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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931آذر  72:تاریخ     ةتفسیر سوره بقر موضوع کلی:     

  6393ربیع االول  73مصادف با:   معنای کلی -آیه مفردات _آیه ششم موضوع جزئی:      

  16جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و اللعن للی الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اعدا
 «یُؤْمِنُونَّ ال تُنْذِرْهُمْ لَّمْ أَّمْ ءَّأَّنْذَّرْتَّهُمْ عَّلَّیْهِمْ سَّوَّاءٌ کَّفَّرُوا ال َّذِینَّ إِن َّ »:آیه ششم

آورند، در مورد اجزاء این آیه نکات و کسانی که کافر شدند در مورد آنها مساوی است انذار یا عدم انذار، آنها ایمان نمی

 .عرض خواهیم کردمطالبی است که 

 آیه با آیات قبلارتباط 

، چون از جهت ارتباط با آیات قبل باید عرض کنیم که در آغاز سوره بقرة سخن از اختصاص هدایت به متقین بود

قرآن را به عنوان کتاب هدایت برای متقین ذکر کرد، آنوقت این سوال « ذلک الکتاب ال ریب فیه، هدی للمتقین»فرمود

ها باشد واز طرفی دیگر به یست هدایت برای همه انسانبامیکه از یک طرف کتاب برای همه آمده است و  مطرح بود

یست برای همه بامیمتقین اختصاص داده شده است، این چگونه است که هدایت مختص متقین است درحالی که 

اوند متعال به عنوان پاداش به متقین ، آنجا عرض کردیم که آن هدایت در واقع یک هدایتی است که خدها باشدانسان

 ند، یک هدایت تکوینی پاداشی است، وجه اختصاص بنابر آنچه که در آن آیه گفته شد این بود.کمیعنایت 

یرد، چرا آنها گمیکه چرا به غیر متقین و غیر مؤمنان و غیر پرهیزکاران هدایت تعلق ند شومیحال این سوال مطرح 

در این آیه اشاره به این دارد که غیر متقیان یعنی کافران چون انذار و عدم انذارشان یکسان ند، شومیمشمول هدایت ن

آورند، یعنی اگر آنها را هدایت هم کنیم در آنها تاثیری ند، اینها ایمان نمیشومیاست آنها کأنّ مشمول هدایت واقع ن

 کافران که در مقابل متقین آمده است.«یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ »ندارد، 

ند از گروهی از کمیآورند، اخبار کافران چه انذار شوند چه نشوند، این موضوع تاثیری در آنها ندارد و آخر ایمان نمی

هد بگوید اینها به این جهت از اخومیبا آیات قبل است که  کافران که هدایت تاثیری در آنها ندارد، این ارتباط این آیه

هرچند آن هدایت، هدایت پاداشی تکوینی است، ولی کفار اساساً هدایت کتاب به شمول هدایت کتاب خارج هستند، 

 .نها هم بی فایده استی برخی از آنحو هدایت تشریعی هم برا
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 «الذین کفروا». معنای1

را « کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ »اند، مرحوم عالمه طباطبایی در اینجا تی کسانی که کافر شدهوید: به درسگمی« کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ »

تفسیر کرده است به کافرانی که بر کفر خود ثابت هستند و کفر به قلب آنها رسوخ کرده است، اگر کسی در کفر به این 

« کَفَرُوا الَّذِینَ »سان است، پس یک احتمال ازمرحله برسد که ثبات در کفر پیدا کند دیگر انذار و عدم انذار او یک

ماید فرمیرد و ایشان ، کسانی که کفر در قلوب آنها رسوخ کرده است، احتمال هم دا«الکفر فی قلوبهم الذین رسخ»یعنی

کسانی که  باشد نه معنای عام تبعید نیست، که منظور از الذین کفروا در استعماالت قرآنی سران کفار قریش در آغاز بعث

