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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931بهمن 8:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

 9341ل جمادی االو 61مصادف با:   _ دو دیدگاه درباره تمثیالت قرآنی _71آیهموضوع جزئی:      

  93جلسه:   بردن در تاریکی، کیفر نفاقفرو        

ّّ الحمدلّل }  ئهم الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اجمعینارهین و اللعن للی اعدا
نیم و بعد به مطالبی که در خصوص کمییک مطلب از مقدمه ای که دیروز درمورد آن بحث کردیم باقی مانده که ذکر 

 پردازیم.یست پرداخته بشود میبامیاین آیه 

 دیدگاه درباره تمثیالت قرآنی دو 

اه وجود دو دیدگگردیده یان ه به بو مصادیق آن به عنوان مشبده هایی که در قرآن ذکر شبه طور کلی در مورد مثال

 دارد:

همان ظاهر متعارف آن مقصود است، یعنی اینجا فقط تشبیه  ،هایی که در قرآن ذکر شدهبرخی از بزرگان معتقدند مثال .6

مطالب در مصداق تقریب مطالب عالیه و معقول به ذهن مخاطب است، چون محض مورد نظر است و غرض از ذکر 

منظور مثالً به تشبیه شود و اموری یست به بامیوجود دارد که برای فهم بهتر مخاطب نکات واسراری عقلی نوعاً 

 رف تشبیه است.خداوند متعال یک موردی را مثال میزند و غرض او ص

بیانگر وجود مثالی آن حقایق است، یعنی طبق این ه قرآنی بیان شده قدند این مصادیق که در امثلدر مقابل برخی معت .3

ء این عالم و در عالم صرف تشبیه و مجاز نیست، بلکه این مصادیق اشاره به حقیقتی وراها غرض از ذکر این مثالنظر 

 .مثال دارد

کاالنعام بل هم  اولئک»خداوند متعال در قرآن برخی از انسانها را به چهارپایان یا کلب یا حمار تشبیه کرده است،  مثال:

 .9«اسفارا الذی یحملمثلهم کمثل الحمار، »فرماید مییا « لضا

تقریب به ذهن است و این صرفاً یک تشبیه است، یعنی طبق دیدگاه اول ذکر حمار و کلب و انعام، در واقع برای 

همانطور که انعام و ، یا هستندهمانطور که حمار اهل فهم نیست و از درک حقایق محروم است برخی انسانها هم اینگونه 

 چهارپایان از فهم حقیقت عاجز هستند و درک آنها پایین است برخی انسانها هم اینگونه هستند.

بعضی از انسانها حمار است و برخی  شد یعنی وجود مثالیبامیبیانگر حقیقت مثالی آنها  این مثالاما طبق دیدگاه دوم 

یا در برخی روایات ند، شومیلذا در روایات هم داریم که برخی از انسانها به صورت حیوانات محشور کلب، 

های واجد حاکی از این است که وجود مثالی انساناین اند های متفاوتی را برای برخی رذایل اخالقی ذکر کردهصورت

 ند.شومیآن موجود محشور است که در قیامت به صورت آن رذایل همان وجودی 
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البته بعید نیست ما احتمال و دیدگاه دوم را قویتر بدانیم چون مؤید به برخی ادله نقلی و روایات و چه بسا بعضی آیات 

انسانی انسانها ولو در این دنیا صورت ظاهریشان صورت برخی هم باشد، به هر حال در روایات وارد شده است که 

نند، در حاالت برخی از عرفا و کمیاست، اما به حسب سیرتی که دارند اگر پرده ها کنار برود صورت حیوانی پیدا 

در مکه حجاج را در مکه )ع( امامنقل شده است که  بینند، یااولیاء این آمده است که بعضی را به همان چهره واقعی می

، حج کنند و حاجی کم است اما ناله کننده و فریاد «الضجیج اکثر و الحجیجاقل  ما»مودند: و فر دیدند در حال طواف

 زننده بسیار است.

