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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6932فروردین  62:تاریخ                                               تفسیر سوره حمد موضوع کلی:     

  6391رجب  61مصادف با:                                        مفردات -بیان اجمالی -آیه هفتم موضوع جزئی:      

  31جلسه:                                                                                                                     

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الض َال ِينَصِرَاطَ ال َذِینَ » آیه هفتم

این آیه در یک نگاه اجمالی برای بیان صراط مستقیم است، در آیه قبل که به تفصیل توضیح آن گذشت درخواست 

اط مستقیم آیه خداوند متعال به توصیف صر این در« اهدنا الصراط المستقیم»هدایت به صراط مستقیم شده است، 

صراط مستقیم اگر بخواهد توصیف شود وصف کننده آن باید خداوند تبارک و تعالی باشد، اوست که  پرداخته است، قهراً

واهد در خمیواند صراط مستقیم را توصیف کند، آن هم به وصف جامع، چون این چیزی است که خداوند از انسان تمی

ستقیم را بیان و توصیف کنیم، لذا چون این خواست خداست خود او باید موانیم صراط تمیما ن .آن مسیر قرار بگیرد

صراط مستقیم را توصیف کند، لذا این آیه در یک نگاه اجمالی برای معرفی صراط مستقیم و توصیف صراط مستقیم 

آنها غضب  صراط مستقیم، صراط کسانی است که تو به آنها نعمت عطا کردی، نه صراط کسانی که بهفرماید:) است، می

صراط مختص منعمین، انعام  -1(، یعنی کأن از سه گروه در این آیه نام برده شده است:کردی و نه صراط ضالین

صراط ضالین، که صراط مغضوبین با صراط  -3صراط مغضوبین،  -2شوندگان، آنهایی که خدا به آنها نعمت داده است، 

 متفاوت است.ضالین 
 اجمالیبيان 

یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی، صراط مستقیم، صراط کسانی است که تو به آنها انعام کردی و نه آیه این 

 .وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی کگان تو و ضالین از سبیل تو، پس یصراط غضب شوند

است که در الزم است، این آن سد توجه به رمیآنچه که فعال در بیان اجمالی آیه و در ابتدای بحث به نظر  ایجابی:وجه 

قام معرفی صراط مستقیم توصیف این صراط، در واقع به خصوصیات صراط و راه اشاره نکرده است، آنچه خداوند در م

، راه مستقیم و صراط یصراط کسانی که به آنها نعمت دادوید: گمی، اشاره به روندگان است، نه خود راه، بیان کرده

 .و نه صراط مغضوبین و نه ضالینی داد نعمتمستقیم، صراط آنهایی هست که به آنها 

صراط است، این بهترین نحوه بیان کرده اشاره به روندگان و رهپویان این است که تبیین صراط مستقیم نکته مهمی در 

خصوصیات صراط مستقیم را بیان کند، خواست میخداوند تبارک و تعالی در این توصیف  اگر مستقیم برای انسان است،

ها باشد عنوان جامعی که بخواهد مبین همه آن ویژگییک بود چون مشکل ها یک  یک مختصات و ویژگیبر شمردن 

هایی است که مورد انسانپویان این صراط و رهترین توصیف از صراط مستقیم، اشاره به گویاترین و جامع .وجود ندارد
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و خلفاء الهی از انبیاء و اولیاء الهی و معصومین)ع(،  اولیاء، صلحا، شهداء و انسانهای کاملتایید خدا هستند، انبیاء، 

اند، نند و کردهکمییعنی اینکه نگاه کنید به اینها و ببینید اینها چگونه زندگی وید صراط مستقیم صراط اینها است، گمی

ند، صراط کمیدر اینجا سبک زندگی را به ما معرفی از ارائه یک مختصات مفهومی صرف خارج شده است، بنابر این 

کسانی که تو به آنها نعمت دادی، صراط آنها یعنی سیره آنها، سبک زندگی آنها، در همه ابعاد، چطور یک انسان کامل 

کریم ند، خوابیدن او، عبادت او، سخن گفتن او، کار او، احسان او به دیگران، نگاه به دیگران، احترام و تکمیزندگی 

الذین انعمت »های دیگر، همه آنچه که به عنوان فضایل اخالقی و انسانی از دید خداوند مطلوب است در وجود انسان