وجود نداشته باشد، الذین کفروا در استعماالت قرآنی به معنای آن گروه از کفار و ای ویند اگر قرینهگمیکافر شده اند، 

پیامبر انذار و تبشیر ، آنها کسانی بودند که انذار و عدم انذار آنها یکسان بود، هرچه سران قریش است که کافر بوده اند

 »د، این شومیبر خالف باشد قهراً حمل بر معنای دیگری ای داد در قلب آنها تاثیری نداشت، بله اگر قرینهانجام می

وید، حال یا کفار از سران گمینه است برای اینکه گروه خاصی از کفار را یک قری« تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ

قریش یا کفاری که بطور کلی در قلب آنها کفر رسوخ کرده است و إال اگر این نباشد و قرار باشد همه کافران باب 

آنها یکسان باشد، معنایش هدایت آنها بسته باشد این خالف ظواهر آیات قرآنی است، اگر همه کافران انذار و عدم انذار 

این است که بطور کلی باب هدایت بروی کافران بسته است، درحالی که بسیاری از مسلمین کافر بودند، در صدر اسالم 

 .اندست که مرحوم عالمه طباطبایی دادهو بعد مشمول هدایت واقع شدند و ایمان آوردند، این احتمالی ا

ماید: الذین آمنوا هم فرمیوید و گمییر همین را هم در مورد الذین آمنوا ظت ایشان نالبته این مختص به الذین کفروا نیس

 1که اسالم آورده اند.ای د بر همان مؤمنین اولیهشومیهم نباشد حمل ای اگر در قرآن استعمال شود و قرینه

نیم با اطمینان بگوییم که مقصود از توامیحال صرف نظر از اینکه ما احتمال اول را بپذیریم یا احتمال دوم را این را 

الذین کفروا همه کفار نیستند، یا کفاری هستند که کفر در قلب آنها رسوخ کرده است، یا همان سران قریش در آغاز 

بسیاری  بعثت هستند، اما سایر کفار از شمول این بخش از آیه خارج هستند چون انذار و عدم انذار آنها یکسان نیست،

 آوردند.شنیدند اسالم میرد، انذار یا تبشیری را از پیامبر میخومیدند و یک آیه قرآن به گوش آنها از کفار میآم

 . معنای کفر2

، پوشاندن و پنهان کردن شئ را «الکفر سَتر الشئ»، نپوشش و پوشیدن و پوشاندشد، بامیتر سَ کفر در لغت به معنای

د، چون به شومیزنند که اگر به شب کافر گفته د به همین دلیل است، مثال میشومیویند، اگر به کافر، کافر گفته گمی

                                                           
 .25، ص1. المیزان، ج 1
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د که حق و شومیند، کافر هم به این دلیل به او کافر گفته کمیپوشاند و پنهان سبب تاریکی و ظلمت همه چیز را می

 .دشومیافر گفته پوشاند، به این دلیل کحقیقت را می

 :کفر در قرآن استعماالت متعددی دارد

در اینجا ، 1«فَلْیَکْفُرْ شَاءَ وَمَنْ فَلْیُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْ رَبِّکُمْ مِنْ الْحَقُّ وَقُلِ »رود، مثل این آیه گاهی در مقابل ایمان بکار می .6

 .ته است، یعنی کفر در مقابل ایمانیکفر در مقابل یؤمن بکار رف

 یَشْکُرُ فَإِنَّمَا یَشْکُرْ وَمَنْ »ویند شکران نعمت و کفران نعمت، مثل این آیهگمیرود، مقابل شکر بکار میگاهی کفر در  .7

 و کفر نعمت. شد، شکر نعمتبامی« یَشکُرُ»در مقابل « کَفَرَ»در اینجا  2«حَمِیدٌ غَنِیٌّ اللَّهَ فَإِنَّ کَفَرَ وَمَنْ لِنَفْسِهِ

پوشاند، هم در اعتقاد خود و هم در زبان خود وهم در عمل خود، کفر مطلق که حق را میحال کافر کسی است ای علی

