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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931بهمن  2:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  6493جمادی االول 4مصادف با:   تجارت زیانبار منافقین _آیه شانزدهمموضوع جزئی:      

  93جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
در مورد آیه شانزدهم، بعد از بیان یک مقدمه کلی درباره اینکه از دید قرآن دنیا عرصه تجارت انسان است، بیع و شراء 

خود این آیه نکات و مطالبی اند زیان ده و بائر باشد، حال باید درباره تومیاند بسیار سود ده و رابح باشد یا تومیانسان 

 را عرض کنیم.

 ینقتجارت زیانبار مناف

ند، کمیبه سرنوشت آنها اشاره به عاقبت یا  ،های هفتگانه منافقیننکته مهم در این آیه این است که بعد از بیان ویژگی

یعنی نتیجه عمل منافقین در این دنیا این است، اینجا دیگر بحث از ویژگی منافقین و خصلت و صفت منافقین مطرح 

بیماری قلبی و اند، توصیف کارهایی است که انجام داده اند، یعنی چون اهل خدعه با خداوند و مؤمنین بودهبلکه نیست، 

دانستند و اهل استهزاء خدا و رسول و مؤمنین بودند و چون نمیو د، افساد فی االرض کرده و سفیه بودنو داشتند، 

 أُولَئِکَ»مبادله کردند، ضاللت را با هدایت و آن این که ردند گرفتار یک مشکل بزرگ شدند، کمیفهمیدند و دقت ننمی

را فروختند و ضاللت خریدند، نکته ای که  ، آنها ضاللت را خریدند به ثمن بخس، هدایت«بِالْهُدَى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِینَ

در این مقام تذکر آن مناسب است این است که اینها به طور کلی در دنیا که عرصه تجارت است، یک خرید و فروش 

نابجا کردند، هم سرمایه را از دست دادند و هم سود نکردند، سرمایه فطرت را از دست دادند، آن هدایت فطری که به 

 .در اختیار آنان گذاشته شده بود از دست دادند عنوان سرمایه

ند، لکن تجارت او نفع و سودی کمییرد، گاهی کسی تجارت گمیتجارت به دو گونه صورت  توضیح مطلب این که:

ند ولی ضمن اینکه نفع و سودی برای او ندارد اما در کمیبرای او ندارد ولی سرمایه محفوظ است، گاهی کسی تجارت 

را تجارت بارترین معامله و تجارت است، منافقین قسم دوم این خسارتدهد، مایه خود را از دست میعین حال سر

ی بود که نه تنها نفعی برای آنها نداشت بلکه سرمایه خود را هم از تمرتکب شدند، یعنی تجارتی که آنها داشتند، تجار

، « تِجَارَتُهُمْ رَبِحَتْ فَمَا »ماید، فرمی، لذا در ادامه دست دادند و زندگی و تجارت آنها در این دنیا یکپارچه ضرر بود

آنها سودی نکردند، اما مجازاً اسناد داده شد به «فما ربحوا»فت:گمیتجارت آنها هیچ سودی نکرد، البته باید اینگونه 

نه فقط عدم  واقع اینکه سود نکردند، درپس تجارت، تجارت آنها سودی نکرد، یعنی در واقع خود آنها سودی نکردند، 

ماید اینها فرمی، «مُهْتَدِینَ کَانُوا وَمَا»آن سرمایه اصلی خودشان را هم از دست دادند،  والنفع بوده بلکه سراسر ضرر بود 

 اساساً هدایت شده نبودند.
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 نکته

 نقطه ابهام وجود دارد که باید توضیح دهیم.یک سوال و یک در این مورد 

، اینها هدایت را فروختند و ضاللت خریدند، یعنی « بِالْهُدَى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِینَ أُولَئِکَ»مایدفرمیدر بخش اول آیه 

اینها در حالی که وشد، فرمیمبیع، هدایت و ثمن آن ضاللت است، معموالً در تجارت کسی که مالک چیزی است آن را 

