

 نند هم دارای مراتب یکسانی نیستند.کمیضرر ده 

حوه درباره انسان، حیات و زندگی و ن اجماالً بنده این مطلب کلی را عرض کردم که معلوم شود یک بخشی از آیات

، گاهی ، این تجارت گاهی ضرر ده استوارد شده استالب تجارت و بیع و شراء سپری شدن عمر او در این دنیا در ق

اهی سود سوده ده، تجارت ضرر ده خودش دارای مراتب است، ضرر گاهی کم است گاهی زیاد، تجارت سود ده هم گ

 .کم دارد گاهی سود بسیار

 لَیْسَ أَبْدَانَکُمْ إِنَِّ أَمَا »)ع( وارد شده استصوممعدر روایات هم روی این مسئله تاکید شده است، مثال در روایتی از امام 

های شما ثمنی به جز بهشت ندارد، پس آن را به غیر از این جنت ، بدانید بدن«بِغَیْرِهَا تَبِیعُوهَا فَلَا الْجَنَِّةُ إَِلِّا ثَمَنٌ لَهَا

 1نفروشید.
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