 .اند مؤید دیدگاه دوم باشدتومیقیامت دارد، برخی روایات که اشاره به حقایق موجودی انسانها در عالم برزخ و عالم 

به انسان کر و کور و نادان و ه و تمثیل شده که تشبیدو دیدگاه طبق این منافقین را بر این اساس اگر بخواهیم  پس

اند این یک تشبیه محض باشد، و این شباهت در عدم شنوایی نسبت به تومیطبق دیدگاه اول این ناشنوا، تفسیر کنیم، 

شنود، منافق هم حقیقت بیند و انسان ناشنوا نمیسخن حق و عدم پذیرش حق است، یعنی همانطور که انسان نابینا نمی

طبق دیدگاه دوم منافقان حقیقتاً کور و کر هستند نه اینکه صرفا اما پذیرد، ند و نمیشومیو سخن حق را ن بیندرا نمی

بینند، یعنی این تمثیل ناظر به حقیقت مثالی منافقین است، منافقین به حسب شنوند و نمیتشبیه به کسانی باشند که نمی

از که کسی در روز قیامت لذا لی آنها هم کور است و هم کر، شنوند ولی وجود مثابینند و هم میظاهر در دنیا هم می

، چرا من را کور محشور 9«بَصِیرًا کُنْتُ وَقَدْ أَعْمَى حَشَرْتَنِی لِمَ رَب ِّ قَالَ»ند، کمی، خطاب به خداوند عرض حق دور شده

بصورت کور واقعا که از حق دور هستند روز قیامت کسانی . این حاکی از این است که بینا بودمدر حالی که من کردی 

 «.بَصِیرًا کُنْتُ وَقَدْ أَعْمَى حَشَرْتَنِی لِمَ رَب ِّ قَالَ»ویندگمیبینند، برای همین است که و چیزی را نمی ندشومیمحشور 

 ارد، حال چه در تشبیه اول و چه در تشبیه دوم.در اینجا وجود ددیدگاه علی ای حال در مورد منافقین همان دو 

 اولتمثیل 

 وَتَرَکَهُمْ ب نُور هِمْ اللَّهُ ذَهَبَ حَوْلَهُ مَا أَضَاءَتْ فَلَمَّا نَارًا اسْتَوْقَدَ الَّذِی کَمَثَل  مَثَلُهُمْ»اما آنچه که در این آیه وارد شده است، 

 «.یُبْصِرُونَ ال ظُلُمَاتٍ فِی

د یا اگر هم به همه منافقین مربوط شود شومیدر مورد تشبیه اول گفتیم احتماال به یک دسته خاصی از منافقین مربوط 

ماید: مثل منافقین مثل کسی است که پیرامون خود آتشی را بر میافروزد تا در پرتو فرمیمبین عقیده و بینش آنها است، 

بگیرید که در بیابان وسیع و در تاریکی شب راه را گم کرده است، آتشی نور آن آتش هدایت شود، شما کسی را در نظر 

ند تا در پرتو نور آتش از سرگردانی نجات پیدا کند، تاریکی که در بیابان وجود دارد تاریکی مطلق است، کمیرا روشن 

تاریکی، انبوهی از  ها نه فقط یکبرای همین است که در آیه تعبیر به ظلمات کرده است، یعنی انبوهی از تاریکی

ند، کسی که کمیبرای اینکه از این مشکل خود را خالص کند آتشی را روشن خص را گم کرده شها وجود دارد، تاریکی
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پرتو این آتش راه را پیدا کند، اما اگر بادی بوزد یا بارانی ببارد یا ند انتظار و توقعش این است در کمیآتشی را روشن 

د، مشکل کسی که متحیر و راه گم کرده و سرگردان شومیتاریکی مطلق حاکم آن ماده سوختنی تمام شود، باز هم 

د، کسی که آتش ندارد و نور ندارد در تاریکی مخصوصاً اگر مطلق شومیاست، بعد از خاموش شدن آن آتش بیشتر 

