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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931آذر  4 :تاریخ     تفسیر سوره بقرة موضوع کلی:     

 6493ربیع االول  1مصادف با:  بررسی اشکاالت فخر رازی –آیه سوم)بخش اول(  موضوع جزئی:      

 3جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

محصل معنای بخش اول آیه سوم این بود که یکی از  مطالبی عرض شد.« ین یؤمنون بالغیبالذ»در مورد آیه سوم

ب در و اینکه مقصود از غی« غیب»و معنای« ایمان»صفات متقین این است که آنها ایمان به غیب دارند، درباره معنای 

 ماء خداوند و وحدانیت خداوند است مطالبی گفته شد.اینجا ایمان به مبداء و صفات و اس

 اند.در مقابل این احتمال و به واسطه اشکاالتی که به این معنا شده است به سراغ دو احتمال دیگر رفته

 اشکاالت فخر رازی 

این ایم، را مورد اشکال قرار داده است، معنایی که ما ذکر کردیم، کبیر این معنایی که ما ذکر کردهفخر رازی در تفسیر 

به معنای تعدیه و برای صله و تعدیه است، یعنی غیب طبق این معنا مفعول « باء»در واقع« الذین یؤمنون بالغیب» بود که 

ب هم طبق معنایی که ما کردیم عالم غیب است که شامل د، کسانی که به غیب ایمان دارند، و منظور از غیشومیله 

خداوند تبارک و تعالی و نبوت و انبیاء عظام الهی به ویژه خاتم پیامبران )ص( و نیز معاد است، طبق بیان فخر رازی این 

حتمال معنا محل اشکال است، سه اشکال به این معنا کرده است و بر اساس آن مدعی است که در معنای این آیه دو ا

 دیگر وجود دارد که چه بسا آنها اولی است.
 اشکال اول

اگر منظور از غیب، عالم غیب باشد، الزمه آن تکرار است چون در آیه بعد ایمان به وحی و یقین به آخرت مطرح شده 

« انزل الیکما »، آنها هم همه مربوط به عالم غیب است، یعنی هم «هم یوقنون یؤمنون بما انزل الیک و باآلخرة»است، 

اینها مربوط به عالم غیب هستند، بنابر این اگر این غیب را بخواهیم به آن معنایی که گفتیم بگیریم طبق « آخرة»و هم 

 1نظر فخر رازی الزمه آن تکرار است.
 پاسخ

به معنای کلی بگیریم، یعنی یک اجمال مد است، برای اینکه اگر ما اینجا ایمان به غیب را  واضحپاسخ به این اشکال 

اند تفصیل این اجمال باشد و ذکر تفصیل بعد االجمال نه تنها قبیح تومینظر باشد، آنچه که بعد از این آیه ذکر شده است 

 د.شومینیست بلکه در مواردی حسن شمرده 

                                                           
 .41، ص 2. تفسیر کبیر، ج 1



33 
 

ند تبارک و تعالی و وحدانیت او و صفات بعالوه ما در مورد این آیه به قرائنی گفتیم مقصود از غیب در اینجا خداو

مسئله معاد و نبوت  واسماء اوست، یعنی مربوط به خداوند است، آنچه که در آیات بعد مورد اشاره قرار گرفته است

تکرار نیست، اگر ما به قرینه آنچه که در آیه بعد ذکر شده است، غیب را در اینجا به خصوص درباره خداوند  لذااست، 

عالی بدانیم، دیگر آنچه که بعد از این ذکر شده است تکرار این معنا نخواهد بود، بنابر این اشکال تکرار متوجه تبارک و ت

 این آیه است متوجه و وارد نیست. این احتمال و این معنا که به نظر ما معنای راجح در مورد

یؤمنون بما انزل الیک، و باآلخرة هم »آنچه در آیهانیم بگوییم تومینهایتاً اگر از این دو پاسخ هم صرف نظر کنیم، اصالً 

بیان شده است، اینها در واقع برخی از مصادیق غیب هستند، اشکالی ندارد که برای غیب یک معنای کلی گفته « یوقنون

 شود و بعد هم به برخی از مصادیق آن اشاره شود، لذا این اشکال، اشکال مهمی نیست.
 اشکال دوم