جلسه قبل هم اشاره کردیم اگر پوشاند، یعنی کسی که حق را در هر سه بعد زبانی و عمل قلبی و عمل جوارحی می

اینگونه است، گاهی کسی  ایمان به حسب متعلق خود مختلف است و درجات متعدد و مراتب مختلف دارد، کفر هم

، ، کسی ممکن است کفر زبانی داشته باشد، کسی ممکن است کفر عملی داشته باشدممکن است قلباً کافر باشد)کفر قلبی(

ند کمید، و نسبت به آن بخشی که حق را آشکار شومیپوشاند کافر در هر صورت نسبت به آن بخشی که حق را می

ه جهت اختالفی که در متعلَّق آنهاست که گاهی قلبی و گاهی لسانی و گاهی زبانی د، پس کفر و ایمان بشومیمؤمن 

د، یا ایمان شومیمؤمن زبانی باشد و کفر قلبی داشته باشد که منافق شند، کسی ممکن است بامیاست، باهم قابل جمع 

 زبانی داشته باشد اما کفر عملی داشته باشد.

کسی حق را انکار ق و پوشاندن حق از روی عناد و لجاج باشد، این خیلی مهم است، اگر انکار ح مهم این است کهحال 

کسی که در  ولی استیعنی او مشمول این آیه  .شودمیاطالق  کافر د و لجاجت و عناد، به اوحروی ج ند ولی ازکمی

است، این خصوصیت  ، مسئله او متفاوتدانستهکه نمیبوده برای این  ردهکمیطریق کشف حقیقت است، اگر حق را ستر 

دٍ و لجاجٍ و ححقّ قلباً و عمالً و لساناً عن جمن ستر ال»د شومیهم در اینجا مد نظر است، کافر مطلق چنین شخصی 

ولی کسانی «  تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ »ینید آنها هستند کهب، شما این خصوصیت را در سران قریش می«عناد

 روی آنها اثر دارد.داند، طبیعتاً آنها کسانی هستند که انذار پوشاند و نمیدٍ حق را نمیحکه عن ج
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 و وجه اختصاص انذار به ذکر به جای هدایت «سَّوَّاءٌ».3

برای آنها مساوی « عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ »»، یکسان و مساوی بودن، کسانی که کفر ورزیدنداءاستو، اسم است به معنای سَوَاءٌ

، در اینجا به حسب قاعده با توجه به آیات قبل باید یا انذار نکنی چه آنها را انذار کنی «نْذِرْهُمْتُ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ»است 

، اما فقط انذار را ذکر کرده است، با اینکه هدایت درواقع از چه نکنی ا مطرح کرد، چه آنها را دعوت کنیبحث هدایت ر

نذر و هم به هم به عنوان مآنها از مایید که فرمیپیامبران مالحظه  یک زاویه مشتمل بر انذار و تبشیر است، شما در مورد

ترسانند، انذار یعنی اخبار به شیئ دهند و هم میدهند و هم وعید، هم بشارت میهم وعده می .اندعنوان مبشر یاد کرده

این کار نشود این عواقب را دارد، تبشیر، هم اخبار به شیئ است ولی به همراه  مثالً چنانچهاگر ترساندن، که ه به همرا

بشارت و وعده دادن. بطور کلی بشر برای اینکه به سوی حق یا هر چیزی تمایل پیدا کند نیازمند این دو عنصر است، 

هم تبشیر، یعنی هم باید او را بترسانند و هم او را امیدوار کنند، تردیدی هم در این نیست، در آیات  یعنی هم انذار و

، اینجا به حسب قاعده «ما أرسلناک إالّ بشیراً و نذیرا»بیان شده مایید که هر دو جهتفرمیمتعددی از قرآن مالحظه 

هدایت اعم از اینکه آنها « سواء علیهم»مودرفمیچون سخن از هدایت است و هدایت متشکل از این دو عنصر است باید 