ماند، ولی اگر یک باقی میدر همان حد از سرگردانی  ،باشد هیچ جا را نمیبیند ولی باز در همان نقطه ای که متوقف بوده

آتشی را روشن کند و برای یک لحظه اطراف خود را ببیند و بالفاصله این نور خاموش شود در اینجا هم حالت روانی 

د، یک لحظه که نور اطراف او را شومیاو خسته تر و عذاب آور تر است و هم تحیر و سرگردانی او بیشتر  روحی و

د، در اینجا تاریکی شومیخواهد به نور عادت کند، خاموش دن راه، تا چشم او میا کرند برای پیدکمییرد تالش گمی

د، عذاب روحی شومید به مراتب بیشتر است، سرگردانی او بیشتر شومیکه بعد از خاموش شدن این نور بر او عارض 

 شرایط و این فضا قرار دهد. د، این یک مسئله کامالً قابل لمس است برای کسی که خودش را در اینشومیاو بیشتر 

حکایت منافقین حکایت چنین کسی است که آتشی را در بیابان برای خروج از سرگردانی و پیدا کردن راه 

نار به معنای برافروختن آتش لالهتداء بنورها، برای  اینکه راه را الاستیقاد ، «نَارًا اسْتَوْقَدَ الَّذِی کَمَثَل  مَثَلُهُمْ»افروزدمی

برد، خداوند نور آنها را می« ب نُور هِمْ  اللَّهُ ذَهَبَ ندکمی، تا این نور اطراف او را روشن «حَوْلَهُ مَا أَضَاءَتْ فَلَمَّا »کند پیدا 

اند به باب افعال برود و متعدی شود و تومی« ذهب»، «ب نُور هِمْ  اللَّهُ ذَهَبَ »فرمودبلکه اینجا نفرمود: اذهب اهلل بنورهم، 

ان استفاده کرد و به تومیاند با حرف جر باء متعدی شود، اگر با حرف باء متعدی شود تاکید بیشتری را از آن تومی

 ذَهَبَ »وید گمید، وقتی شومیعالوه متضمن معنای مباشرت است، یعنی بردن بی واسطه معموال با حرف جر باء بیان 

خواهد بفرماید خود خداوند این نور را از آنها گرفته است، اما یعنی هم تاکید در آن وجود دارد وهم می« نُور هِمْب  اللَّهُ

اذهاب صورت بگیرد یا مع م از این است که بالمباشره عوسیله باب افعال متعدی شود این ااگر به باب افعال برود و به 

نند برای کمیخواهد بفرماید، نوری که آنها تالش ست، خداوند متعال با این جمله می، این با هر دو سازگار االواسطه

 ذَهَبَ »ند، کمیقدرت خداوند است و خداوند هرگاه اراده کند این نور را خاموش  هخودشان روشن کنند این در قبض

 ال ظُلُمَاتٍ فِی وَتَرَکَهُمْ »ماید:فرمیند، در ادامه کمیبرد و تاریکی مطلق آنها را احاطه خداوند این نور را می«ب نُور هِمْ اللَّهُ

 .دهندند و لذا دیگر چیزی نمیبینند، قدرت بینایی خود را از دست میکمیها رها ظلمتدر آنها را « یُبْصِرُونَ

 فرصت روشن کردن آتشوجه 

تاریکی  بعد آنها را دوباره در دهد اینها آتش روشن کنند وکاری که خداوند متعال انجام میدهد در واقع اول فرصت می 

د، یعنی فرصت اینکه یک نوری شومیهد، حال ممکن است سوال شود که چرا فرصت استیقاد نار به آنها داده دقرار می

این نوری که اینها در یک  ؟شدبامیبرد، اساسا این نور چه چیزی را از بین میآن را اطراف خود فراهم کنند و آنگاه 

 ا در مسیر آن هدایت شوند چیست؟نند تکمیبرهه ای اطرف خودشان روشن 

 اگر بخواهد این در مورد خود منافقین پیاده شود چگونه قابل تفسیر است؟
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 :دو احتمال در اینجا وجود دارد