 تجسم پیدا کرد.« علیهم

و متحرین و سرگشتگان، مندان اند و حیرتوجه سلبی آن این است که، آنهایی که مورد غضب واقع شده: وجه سلبی

ای هدایت واهم، خدایا من را به صراط مستقیم که صراط کسانی هست که به آنها انعام کردهخمیها را هم من نصراط آن

کن، نه صراط مغضوبین و نه صراط ضالین، یعنی اگر یک مغضوب و یک ضالّ، در معرض دید و تجزیه و تحلیل و 

ناب کنیم، آن شخصیت و روش و بررسی ما قرار بگیرد، ما به هر بعدی از ابعاد زندگی او توجه کنیم، باید از آن اجت

صبغة اهلل ی آن شخص، چیزی است که خداوند از آنها بیزار است و ما باید از آنها دوری کنیم، یعنی رنگ الهی و سیره

پیدا کردن همان صراط مستقیم است که در منعمین تجلی پیدا کرده است، و رنگ و بوی شیطانی و صبغة الشیطان پیدا 

 .و مغضوبینکردن در وجود ضالین 

خداوند به جای بیان  .بنده عرض کردمکه این آیه همین است  صراط مستقیم درتوصیف برای بیان پس بهترین 

به زیبایی و لطافت بیان به نظر بنده این مختصات ذاتی راه اشاره کرده به صراط روندگان و مستقرین در این صراط، 

ط مستقیم معرفی شود، خدا در اینجا د صراشمییین کرده است، بهتر از این نتمام و به نحو جامع صراط مستقیم را تب

ها را یک همه فضیلتاگر صراط العبودیة، واالحسان والعدل و التکریم، بگوید که صراط مستقیم چیست، یعنی هد واخمی

این لفظ هم پیدا  ها باشدنبود، یک لفظی هم که بخواهد مبین همه این ویژگیآسان نام ببرد گویا خواست میبه یک 

آنوقت باید ود، بهترین راه این است که اشاره کند به کسانی که مجسمه سلوک و طی طریق در این صراط هستند، شمین

المؤمنین)ع(، امیربه دنبال پیدا کردن آنها برویم، الذین انعمت علیهم چه کسانی هستند، مثالً پیامبر گرامی اسالم، 

واهی تو را به این صراط هدایت کند، صراط علی و فاطمه و خمیاسی و از خداوند واهی صراط مستقیم را بشنخمی

 شند.بامیپیامبر را ببین، آنها هستند که انعمت علیهم 

 آیهمفردات 

نیم و بعد درباره هر یک از کمیاجماالً بیان دیم، ابتدا مفردات آیه را شمیطبق معمول و متعارف که ما در آیات وارد 

 خواهیم کرد.عرض شااهلل مطالبی که الزم باشد را آیه ان هایها و قسمتبخش

 «صراط»
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تکرار لفظ صراط اشاره در واقع تکرار همان لفظ صراط است که در آیه قبل آمده است، در این آیه آمده که کلمه صراط 

وقتی دوباره کلمه صراط را ، «صراط الذین»فرماید، بعد می«اهدنا الصراط المستقیم»وید گمی موضوع دارد، تمیبه اه

آن صراطی که موضوع اشاره کند، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن،  اهمیتواهد به خمیند در واقع کمیتکرار 

 این چنین است.

 «أَنْعَمْتَ  »

شد، این بامیاست، این ماده مشتقات بسیاری دارد که انعمت یکی از مشتقات این ماده « ن ع م»مشتق از ماده کلمه این 

است که به معنای  بؤسشد، مقابل آن بامیو طیب العیش به معنای زندگی خوب و خوشگواری و نیکو بودن حال ماده 

اینکه انسان در مطلق شدت و تنگنا است، یعنی اینکه انسان در فشار باشد، خوشگواری و نیکویی در زندگی او نباشد، 

ود شمیشرور و بدیهایی که متوجه انسان . داشته باشد، سوءحال داشته باشدو سختی باشد و حال خوبی نتنگنا و فشار 

ها و تنگناها باعث به هم خوردن حال و بر هم زننده است، چون این ناراحتی بؤسهمه در واقع از مصادیق 

ها معموالً در انسان این آثار را به و حال آدمی هستند، بدیخوشگواری زندگی و از بین برنده طیب و حسن و عیش 

نعمت در مقابل ضرر نیست و ضرر در مقابل نفع است، نعمت لزوما به معنای نفع نیست، منفعت از ذارند، پس گمیجا 