د، اما در میان این دو عنصر فقط مسئله انذار را ذکر کرده است و شومی، هدایت هم شامل هر دو ییا نکن یکن

 .«تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ»فرموده

رغبت کافی نذار و تبشیر نباشد، فقط تبیین باشد عادی اگر ا واقعیت این است که اثر انذار از تبشیر بیشتر است، بطور

را که مشغول درس خواندن است فقط برای او از فوائد علم و ای ند، اگر بچهکمیبرای تمایل به حقیقت ایجاد ن

 ند، اما زمانی او راکمیاندوزی و آینده درخشان علم و دانش بگویند، این امر انگیزه کافی را برای او ایجاد ندانش

ترسانند، هم مجازات و عقاب بر ترک دهند و از چیزهای بد مینند و بشارت و مژده به چیزهای خوب میکمیتشویق 

د، این دو تاثیر بسیاری دارد، شومیبرای درس خواندن به او گفته هایی پاداشد و هم شومیعلم و تحصیل برای او گفته 

تشویق و تنبیه در نظام آموزشی غلط های آموزشی شعار و عقیده آنها است که اساساً گرچه االن در بعضی از نظام

د، بنده با یکی از کسانی شومیهای آموزشی این عقیده را دارند و در بعضی از جاها هم اعمال است، حال بعضی از نظام

پیش ه چگونانع شوم که آن نظام ردم به هر حال نتوانستم قکمیکه بشدت معتقد به این عقیده بود یک مدتی گفتگو 

رود، یا مقصود آنها تشویق و تنبیه متداول است که نباید باشد، و إال بعید است که ما آثار انذار و تبشیر را در هدایت می

 خواهیم انکار کنیم.به سوی مقصود و مطلوب ب
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اً برای کافران با آن خصوصیت، برای همین حال اثری که انذار دارد به مراتب بیشتر از تبشیر است، مخصوصای  علی

در آنها تاثیری ندارد و ایمان نخواهند  کنینو چه  نیکانذار آن را ماید اینها کسانی هستند که چه فرمیاست در این آیه 

د و انکاری حد به خاطر همان لجاجت و عقده و جهند بپذیرناخومیشنوند، اما نآورد، چون لجاجت دارند، حرف را می

وجود آنها رسوخ کرده است، طبیعتاً با توجه به تاثیر خاص انذار، و اثرگذار تر بودن آن نسبت به تبشیر در اینجا که در 

یعنی یکسان و مساوی است برای آنها، چه آنها « تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ »بحث از انذار را مطرح کرده است.

 آورند.، آنها ایمان نمی«یُؤْمِنُونَ ال»را انذار کنید یا نکنید در آنها تاثیری ندارد، 

 بندیجمع

این آیه در واقع در پاسخ ، اینکه «یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ کَفَرُوا الَّذِینَ إِنَّ»پس مالحظه فرمودید: 

ماید برای اینکه اثری در آنها فرمیبرند، هدایت را در مورد غیر متقین به کار نمیبه این مطلب و سوال است که چرا 

 رند.آوایمان نمیندارد و آنها ای فایدهندارد، و چه انذار شوند و چه انذار نشوند، 

ند و حاکی از کمیند از عدم ایمان، به این معنا نیست که آنها مجبور بر عدم ایمان باشند، این دارد اخبار کمیاینکه اخبار 

هم معلوم شد. دو احتمال داده شد، و یکسان بودن « الذین کفروا»علم خداوند است به سرانجام این اشخاص، منظور از 

ا از ت نسبت به آنها و نتیجه آن یعنی عدم ایمان باعث شده است که اینهاز حیث انذار و عدم انذار و بی فایده بودن هدای

 .شمول دایره هدایت خارج شوند

 لاشاعره به این آیه بر جواز تکلیف به محا استناد

اند برای جواز اینکه گروهی به این آیه تمسک کرده و آن است،  یان کردهبفقط یک مطلبی را فخر رازی در تفسیرکبیر  