مالک هدایت نبودند تا آن را بخواهند بفروشند و یا فاقد ضاللت نبودند تا بخواهد آن را از دیگری بگیرند، در بیع کسی 

منافقین مالک هدایت نبودند تا اما د، شومیدهد و آنچه که اضافه به غیر داشته است مال او میکه چیزی را مالک است 

 لهدایت، این را از اوبه از طرفی هم فاقد ضاللت نبودند تا بخواهند آن را بدل کنند بگوییم هدایت را از دست دادند، و 

بحث اشتراء است و بعد در ادامه هم ، «بِالْهُدَى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا »ان گفتتومیداشتند، از اول گمراه بودند، پس چطور 

ضرر بار و زیان ، پس تجارت آنها سودی نداشته و تجارت غیر بائر بوده است، تجارت «تِجَارَتُهُمْ رَبِحَتْ فَمَا »مایدفرمی

، اینها اصال هدایت شده نبودند، با این نگاه «مُهْتَدِینَ کَانُوا وَمَا »مایدفرمیآور بوده است، شاهد آن هم جمله بعد است که 

این هدایت را از دست دادند و به جای آن ضاللت جای این سوال وجود دارد که اگر اینها هدایت شده نبودند چطور 

 گرفتند؟

اینگونه پاسخ داد که: منظور از اشتراء در اینجا استبدال است، استبدال به رجاء نفع، اگر کسی چیزی را  انتومیاینجا 

خرد یعنی ا مید، کسی که چیزی رشومیاشتراء گفته آن بدل به چیز دیگری کند به امید اینکه نفعی به دست او برسد به 

ند به امید اینکه در این جابجایی و استبدال نفعی به او برسد، در کمیدهد و با چیزی عوض دارد ثمن را بدل قرار می

است، یعنی آنها بدل کردند ضاللت را به جای هدایت، جابجا  «استبدلوا»، «اشتروا»اینجا ممکن است بگوییم منظور از 

ضاللت را بجای  و ضاللت نصیب آنها شد، یعنی این را انتخاب کردند و برگزیدند کردند، هدایت را از دست دادند

د، آنها انتخاب کردند ضاللت را در شومیاستبدلوا بگیریم این مشکل حل هدایت، اگر اشتراء را به معنای اصطفوا أو 

 ضاللت را با هدایت، آنوقت کردندمقابل هدایت، برگزیدند ضاللت را به جای هدایت، یا استبدلوا الضاللة بالهدی، عوض 

طبیعتاً وقتی ضاللت را با هدایت جابجا کنند، این تجارت آنها سودی ندارد، شود که این می« مُهْتَدِینَ کَانُوا وَمَا»معنای 

سودی نداشته است، آنوقت تجارت به همان معنای معاوضه و استبدال و اصطفاء، این استبدال و انتخاب کردن آنها یعنی 

ند که اینها چون کمیاشاره به این مطلب یعنی د، که اینها هدایت شده نبودند، شومیبه این معنا « مُهْتَدِینَ کَانُوا وَمَا»

 اند. سرمایه فطرتشان را از دست داده اند، دیگر اصالً در طریق هدایت قرار نگرفته

بگیریم، ولی هدایتی که اینها دادند و مالک آن بودند، هدایت )تجارت( هم  خود انیم اشتراء را به همان معنایتومیالبته 

کل مولود یولد علی »ها داده است، به عنوان سرمایه فطرت بود، چون عرض کردیم خداوند این سرمایه را به همه انسان

ندهد و این  د خداوند به یک انسانی این فطرت راشومید، نشومی، هر انسانی بر فطرت الهی و خدایی متولد «الفطرة

عقاب کردن و مجازات کردن بر معصیت و نافرمانی خداوند چون در این صورت سرمایه را در اختیار او قرار ندهد، 
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اگر من گاه آنها این سرمایه را بدهی، انسانبقیه خواستی به من مثل اند با خدا احتجاج کند و بگوید میتومیظلم است، 

