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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6936آبان  6:تاریخ      تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  6393صفر  8 مصادف با:  «الریب فیه»معنای -های کلی آیهپیام -آیه دومموضوع جزئی:      

  6جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 های کلی آیهپیام

ام از این آیه سه پی برخی احتماالتدو پیام و بنابر  بعضی احتماالتهای کلی این آیه عرض کردیم بنابر در مورد پیام

 شود:باره مقصود است که به برخی از آن اشاره می، لذا چند احتمال در اینقابل استفاده است

مرتبط باشد، به نوعی شاید بتوان سه پیام را از این آیه استفاده کرد، « الم»به « ذلک الکتاب»بنابر این احتمال که  .6

باشد و مجموع این  لک هم مبتدا دوم، و کتاب خبر آنمنظور از ارتباط الم با ذلک الکتاب این است که الم مبتدا و ذ

حروف المعجم، ذلک »د که شومیگونه معنا دراین صورت این« الم، ذلک الکتاب»نی جمله خبر مبتدای اول، یع

در این صورت آیه متضمن دو پیام است که در شد، بامیوید این کتاب متشکل از حروف معجم گمی، یعنی کأن «الکتاب

ف است، فقط اشاره به این کند که این کتاب متشکل از این حرو این آیهاین احتمال بعیدی است که آید. جمله بعد می

 . نیستقابل توجه هست اما بعید است و معنای این محتمل 

ذلک »مرتبط با تواند می« الم»اگر این احتمال را بپذیریم، باشد. « الم، ذلک هو الکتاب الکامل» احتمال دیگر این که .2

  شود سه پیام.میدی و در این صورت معنا این است که این کتاب کامل است و لذا با دو پیام بع باشد «الکتاب

خود الم چه معنای ، حال اینکه «هذه الم»این است که ما الم را خبر یک مبتدای محذوف بدانیم، یعنی احتمال دیگر  .9

گانه در مورد آن مطرح شد و نظر ما هم در مورد آن مشخص شد، که این یک رمز و شد، آن معانی بیستبامیچیزی 

ذلک هو الکتاب الکامل، » د، ذلک الکتاب یعنیشومیواقع کأن یک جمله دیگری  شد، آنوقت ذلک الکتاب دربامیراز 

 اگر ما الم را با آیه بعد از نظر تالیفی به هم مرتبط ندانیم و آن را مستقالً پس ،«هدی للمتقین» بعد« ال ریب فیه»بعد 

« ذلک هو الکتاب الکامل»که یک پیامش این است  این آیهیک جمله بدانیم که مبتدای آن حذف شده است، آنوقت 

های ادبی زیادی قابل طرح اینجا بحث)شد. بامی« هدی للمتقین»و پیام سوم آن « ال ریب فیه»پیام دوم آن این است

هیم وارد آن جزئیات و احتماالت شویم، خوامیاست، مفسرین احتماالت متعددی را ذکر کرده اند، دیگر ما خیلی ن
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ن احتماالتی را ذکر کرده اند، مفسرین دیگر احتماالتی را بیان کرده اند، بنده فقط یک مرحوم طبرسی در مجمع البیا

 (نم.کمیاشاره اجمالی 

خبر بعد از خبر، این کتاب « هدی للمتقین»و آن خبر  «الریب فیه»اینکه ذلک الکتاب مبتدا باشد، احتمال دیگر  .3

 این صورت این آیه دو پیام دارد. الریب فیه و هدی للمتقین، در

این است که بگوییم ذلک هو الکتاب الکامل، ال ریب فیه، هدی للمتقین، این کتاب یک کتاب کاملی  دیگر احتمال .5

 یام از این آیه قابل استفاده است.است، که ریب در آن راه ندارد و منشاء هدایت برای متقین است، در این صورت سه پ

 هم خود معنای اشاره است،کدا است، ال ریب، حال است که عامل در آن مبتین است که بگوییم ذلک یک احتمال ا .6

این کتاب در حالی که ریب  دشومی لذا معنای این آیه معنای اشاره عمل در این حال کرده است و هدی خبر است، یعنی

 نیست مایه هدایت برای متقین است. در آن

در آن مفید حصر است، یعنی این فقط « ال»یک احتمال هم اینکه، ذلک الکتاب در واقع مثل هو الرجل باشد، که  .7