از نور یک احتمال این است که بگوییم این ناظر به برخی از منافقین است، چون برخی از منافقین در ابتدای نفاق . 9

تر است، هنوز نور فطرت و درجه نفاق او پایینهستند، کسی که تازه وارد مسیرنفاق شده مند فطرت به نحو ضعیف بهره

فطری را از آنها نند خداوند همین نور ضعیف کمیدر او به طور کلی خاموش نشده است ولی چون در این مسیر حرکت 

 ند.کمییرد و آنها را به حال خود در تاریکی رها گمی

د برای اینکه بیشتر عذاب بکشند و بیشتر در حیرت و سرگردانی شومیبه آنها داده احتمال دوم اینکه این فرصت که . 2

د این هم شومید و دوباره خاموش شومیفرو بروند، گفتیم کسی که در تاریکی گرفتار است و نوری اطراف او روشن 

ند، و این در واقع جزاء و کیفر عمل خود منافقین است، آنها کمیتر است و هم حیرت و سرگردانی را بیشتر عذاب آور

نند جزای عملشان کمیچون نفاق و دورویی دارند و با مؤمنین و رسول خدا و خداوند به زعم خودشان منافقانه عمل 

 این است که با آنها اینگونه برخورد شود.

اند به همه تومیبه یک طایفه خاصی از منافقین مربوط باشد و هم اند تومیهم عرض کردم این مثال  اینکه در اول بحث

 منافقین از یک جهت خاصی مربوط باشد این دو احتمال بیشتر این مطلب را روشن کرد.

 بردن در تاریکی، کیفر نفاقفرو 

دعه خداوند یا استهزاء ند و باز هم همان مطالبی که در مورد خکمیبه هر حال خداوند متعال با منافقین اینگونه برخورد 

ند، اینکه خداوند آنها را در تاریکی نگه میدارد و به حال خود رها کمیخداوند با منافقین گفتیم در اینجا هم جریان پیدا 

ند در حقیقت این یک مجازات است، نه اینکه خداوند بخواهد کسی را از مسیر هدایت دور کنند، این یک مجازاتی کمی

د مجازاتی شومیمنافقین است و نتیجه عمل خود آنها است، کیفری که بر منافقین طبق این آیه مترتب است که دامنگیر 

 است که بخاطر اعمال خودشان گرفتار آن شده اند. 

ماید اینها نابینا هستند، چون درتاریکی فرمیو به همین جهت در پایان آیه خداوند این تشبیهی است که در آیه شده 

 د.شومیتر اینها نابینا هستند و هیچ چیزی نمیبینند و این نابینایی با خاموش کردن نور پیرامون آنها افزونهستند 

 :قرآن مورد اشاره قرار گرفته است مختلفمواضع این تعبیر یعنی تعبیر به تاریکی ونور در 

و اساساً نور خداوند را باعث روشنایی آسمان و زمین و ند دامینوعا آنها را در پرتو نور خداوند در مورد مؤمنین 

، کسی که خداوند برای او نوری قرار ندهد اصال 9«نُورٍ مِنْ لَهُ فَما نُوراً لَهُ اللَِّهُ یَجْعَل  لَمْ مَنْ وَ »داند، موجب هدایت می

 نوری ندارد.

 تَرَى یَوْمَ »مایدفرمینند، خداوند در قرآن کمیآن حرکت پرتو مؤمنین نوری دارند که هم در دنیا و هم در آخرت در 

 ذلِکَ فِیها خالِدِینَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْر ی جَنَِّاتٌ الْیَوْمَ بُشْراکُمُ ب أَیْمانِه مْ وَ أَیْدِیه مْ بَیْنَ نُورُهُمْ یَسْعى الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ
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شد، آن روز روز بامیبینید در حالی که نور آنها روبروی آنها که شما مؤمنین و مؤمنات را می، روزی 9«الْعَظِیمُ الْفَوْزُ هُوَ