لذا سرمایه اولیه را خداوند به همه داده است، ابزار را داده و نقشه راه را هم ردی، کمیرفتم من را مؤاخذه راه دیگری می

ها انسانهمه فطرت  وداده است، منافقین هم از این سه مورد برخوردار هستند، یعنی سرمایه در اختیار آنها قرار گرفته 

ها است، حتی ظالمترین انسان ر وجود همهبر همان اساس فطرت و خلقت الهی است، میل به کمال و خداوند و حق د

باشد در درون خودش ندای رسویی داشته ها، اگر فطرت آنها خاموش نشده باشد، و نور فطرت آنها هنوز کوانسان

مؤمنین این سرمایه را د، پس منافقین مثل کفار و نشنوند، مینکمیش را نسبت به ظلمهایی که به دیگران وجدان خوی

عبودیت و بندگی  هایی که بتواند برای، سرمایه عمر، توانمندیرا هم در اختیار داشتند، خداوند در این دنیاداشتند، ابزار 

های بیرونی که شامل کتب آسمانی و ارسال رسل و وجود نقشه راه یعنی هدایت ،خداوند از این سرمایه ها استفاده کنند

اختیار دارند، پس از این جهت چیزی کم نداشتند، منتهی آنها  را هم درباشند هادیانی در جامعه برای دعوت بسوی حق 

ند و به جای آن ضاللت را اساس سرمایه خود را دادند، این هدایتی که در اختیار آنها بود و مالک آن بودند را فروخت

 گرفتند.

نیم، آنوقت تعبیر اشتراء در اگر ما مقصود از هدایت را در این آیه همان هدایت فطری و سرمایه اولیه هر انسانی بدالذا 

انیم معنای اشتراء را در تومی اینجا مشکلی نداد، مثل سایر موارد که اشتراء در آن قابل تطبیق است، اگر این را بگوییم

 اینجا بکار ببریم.

 ،پس مالحظه فرمودید، در برابر آن سوال واشکالی که مطرح شد که چگونه منافقین چیزی را که مالک نیستند

 خرند دو احتمال ذکر شد: وشند و به جای آن ضاللت میفرمی

یک احتمال اینکه اشتراء را به معنای استبدال و اصطفاء و انتخاب بدانیم، یعنی آنها در دوراهی انتخاب ضاللت و  .6

نیست، بحث اصطفاء و انتخاب مطرح دیگر بحث معاوضه طبق این احتمال هدایت، ضاللت را بجای هدایت برگزیدند، 

 را برگزینند، ضاللت را برگزیدند.است، به جای اینکه هدایت 

رود، ولی آنچه که منافقین از یا اینگونه بگوییم که اشتراء به معنای خودش یعنی تجارت و خرید و فروش بکار می .2

فطرت خود را خاموش کردند، باعث  دست دادند و بجای آن ضاللت گرفتند همان سرمایه فطرت آنها بود، چون آنها

شدند فطرتشان زنگار بگیرید و نور فطرت به خاموشی بگراید، در واقع این مشکالت برای آنها پیش آمد و گمراه شدند، 

در مسیر گمراهی و ضاللت را اختیار کردند در مقابل از دست دادن سرمایه، اگر کسی سرمایه را از دست بدهد قهرا 

 .ردیگمیضاللت قرار 

 «مهتدین کانوا ما و»دو احتمال در مورد 

در واقع کأنّ میخواهد بفرماید که اینها یا مطلقا هدایت شده نبودند یعنی اصل هدایت را نفی کند یا « و ما کانوا مهتدین» 

 کَانُوا وَمَا »طبق یک احتمال  :انیم بدهیمتومیما دو احتمال در اینجا لذا در خصوص این اشتراء هدایت شده نبودند، 
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اینها اصالً هدایت شده نبودند، چون سرمایه را فروختند، کسی که از اول یعنی ، ناظر به نفی اصل هدایت است، «مُهْتَدِینَ

 .اند چیزی بدست بیاورد و نفعی به او برسدتومیسرمایه را از دست بدهد قهراً دیگر ن

با معامله هدایت شده نبودند و راه کج رفتند که ضاللت را  اینکه معنای اخص داشته باشد یعنی در ایندیگر احتمال 

 هدایت جابجا کردند. درحقیقت آنها هدایت فطری خود را به ضاللت تبدیل کردند. 