هم حصر کتاب در قرآن است، در مقابل بقیه کتب که آنها اساساً کتاب  آنکتاب است، بقیه دیگر کتاب نیستند، غرض از 

لرجل، معنایش این است که مردانگی در این شخص حصر شده است گوییم، هو الرجل، یا هذا اما وقتی می نیستند، مثالً

فرماید، این کتاب است و غیر اول قرآن خداوند متعال می گاه گویاآنرا به این معنا بگیریم، « ال»و بقیه مرد نیستند، اگر 

اینکه ریب ز جهت از این کتاب دیگر کتابی نیست، این کتاب است از جهت کامل بودن و جامع بودن، این کتاب است ا

ها این ویژگی را ندارد، در او وجود ندارد، این کتاب است از آن جهت که مایه هدایت متقین است، و چون سایر کتاب

توضیح  لذا آن دو جمله بعدی که ریب در آنها نباشد و مایه هدایت برای متقین نباشند، بنابر این آنها اصالً کتاب نیستند،

 بود. حصر کتاب در قرآن خواهد

احتماالتی را در اینجا ذکر  مفسرینو هم از حیث معنایی ، شندبامیاینها احتماالتی هستند که هم از حیث ادبی مختلف 

شد و بامیما در این بخش مورد نظرمان  تماالت، آنچه فعالًکثیری از اینها هم قابل قبول است از نظر اح کهاند، کرده

ز احتماالت این آیه حاوی دو پیام است که یک پیام این است که این کتاب ریب عرض کردیم این است که بنابر برخی ا

سه پیام در اینجا قابل استفاده است، یکی  طبق برخی احتماالتدرآن نیست، و پیام دوم اینکه مایه هدایت متقین است و 

 اینکه این کتاب، کتاب کاملی است، دوم اینکه در آن ریب وجود ندارد، سوم اینکه مایه هدایت متقین است.
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 «ال ریب فیه»معنای

 است، یک احتمال هم در مجمع اختیار کردهیک احتمال را فخررازی تمال وجود دارد. اح چند، «الریب فیه»در مورد

باید دید در اینجا کدام معنا مورد  و سرانجامالبیان بصورت قیل نقل شده است، و یک احتمال دیگری هم وجود دارد 

 نظر است.

که « ال ینبغی، أو ال یصح»گرفته است، به این معنا که را در اینجا به معنای الی نفی صحت « ال» فخر رازی :احتمال اول

طبق ست که در قرآن شک کنید، چون هیچ ابهام و تردیدی در آن راه ندارد، پس در این کتاب تردید شود، شایسته نی

 1.شده است نفی صحت ریب در قرآناین احتمال 

شد، بامی ناهیه، الی «ال»، این است که این جمع البیان به صورت قیل نقل کردهکه صاحب ماحتمال دوم : احتمال دوم

نا است که در قرآن شک نکنید، در قرآن ریب ال ریب فیه به این مع« فیه و ال تشکوا فیه واترتابال »أی « الریب فیه»

که در واقع نهی از رفث و فسوق و جدال در حج « الْحَجِِّ فِی جِدَالَ وَال فُسُوقَ واَل رَفَثَ فاَل»نداشته باشید، مثل 

 2شد.بامی

، «شک فیهلال ریب فیه، أی ال سبب ل»در تقدیر بگیریم،  ک احتمال هم این است که در اینجا چیزی رای: احتمال سوم

قرآن کتابی است که هیچ سببی از اسباب شک در آن وجود ندارد، چون اسباب شک، باالخره یا تناقض است، یا 

هد بفرماید خوامید، شومیتلبیس است، یا ادعای بدون برهان و دلیل است، اینگونه موارداست که سبب شک و تردید 

وجود ندارد که سبب شک شود، طبق این احتمال حتما باید یک کلمه ای مثل سبب را آن هیچ یک از این امور، در قر

 در تقدیر بگیریم.

 شد، این است که دراینجا حقیقت ریب رابامیشد، و قابل قبول بامیاما احتمال چهارم که احتمال صحیح : احتمال چهارم

ند، ال ریب فیه یعنی اساساً ریب و شک در قرآن وجود ندارد، چون شک کمیند، جنس ریب را نفی کمیدر قرآن نفی 

چیزی نیست، یعنی  در جایی و نسبت به چیزی است که در آن حق و باطل درهم آمیخته شده باشد و در قرآن چنین

 نفی هر نوع ریب، پس در اینجا نه نفی صحت است و نه نهی است.