وییم گمیه محال جایز است یا خیر، ما تکلیف به محال، این بحث مطرح است که آیا تکلیف ب و تکلیف بما ال یطاق

ویند این آیه داللت بر این دارد که تکلیف به محال جایز است برای گمیجایز نیست. تکلیف به محال جایز نیست، اینها 

آورند، و اگر اینها ایمان بیاورند الزمه آن ند که آنها ایمان نمیکمیاینکه خداوند در این آیه از گروهی معین اخبار 

شد، یعنی نعوذ باهلل یا خدا دروغ گفته است یا علم نداشته است، و چون بامیو نیز موجب کذب خدا شکال در علم خدا ا

یرد که ایمان گمیکذب و جهل در مورد خداوند محال است، پس ایمان آوردن آنها هم محال است، از این بیان نتیجه 

ایمان آوردن اینها اصالً نشدنی  ماید: الیؤمنون، یعنی فی الواقعرفمی، الذین کفروا که خداوند آوردن آنها محال است

 ذا نفسلاست، آنوقت بحث است که اگر ایمان این کفار، محال است پس چرا خداوند همه را مکلف به ایمان کرده است، 

 ت که تکلیف ما ال یطاق جایز است.تکلیف کفاری که ایمان آوردن آنها محال است به ایمان دال به این اس



08 
 

ند بر عدم ایمان این کفار و بر اساس مقدماتی که گفته شد ایمان آوردن اینها نه تنها کمیاین آیه داللت ها به نظر آنپس 

نقص در علم خداوند و یا موجب کذب محقق شود چون اگر ایمان بیاورند الزمه آن د بلکه محال است شومیمحقق ن

متعال همه را مکلف به ایمان کرده است، یعنی دعوت خدا  بینیم خداوندخدا است، این از یک طرف و از طرف دیگر می

کلیف کرده است یک گروهی د خداوند تشومید حتی شامل اینها، کسی استثناء نشده است، پس معلوم شومیشامل همه 

 1را به محال، خداوند تکلیف کرده است گروهی را به ایمان که ایمان در مورد آنها هم محال است.

امالً روشن است، این هیچ داللتی بر جواز تکلیف محال و تکلیف بما ال یطاق ندارد، چون اگر جواب این مطلب ک

آورند، اینها از اول که مجبور نبوده اند، امتناع ماید ایمان ممتنع است و اینها ایمان نمیفرمیخداوند متعال در مورد اینها 

ایمان بیاورند، از اول ایمان برای آنها محال نبوده  ر داشته اندایمان ناشی از سوءاختیار خودشان بوده است، از اول اختیا

ند این برای همه است و اینهایی هم که سخن از عدم ایمان آوردن آنها است، کمیاست، اگر تکلیف و دعوت به ایمان 

کسی که به سوءاختیار « اراالمتناع باالختیار ال ینافی االختی»آنها محال است و امتناع دارد، ولی اینها االن ایمان آوردن 

و محال نیست، بما ال یطاق  کلیفتهمه به ایمان،  کلیفتخود راه را برای خود ببندد این منافات با اختیار او ندارد، پس 

رسند به بندند و میاگر راه را به روی خود میای یرند و عدهگمیدر این مسیر قرار ای همه امکان آن را دارند، عده

 که امکان ایمان آوردن آنها نیست این بخاطر سوء اختیار خودشان بوده است.ای نقطه

 .های دیگری هم داده شده است ولی همین مقدار کافی استجواب

 بحث جلسه آینده

، آن هم «عَظِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ خَتَمَ »آیدآیه، آیه هفتم میبدنبال این 

 .بدنبال این است، و در حقیقت نتیجه عمل آنها خواهد شد که جلسه بعد توضیح خواهیم داد

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»

                                                           
 .80، ص5. تفسیرکبیر، ج 1