آنچه که در آیه شانزدهم بیان شده در واقع بیان سرنوشت غم انگیر منافقین است، منافقین گرفتار یک معامله پس 

هایی که از شخصیت منافقین در طی هفت ویژگی در آیات قبل بیان کردیم در واقع حاکی از آن جلوه زیانبار شدند،

های هفتگانه منافقین ان گفت آیه شانزدهم بعد از بیان ویژگیتومیدر یک جمله لذا همین معامله زیانبار منافقین است، 

ه کنیم در یک جمله اینها آمدند یک در صدد بیان سرنوشت و عاقبت منافقین است، اگر بخواهیم کارشان را خالص

طبق مقدمه کلی که دیروز بیان کردیم دنیا عرصه تجارت انسان است معامله زیانبار در این دنیا انجام دادند، در حالی که 

برای آنکه کمترین چیزها را بدهد و بیشترین منافع را بگیرد، جان و مال و ضاللت و گمراهی را بدهد و در مقابل آن 

از این دو مسیر را  کدامیکانسان عاقل را دریافت کند، هدایت بهشت خدا و غفران ذنوب و فتح و پیروزی و خدا و 

ند، مقتضای عقل و هوش و منطق این است که انسان اوالً متوجه باشد که همه حیات او تجارت است و کمیانتخاب 

ن تجارت چه کسانی هستند، ارزش متاعی که در این دوم اینکه باید بداند مبیع و ثمن این تجارت چیست، طرفین ای

انیم بگوییم این انسان زیان کرده است یا سود برده است، تومید را بشناسد، آنوقت است که شومیتجارت مبادله 

باالخره یک فرصتی است که به انسان داده شده است، مثل فرصتی که ممکن است کسی به دیگری بدهد برای بدست 

زمینه را فراهم کند تا او وارد عرصه شود و منفعت و پدری به فرزندش سرمایه ای بدهد، مثالً ثروت، اگر آوردن مال و 

نه تنها  و اوقات خود را بگذراندو اند به بازیگوشی و سر به هوایی ایام تومیو سود نصیب خودش کند، این فرزند تارة 

د، یا اینکه با این سرمایه نفع و فایده را برای خودش روز سودی در تجارت نکند بلکه سرمایه خود را هم از دست بده

آموزد دیگر ها و این ابزار واین نقشه راه که چگونگی تجارت به ما می، واقعا عمر انسان با این سرمایهبه روز بیشتر کند

همه بلکه است، ین اگر ما غیر از این عمل کنیم زیان کردیم. این نه تنها برای منافقو ذارد گمیجایی برای غفلت ن

انند در این وادی به نحوی رفتار کنند که تومیمؤمنین هم با توجه به مراتبی که دیروز برای این تجارت گفتیم و انسانها، 

برای این است که در آن روز معلوم شده یوم الحسرة، بن و روز قیامت که از آن تعبیر به یوم التغادچار حسرت نشوند، 

که از آن غفلت کردیم، در خوریم مید که ما چه چیزهایی را از دست دادیم، حسرت چه معامالت پر سودی را شومی

وشد و بالفاصله قیمت خانه فرمیهمینجا فرض کنید اگر کسی خانه ای داشته و در شرایطی که قیمت ارزان است 

این اما خورد، حسرت احساس غبن در معامله، میاند خانه بخرد، حسرت تومیند و دیگر با آن پول نکمیافزایش پیدا 