اند تومیی این است که ایمان به غیب بدون علم امکان ندارد، تا انسان به چیزی علم نداشته باشد ناشکال دوم فخر راز

ولی باالخره صورت آن علم است و ایمان  چیزی به صورت جهل مرکب باشد است مؤمن به آن شئ باشد، حتی ممکن

یرد، پس الزمه ایمان متقین به غیب این است که آنها عالم به غیب باشند، در حالی که ما گمیبر مبنای علم شکل 

 إِنَّمَا فَقُلْ»، مثل آیهنیم تنها خداوند تبارک و تعالی عالم به غیب است و مؤمنین هیچ سهمی در این جهت ندارنددامی

 1.2«لِلَّهِ الْغَیْبُ
 پاسخ

د است و تنها اوست که عالم به غیب آسمانها و زمین است، اما به اذن درست است که علم غیب در انحصار خداون

کس احاطه به غیب برای هیچ لذا هر چند دهد وجود دارد،خداوند امکان علم دیگران به غیب در حدی که او اذن می

انند علم به غیب پیدا کنند، لذا اگر کسی به لطف تومیقدور نیست، اما به لطف و اذن خداوند فی الجمله دیگران هم م

خدا و عنایت خداوند به این امور عالم شد، به مبداء، معاد، وحی و نبوت و رسالت، حال از طریق براهین عقلی یا از 

نیست، اینکه گفته شده است علم غیب در انحصار خداوند است، این نافی  آنطریق کشف و شهود، مانعی بر سر راه 

 عالم شدن دیگران به اذن خداوند نسبت به این امور نیست.ن امکا

 سوال:

گرایش و تمایل به خداوند دارد، اما این به معنای علم به غیب و علم به مبداء و نبوت و معاد هرچند فطرت  استاد:

م به غیب بدانیم، ند برای آن علم مورد نظر، ولی اینکه فطرت را به معنای علکاند زمینه را فراهم تومینیست، فطرت 

اند به انسان تومیای است که انیم بگوییم خود فطرت مساوی است با علم به غیب، اما فطرت مهمترین وسیلهتومیخیر، ن

 برای حصول آن علم کمک کند.
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برای به این معناست که علم به غیب اوالً و بالذات بلکه نیست،  گفته شده،هم به معنایی که « انما الغیب هلل»آیهامّا 

اند از این علم به دیگران هم اعطاء کند و به اذن او دیگران هم آگاه و تومیخداوند است ولی خداوند تبارک و تعالی 

 مِنْ ارْتَضَى مَنِ إِال*  أَحَدًا غَیْبِهِ عَلَى یُظْهِرُ فاَل الْغَیْبِ عَالِمُ» ندکمیعالم به غیب شوند، و این آیه هم بر آن داللت 

 .، این از اخبار غیب است و ما به او وحی کردیم2«إِلَیْکَ نُوحِیهِ الْغَیْبِ أَنْبَاءِ مِنْ ذَلِکَ»یا آیه، 1«رَسُولٍ

در مورد بصره فرمودند، آنجا کسی به امام یا در روایتی داریم که امیرالمؤمنین)ع( وقتی وارد بصره شدند مطالبی را 

را از پیامبر فرا  آنعرض کرد که آیا شما عالم به غیب هستید، حضرت فرمودند: من عالم به غیب نیستم ولی علم 

گرفتم، پس امکان علم به غیب در حدی که خداوند تبارک وتعالی اذن دهد وجود دارد و این قابل انکار نیست، لذا به 

 اشکال دوم فخر رازی هم وارد نیست.رسد نظر می
 اشکال سوم

اگر غایب به خدا اطالق شود الزمه آن این است که گاهی حاضر باشد و گاهی غایب، چون غایب در مقابل حاضر 

است، و غایب وصف کسی است که گاهی حضور دارد و گاهی حضور ندارد، اما خداوند تبارک و تعالی فوق این حرفها 

اش ان وصف غایب بکار برد، پس این معنا الزمهتومیان درباره او وصف حاضر بکار برد و نه تومیباشد، یعنی نه می