االنهار است و در آن جاودانه خواهند ماند و این رستگاری بزرگ  هاهایی است که من تحتبشارت و مژده به بهشت

 .به حال آنها نافع استاین نور در آخرت هم اند است، مؤمنین چون در دنیا در پرتو نور زندگی کرده

، آنها خداوند را فراموش 2«الْفَاسِقُونَ هُمُ الْمُنَافِقِینَ إ نَّ فَنَسِیَهُمْ اللَّهَ نَسُوا »اما منافقین از این نور بی بهره هستند، چون

، و در آیه قبل «و ترکهم فی ظلمات ال یبصرون»ماید فرمیو خدا هم آنها را فراموش کرده اند، لذا در این آیه اند کرده

که بخواهند در اند یرد، یعنی نوری برای خود نگذاشتهگمی، خدا نور را از اینها «یمدهم فی طغیانهم یعمهون»و فرمود ،

 :»مایدفرمیند، لذا در آخرت هم این گرفتاری را دارند، در قرآن شومیرها و به حال خود  کنندپرتو آن نور حرکت 

 ب سُورٍ بَیْنَهُمْ فَضُر بَ نُورًا فَالْتَمِسُوا وَرَاءَکُمْ ارْج عُوا قِیلَ نُور کُمْ مِنْ نَقْتَب سْ انْظُرُونَا آمَنُوا لِلَّذِینَ وَالْمُنَافِقَاتُ الْمُنَافِقُونَ یَقُولُ یَوْمَ

ویند به گمیرسد که منافقین و منافقات به اهل ایمان ، روزی می4«الْعَذَابُ  قِبَلِهِ مِنْ وَظَاهِرُهُ الرَّحْمَةُ فِیهِ بَاطِنُهُ بَابٌ لَهُ

در آیا د که برگردید به گذشته ودنیا، ببینید شومیوضع ما نگاه کنید و بگذارید ما از نور شما استفاده کنیم، به آنها گفته 

 ؟آنجا نور برای خود قرار داده اید که حال بخواهید از این نور استفاده کنید

نند، خطاب کمید آور است که از مؤمنین و اهل ایمان طلب نور برای آنها درقدر آناحاطه کرده تاریکی که منافقین را 

د و شومیرسد که این نور نوری نیست که بتوانید در اینجا برای خود تحصیل کنید، نور هرچه هست در دنیا تحصیل می

در میزان بهرمندی از نور و تاریکی هرچه هست در دنیا بدست میآید، این اختصاص به منافقین ندارد، همه انسان 

د یا ناری، اینجاست که شومینوری  هاتاریکی در آخرت باید برگردند به گذشته در دنیا، اینجاست که وجود انسان

یا اینکه خود را در تاریکی قرار حاصل شود ها دورتر را روشن کند تا فرسنگبه گونه ای که و اند نور با شدت تومی

خدا کسی است که  ، ولیّبرند، یک انسان الهیدهد، بعضی نه تنها خودشان نور دارند بلکه دیگران هم از نور آنها بهره می

کند و چاه را از راه تشخیص مسیرمیتی طی ند و به راحکها وتا اهداف عالیه را روشن مینور وجودی او تا دور دست

ث و ئد، به هر میزان که انسان به خباشومینوری تر و راه روشنتر  او های انسان بیشتر شود وجوددهد، هرچه فضیلتمی

د به گونه ای که شومیتر یرد و درجه نور وجود ضعیفگمیرذایل و معصیت و گناه آلوده شود تاریکی انسان را در بر 

راه را از چاه تشخیص دهد چه برسد به اینکه بتواند برای دیگران راه را نور افشانی کند و به تواند می به زحمت خودش

 دیگران راه را نشان دهد.

 بحث جلسه آینده

 نکته دیگری مانده است که جلسه بعد عرض خواهیم کرد.

 

                                                           
 .32. سوره حدید، آیه  3
 .61. سوره توبه، آیه  2
 .31. سوره حدید، آیه  1
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