د به انسان که شومیآنجاست که یادآوری  نیست. در معامله بزرگ زندگی خواهد خوردقابل قیاس با حسرت بزرگی که 
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معامله سود کردی؟ چه چیزی در این سرمایه و ابزار و نقشه را در اختیار داشتی اما از آنها چه استفاده ای کردی؟ آیا 

 «.بِالْهُدَى الضَّاللَةَ اشْتَرَوُا الَّذِینَ أُولَئِکَ»دی و چه چیزی گرفتی؟ دا

 روایت

هایی که از در نهج البالغه و حکمت امیرالمؤمنین)ع(روایات زیادی هم داریم که به این مطلب در آنها اشاره شده است، 

 تَبِیعُوهَا فَلَا الْجَنَّةُ إِلَّا ثَمَنٌ لَهَا لَیْسَ أَبْدَانَکُمْ إِنَّ أَمَا »مضمون که این نقل شده به این مسئله زیاد اشاره کرده است، با او 

، بدنهای شما ثمنی به جز بهشت ندارد، پس آن را به غیر از بهشت نفروشید، وقتی ثمن بدن انسان بهشت است «بِغَیْرِهَا

روح انسان به طریق اولی اینگونه است، قلب و جان و بقیه اعضای بدن انسان هم اینگونه است و ثمن آنها بهشت است، 

افکار ناسالم و افکار پلید، این یک معامله است، در حقیقت یعنی حتی افکار انسان اگر آلوده به اوهام  خیاالت شود، 

به جای اینکه ثمن این ذهن و فکر را بهشت قرار دهد، ثمن آن را پلیدی و گمراهی و زشتی قرار داده است، قلب و 

در  نفس انسانی شکل بگیرد، کینه، سوءظن، بدخواهی، اینها همهگونه است، هر رذیله ای که در روح انسان هم همین

های انسان است که در آن زیان کرده است، ما هر روزه مشغول این تجارت هستیم، این تجارت کلی انسان واقع تجارت

د، مثل کاسبی که یکسال معامله و تجارت شومینهایتاً باالخره سبک و سنگین در طول حیاط یک کارنامه نهایی دارد، 

د که در مجموع ضرر کرده است یا شومیند و معلوم کمیرا محاسبه ند و آخر سال مورد به مورد کسب و کار خود کمی

ها سود کرده. ولی این یکسال کسب و کار معدل کسب و کارهای روزانه و جزئی او میباشد، هر روز و هر لحظه ده

ر یک معدل نهایی دارد، هولی ، کسب و کار کرده است، ممکن است در بعضی سود کرده و در بعضی ضرر کرده باشد

لحظه و هر روز زندگی ما یک تجارت است، اینکه اوقات خود را چگونه بگذرانیم، اینکه در قلب و روح و فکرمان چه 

بگذرد، اینکه با چه کسی حشر و نشر داشته باشیم و وقت خود را چگونه سپری کنیم، همه اینها تجارت است، مثالً 

نکنم، این یک تجارت ضرر ده میباشد، اگر بتوانم از این وقتم فرض کنید بنده اگر االن بتوانم به کسی خدمتی کنم و 

تمام این لحظاتی که برای انسان یک تجارت است، یعنی  استفاده بهینه کنم ولی نکنم یک تجارت ضرر ده است، آنوقت

ن امکان برای اند یک خیر را بدست بیاورد و یک شرّ را از دست بدهد، در تمام این لحظات ایتومیدر هر کدام از اینها 

در هر لحظه و در موقعیتهای است که ی روزانه هاانسان است، میانگین تجارت کار معدلما فراهم است، حال آنچه که 

است، لذا منتظر یک اتفاق بزرگ نباید باشیم، هیچ اتفاق بزرگی در راه نیست، هرچه هست این انجام داده مختلف انسان 

نیم و افکار و رفتار و کردار و مجموعه کنشها و واکنشهای انسان است که در نهایت کمیظرفی است که ما در آن زندگی 

 ند که تجارت انسان، تجارت سود ده بوده است یا زیان ده.کمیمعلوم 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