 3اطالق غایب بر خداوند صحیح نیست.این است که غایب بر خداوند اطالق شود و 
 پاسخ

 :وارد نیست، چوناین اشکال هم 

، اطالق 4«وَالْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَاآلخِرُ األوَّلُ هُوَ»اطالق شده است، هم در مورد خداوند تبارک و تعالی عنوان ظاهر : اوالً

باشد، چون حاضر و ظاهر معنایشان یکی ظاهر بر خداوند به نص قرآن گواه بر این است که خداوند حاضر هم می

جود است که در این جهت وانیم خدای ظاهر و حاضر را درک کنیم و ببینیم، به دلیل موانعی تومیاست، این که ما ن

 خود قرآن، اوالً خداوند حاضر است.دارد، پس طبق توصیف 

د که گاهی حاضر و گاهی غیر حاضر است، مستشکل شومیاساساً چه کسی گفته است که غایب بر کسی اطالق  :ثانیاً

د که گاهی حضور دارد و گاهی حضور ندارد و وقتی شومیوید: غایب در واقع وصفی است که به کسی اطالق گمی

ای بین صحت د، در حالی که در مورد خداوند اساساً این معنا ندارد، چنین مالزمهشومیغایب گفته  اوحضور ندارد به 

  اطالق غایب و صحت اطالق حاضر یک ادعای بی دلیل است.

ه اساساً خداوند تبارک و تعالی به جهت اینکه موجود بی بعالوه نکته مهم دیگری که در اینجا وجود دارد این است ک

در نهج باشد، اساساً غیب و حضور درمورد او معنا ندارد، نهایت است و همه عالم از افاضات خداوند تبارک و تعالی می
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، هر ظاهری غیر 1«ظاهِر غَیْرُ رُهُغَیْ باطِن کُلُّ وَ. باطِن غَیْرُ غَیْرُهُ ظاهِر کُلُّ وَ»البالغة در مورد خداوند وارد شده است که 

در مقابل ظهورش در مقابل بطون و بطون آن  ،او، غیر باطن است و هر باطنی غیر او، غیر ظاهر است، یعنی غیر خدا

ظهور است، اما ذات اقدس الهی ظهورش عین بطون و بطون او عین ظهور است، بطن و ذات خدا عین هم است و جدای 

گفته باشد، لذا اینکه نیست، غیب خداوند عین شهادت خداست، شهادت خدا عین غیب خدا میاز هم نیست، دو وصف 

 است این هم قابل قبول نیست. درستاطالق غیب بر خداوند نا  شود

 رسد این سه اشکال که منجر به اختیار معنای دیگری برای این آیه شده است وارد نیستند.در مجموع به نظر می

 معنای آیه دو احتمال دیگر در

رازی ضمن اینکه به این معنا اشکال گرفته است دو احتمال دیگر را هم ذکر کرده است و معتقد است که معنای آیه فخر 

 باشد.اینها می

الذین »یعنی برای ظرفیت است و منظور از غیب هم خفاء و خلوت است،« باء»در این آیه  این است که :اول احتمال

در برابر ، متقین کسانی هستند که در خلوت و غیاب هم ایمان دارند، بر خالف منافقین که ایمان آنها «یؤمنون فی الغیب

ردند، اما کمیباشد، چون منافقین این ویژگی را داشتند که در حضور دیگران اظهار ایمان میدیگران و صرفاً در جلوت 

خلوت و در خفاء ایمان نداشتند، اما متقین کسانی هستند که ایمان آنها منحصر به  در واقع ایمان نداشتند، در غیاب و

« الذین یؤمنون فی الخلوة» یعنی« یبالذین یؤمنون بالغ»حالت جلوت نیست بلکه در حالت خلوت هم ایمان دارند، 

 متقین کسانی هستند که در خلوت و جلوت ایمان دارند.