عی به احتمال چهارم برگردانیم که مثالً هیچ سببی برای شک در قرآن وجود احتمال سوم را ممکن است به نو البته

را باید در تقدیر گرفت، اینکه ما « سبب»احتمال سوم، یک چیزی را در تقدیر باید گرفت، کلمه در ندارد، ولی بازهم 

                                                           
 .61، ص 6.تفسیر کبیر، ج 1
 .26، ص 1. مجمع البیان، ج 6



62 
 

یب با این وسیله نفی د و به طور کلی هر نوع مصداقی از مصادیق رشومیوییم نفی حقیقت ریب و نفی جنس ریب گمی

 شد و قابل قبول.بامید این با حقیقت قرآن سازگارتر شومی

 پاسخ به یک اشکال

د، چطور ما شومیماند و آن اینکه اگر در این آیه نفی ریب به معنای کلی و نفی جنس و حقیقت ریب یک نکته باقی می

از آیات قرآن نسبت به  در برخی مطرح کرده است،بینیم خداوند متعال ریب نسبت به قرآن را در برخی از آیات می

 »سوره بقره آمده است 22خود قرآن، ادعاهای قرآن مسئله قیامت و معاد، مسئله ریب مطرح شده است، مثالً در آیه 

د ریب نسبت به شومیپس معلوم «  رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »فرماید: در اینجا می« عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ

، اینها در قلوبشان ریب «یَتَرَدَّدُونَ رَیْبِهِمْ فِی فَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَارْتَابَتْ »سوره توبه آمده است 55قرآن جا دارد، یا در آیه 

 وارد شد، پس آنها در ریب خود متردد هستند.

شده است، آنوقت سوال این است که چطور از یک طرف در این آیه ریب در قرآن به منافقان و کافران نسبت داده پس 

فرماید هیچ ریبی در قرآن نیست، اما در آیات متعددی ریب نسبت به قرآن و نسبت به قیامت و بعث و امثال خداوند می

 ناسازگار نیست؟ ها با همایناین مطرح شده است. آیا 

د در واقع ناشی از بی شومین آیات به منافقان و کافران نسبت داده شد، شکی که در ایبامیقابل حل  به سادگیمسئله 

شد دیده نشود، یا یک صدای واقعی که بامی شد، اگر یک امر واقعی که دیدنیبامیبصیرتی و کوری و کری خود اینها 

د که االن روز است و بینشد، مثال نابینایی که نمیبامیشنیدنی است شنیده نشود، اشکال از بینایی و شنوایی خود شخص 

شود که االن روز است، ممکن است این شخص شک کند در روز بودن اما این مشکل ناشی از عدم بینایی او  گفتهاو به 

اند حقیقت را ببیند، و إال در خود روز بودن شکی نیست و واقعیت است. منافقان و کافران هم نسبت تومیشد که نبامی

شنوند، لذا درست است که بینند و نه میند مثل کور و کری هستند که حقائق را نه میبه قرآن چنین وضعیتی را دار

چون یک واقعیتی است غیر قابل تردید، یک حقیقتی است قطعی و مسلم و هر آن کس که اندک « ال ریب فیه»بگوییم 

منافقان گرفتار ریب و شک  د کافران وشومید، و اینکه گفته شومیفهم و درک و شعوری داشته باشد این را متوجه 

انند آن حقیقت را تومیاند ناین هم درست است، چون اینها به خاطر موانعی که خودشان در خودشان ایجاد کردهاند شده

 ند.شومیببینند لذا گرفتار ریب و شک همراه با سوءظن 

خاطر فقدان ابزارهایی که با آن ها به اما همین حقیقت ممکن است از ناحیه انسان« ال ریب فیه»پس حقیقت قرآن 

 در آنها ریب و تردید ایجاد شود. ابزارها بتوانند این حقیقت را ببینند
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 برخی بزرگان ربررسی نظ

درباره معنای ریب در این قسمت از آیه معتقد هستند که ریب اینجا درباره، یک نوع خاصی از انواع  1از بزرگانبرخی 