نعمت و  ، پس بینودشمیاین جهت از مصادیق نعمت است که موجب خوشگواری و طیب حال و حس حال انسان 

س هم معنای عامی دارد، شرّ و ضرر از مصادیق ؤشود، نعمت معنای فراتری دارد و بس و نفع و ضرر نباید خلط ؤب

 هستند.« نعم»هستند و نفع و خیر از مصادیق ماده« سبؤ»

ود، اگر هم در غیر رمیبکار ننعمت طبق تصریح بعضی از لغویین مختص به ذوی العقول است و در غیر ذوی العقول 

ود که خداوند این نعمت را به شمیهیچ وقت در مورد جمادات گفته نذوی العقول بکار رود با عنایت و مجاز است، 

ود آنهم در معنای حقیقی در واقع شمیعمدتاً اگر نعمت استعمال شد، بامیجمادات عطا کرد، اگر هم بکار رود مجاز 

 ذوی العقول است.مربوط به 

خواهیم دیق متعددی دارد، خوش گواری و حس حال و طیب حال انسان است، مصانعمت که داللت بر نوع خاصی از 

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا »ویدگمیمثال ما نعمت ظاهری داریم و نعمت باطنی داریم، یا وقتی مثال در این آیه  گفت

این نعمت یعنی آن چیزهایی که خداوند به شما داده است و منشاء خوشگواری و حسن حال و طیب حال  ،1«تُحْصُوهَا

  .نعمتی که خداوند به آنها داده است :ویدگمیو به غیر ذوی العقول و حیوانات نشد، بامیشما 

مصدر است، به معنای نیکویی حال است، همان « ةفَعلَ»بر وزن «ةنَعم» ، اسم نوع است، اما«ةفِعلَ»بر وزن «ةعمنِ»پس 

وَإِنْ »و هر دو استعمال شده است، مثل آیه «ةنَعم»را در قرآن داریم و هم کلمه  «ةنِعم»هم کلمه معنایی که از اول گفتیم، 

                                                           
 .11آیه  :ی نحل. سوره1
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وَنَعْمَةٍ کَانُوا  *وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کَرِیمٍ »، یا در آیه2«وَذَرْنِی وَالْمُکَذِّبِینَ أُولِی النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِیلًا»، 1«تُحْصُوهَاتَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا 

 مصدر است.« ةنَعم»اسم نوع است و « ةعمنِ»، پس 3«فِیهَا فَاکِهِینَ

است، و به معنای ایصال نعمت به غیر است و این تنها در جایی به « انعام»که مصدر آن بکار رفته « انعمت»در این آیه 

وجه  ود که آن گیرنده نعمت ذی العقل باشد، لذا گفتیم طبق نظر اکثر لغویین مختص به ذوی العقول است، شایدرمیکار 

وانند، چیزی را که بحال آنها مفید و سودمند و تمیاختصاص به ذوی العقول هم دارد این است که ذوی العقول اینکه 

اطالق انعام برای آنها ود تمییز دهند و بفهمند از غیر آنها اما غیر ذوی العقول نمیفهمند، لذا شمیباعث خوشگواری آنها 

فائده یک نعمت به غیر ذوی العقول هم ممکن است برسد، بحث در ایصال نعمت به غیر البته یرد، گمیمعموال صورت ن

ود، اما اگر کسی یک فائده یا نیکویی را به شمی گفته« انعام»است که آن غیر از ذوی العقول است، اگر این چنین بود 

ود، ممکن است مثال افاده و فایده رساندن بکار رمینعام بکار ندیگری برساند که ذی شعور نیست در اینجا دیگر کلمه ا

 تمتیع و بهره رساندن.ببرد، یا مثالً 

 بحث جلسه آینده

دو کلمه دیگر در این آیه وجود دارد که باید توضیح اجمالی داده شود و به سراغ مطالب دیگر برویم، یکی کلمه 

، «، ضالینانعمت، مغضوب»صلی این آیه هستندهای المه واژهاست، این سه ک« ضالین»است و دیگری کلمه« مغضوب»

 دهیم.بقیه کلمات توضیح خاصی ندارند، که ان شااهلل اینها را توضیح می

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                           
 .11ی نحل: آیه. سوره 1
 .11. سوره مزمل: آیه 2
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