در اینجا به معنای سببیت باشد و غیب هم به معنای قلب، « باء»ند این است که کمیکه فخر رازی ذکر  دوم:احتمال 

ایمان آنها حقیقی است، چون به قلب خود و بواسطه قلب « الذین یؤمنون بسبب القلب» یعنی« الذین یؤمنون بالغیب»

نند کمیه فقط به لسان اظهار ایمان اهد بگوید بر خالف منافقان کخومیاند، در واقع این آیه خود به خداوند ایمان آورده

 آورند.ایمان به خدا می« بالقلب»اما در قلب خود ایمان ندارند، متقین کسانی هستند که 
 بررسی دو احتمال

طور که درگذشته گفتیم ظاهر این آیه همان معنایی است که ما گفتیم، اشکاالت سه گانه فخر رازی هم به آن وارد همان

برای اینکه ما بخواهیم این معنا را کنار بگذاریم و آن دو معنا را بپذیریم وجود ندارد و مهم هم این نیست، لذا وجهی 

اش این است که مهمترین است که اساساً اگر بخواهیم معنای اول یا دوم که فخر رازی مطرح کرده است بپذیریم، الزمه

اهد اوصاف خومیده باشد، فرض این است که این آیه مره صفات متقین ذکر نشرکن تقوا که ایمان به خدا باشد در ز

و ، «الذین یؤمنون بالغیب» ، متقین چه کسانی هستند؟«الم، ذلک الکتاب ال ریب فیه، هدی للمتقین»متقین را بیان کند، 

متقین را یریم، یا به معنای خلوت، طبق این دو احتمال، کأن خداوند تبارک و تعالی گمیرا هم یا به معنای قلب « غیب»

ای نکرده است، چون طبق ند در حالی که به مهمترین رکن تقوا که ایمان به مبداء و خداوند باشد اشارهکمیمعرفی 
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احتمال اول معنای ایمان به غیب این است که در خلوت هم اینها ایمان داشته باشند، ایمان به چه چیزی؟ متعلق ایمان 

اه ایمان مورد اشاره قرار گرفته است، اینکه ایمان در قلب باشد، اما باز هم ذکر نشده است. طبق احتمال دوم هم جایگ

اند وصف کفار و مشرکین هم باشد، بعضی از تومیایمان در خلوت و ایمان بالقلب یعنی ایمان به چه چیزی؟ هر دو، 

به خصوصیتی اشاره کند ه باید کفار یا کثیری از آنها هم در خلوت به باورهای خود ایمان دارند و هم قلباً، پس این آی

 باشد.ترین خصوصیت اهل تقوا ایمان به خداوند و ایمان به غیب میمتقین باشد، برجسته که برجسته ترین خصوصیت

 باشد، پس اساساً احتمال اول و دوم باطل می
 مؤید نظر مختار 

آن هم وحدت سیاق است، چون در آیه بعد  و وجود دارد صله و تعدیه باشدباء ، «باء»یک مؤید و قرینه هم برای اینکه 

، باء در آن دو قطعاً باء تعدیه و صله است، یعنی متقین کسانی «بما انزل الیک و باآلخرة هم یوقنون»در بخش دیگر دارد

در  «بالغیب»در « باء»ند کمیوحدت سیاق اقتضاء لذا مؤمن هستند، به آخرت یقین دارند، « ما انزل الیک»هستند که به 

ه غیب یعنی کسانی که ایمان ب« الذین یؤمنون بالغیب أی الذین یؤمنون الغیبة»ولین بخش آیه هم به همین معنا باشدا

 دارند و به آن معتقد هستند.

 خالصه بحث

که فخر رازی به این معنا کرده است، هر سه مورد بررسی  هم است که عرض شد، اشکاالتی معنای بخش اول آیه همان

این قسمت از آیه ذکر کرده است مالحظه فرمودید که که فخر رازی در مورد هم قرار گرفت و رد شد، آن دو معنایی 

قابل پذیرش نیست و یک اشکال بزرگ به هر دو معنا وارد است، اشکال اصلی این است که طبق آن دو معنا متعلق 

ان که مهمترین رکن تقوا است ذکر نشده است و این خصوصیت در مورد غیر متقین و کفار هم قابل تطبیق است و ایم

به همان در این آیه « باء»ند کمییک قرینه و مؤیدی هم برای معنای مورد نظر ذکر شد که وحدت سیاق بود، که اقتضاء 

 نا بگیریم، معنایش همان است که ما عرض کردیم.را به این مع« باء»معنای تعدیه و صله باشد، و اگر ما 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