مطرح شده دیگری ریب نسبت به مطالب قرآن، نسبت به اعجاز قرآن، نسبت به معاد و نسبت به امور ریب است، چون 

صحت ادعای قرآن و معجزه بودن آن مطرح همین سوره ریب درباره  22که چون در آیه  ایشان معتقد است ااماست، 

د این ریبی که در ابتدای آیه از آن شومیشده است، و درباره ریب نسبت به معاد و امثال آن بحث نشده، پس معلوم 

نه ریب مطرح شده است یعنی ریب نسبت به دعاوی قرآن و اعجاز قرآن،  22است که درآیه  همانسخن به میان آمده 

وید: مصداق بارز ریب دراینجا ریب نسبت به ادعای قرآن و اعجاز قرآن گمی البته ایشانر و مطالب، نسبت به سایر امو

آن مصداق بارز  براین د، مطلق ریب است، ولی مصداق بارز آن این مورد است، و شومیاست، حصر از آن استفاده ن

خود داللت دارد، ولی هیچ ضرورتی ندارد ما چنین مطلبی را بگوییم، همان ابتدای قرآن یک ریب کلی را نسبت به این 

 کند.و چه معاد و... نفی میکتاب در همه زمینه ها چه دعاوی قرآن و چه اعجاز قرآن 

 «هدی للمتقین»معنای

این « هدی للمتقین» فرماید:بعد می ،«ال ریب فیه»، «ذلک هو الکتاب الکامل»تا اینجا کأن خداوند متعال فرموده است، 

آمده، مثل  لناسلکتاب، کتاب هدایت است، هدایت بودن قرآن در چندین موضع مطرح شده است، منتهی گاهی هدایت 

ایت برای همه مردم ، در اینجا ظاهرش این است که قرآن هد2«القرآن هدی للناس هرمضان الذی انزل فیشهر »این آیه، 

، یا آیه 2«هدی و رحمة للمؤمنین»های خاصی نسبت داده شده است، مثالًاست، اما در بعضی از آیات هدایت به گروه

هدی و رحمة و »سوره نحل این چنین آمده است، شد، در بامیدر اینجا سخن از محسنین « هدی و رحمة للمحسنین»

یرد و قرآن به عنوان هدایت نسبت به همه مردم گمی، پس ببینید غیر از ناس که همه مردم را در بر 5«بشری للمسلمین

. محسنین 2نین . مؤم1مطرح شده است، تقریباً نسبت به چهار گروه دیگر هم در خود قرآن هدایت مطرح شده است، 

این است که این هدایت برای سه گروه مؤمنین و  . متقین، حال اگر متقین را به معنای مؤمنین بدانیم، حداقل5.مسلمین 2

مسلمین و محسنین وارد شده است، اگر هم معنای متقین را به غیر از معنای مؤمنین بدانیم و برای آن معنای مستقلی 

 سوال اساسی این است که چرا در این اکنون هدایت به آنها نسبت داده شده است.د که شومیقائل باشم قهراً چهار گروه 

اختصاص داده شده است، چون هدایت در قرآن در یک تقسیم بندی کلی گاهی به همه مردم  آیه هدایت به گروه خاصی

                                                           
 .143، ص6تسنیم، آیت هللا جوادی آملی، ج ر. تفسی 1
 .121. سوره بقره، آیه 6
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نسبت داده شده است و گاهی به گروهای خاص، باید این سوال را به طور کلی مطرح کرد که قرآن اگر هدایت برای 

شده است، و از جمله در خود همین آیه، حال آیات ذکر  هم هدایت آن های خاصیهمه مردم است چرا نسبت به گروه

اند، متقین هم که در این آیه بیان شده است، دیگر را هم مالحظه فرمودید، محسنین و مسلمین و مؤمنین هم بیان شده

 شد.بامیمردم چه چیزی های خاصی از گروه بهباالخره سر اختصاص هدایت 

 بحث جلسه آینده

اند، که اصل این سخن از تبیان شده است، یک جوابی را مرحوم طبرسی در مجمع البیان دادهاینجا چندین جواب مطرح 

که آنها را اند اند، جوابی را هم برخی دیگر دادهشیخ طوسی گرفته شده است، یک جوابی را مرحوم عالمه طباطبایی داده

 نقل و بررسی خواهیم کرد.

 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


