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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931دی  2:تاریخ     ةتفسیر سوره بقر موضوع کلی:     

  6493ربیع الثانی  4مصادف با:    نکات _مفردات_آیه هفتم  موضوع جزئی:      

  61جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اللعن للی اعدا
 «عَظِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ  غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ  وَعَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى الل َهُ تَمَخَ»: آیه هفتم

ای ضخیم و های آنها مهر زده است و بر دیدگان آنها پردهها و گوشمعنای تحت اللفظی آیه معلوم است، خداوند بر قلب

نند، و به همین جهت عذاب عظیم و بزرگی در انتظار آنان بیمیوند و نه شنمیمند و نه فهمیستبر آمیخته لذا نه حق را 

و علم هم مقدمه ایمان و اعتقاد و باور شدند، و از آنجا که این ابزار علم است  تحصیلاست، چون فاقد ابزار و وسایل 

 ورند.آمیایمان است لذا ایمان ن
 ارتباط این آیه با آیه قبل

إنّ  »آیه قبل این بوداند، افران کردهارتباط این آیه با آیه قبل به این نحو  است که در آیه قبل اخبار از عدم ایمان ک

، اخبار از عدم ایمان کافران و اینکه چه تو آنها را انذار کنی «یُؤْمِنُونَ ال تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ کَفَرُوا الَّذِینَ

 ورند.آمیو چه نکنی، ایمان ن

در آیه قبل سخن از عدم ایمان کافران بود، ما به تفصیل درباره این آیه به اندازه مقدور این جلسه سخن گفتیم، که اینها 

ند، متقین شومیند و اینکه چرا مشمول هدایت نکمیورند، در این آیه به رمز و راز ایمان نیاوردن آنها اشاره آمیایمان ن

ورند، آمیند، چه انذار کنی و چه نکنی اینها ایمان نشومیورند اما کافران هدایت نآمیند وایمان شومیمشمول هدایت 

گانه آنها را احاطه کرده است، حجاب قلب، حجاب سمع و حجاب های سهراز ایمان نیاوردن آنها این است که حجاب

ای آویخته شده و در مورد سمع هم خواهیم گفت که مشمول بصر، بر قلب آنها مهر خورده، در برابر دیدگان آنها پرده

ر برابر آن ة، باالخره سمع یا مهر خورده است یا غشاوة دختم اهلل علی قلوبهم است یا مشمول جعل علی ابصارهم غشاو

هوس و هوا پرستی شده اند لذا و ود و انکار و هوا حآویخته شده است به هر حال این سه گرفتار حجاب عناد و ج

 ورند، این ارتباطی است که بین آیه هفتم و آیه ششم وجود دارد.آمیایمان ن

 مفردات آیه هفتم

وجود دارد بیان نکاتی که در مورد این آیه هم یک توضیحات مختصری راجع به مفردات این آیه عرض کنیم بعد  ابتدا

 خواهیم کرد.
 «مَتَخَ». 1

در برابر فتح است، به معنای به پایان رسیدن چیزی یا کامل کردن چیزی است، مهر زدن است، ختم « ختم  »اولین واژه

رای همین است که این متن کامل شده است یا به پایان رسیده است، وقتی مهر در فارسی در پایان یک مکتوب، ب
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م ، معنایش این است که پایان حق بینی و حق فهمی و حق شنوایی است، کافران تَخَ لذازنند اشاره به این معنا دارد، می

به این عنوان در اینجا استعمال شده  نند، ختمکمیوند و نه درک شنمینند و بیمیبه جایی رسیده اند، که دیگر نه حق را 

 شد.بامیاست، مهر زده شده است یعنی آخر درک حق و پایان دریافت حقایق و معارف الهی از هر سه طریق 

در آیات متعددی از قرآن ختم به معنایی که گفته شد یعنی مهر زدن استعمال شده و بکار رفته است و واژه هایی مترادف 

، طبعمثالً کلمه ، شاید حدود هشت واژه در قرآن وجود دارد که به این معنا و در رابطه با کافران استعمال شده است، آن

 وَسَمْعِهِمْ قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ طَبَعَ الَّذِینَ أُولَئِکَ »آیه اند، مثلنها در رابطه با قلب استعمال شدهایکنان، رین، غلف، قفل، 

، این در مورد قلوب است که به 3«قُلُوبِهِمْ عَلَى رَانَ بَلْ کَال »، و یا آیه2«أَکِنَّةً قُلُوبِهِمْ عَلَى وَجَعَلْنَا »، یا آیه1«مْوَأَبْصَارِهِ

حال این را خواهیم گفت که اینجا اسناد به خداوند داده شده ، و )حقایق،  تهمان معنای مهر زدن و بستن راه دریاف

های آنها مهر وید: ختم اهلل، خداوند بر دلگمیوجه آن را توضیح خواهیم داد که چرا ختم اسناد به خدا داده شده  است، 

ما به هر حال ختم، به همان ، ا(دهند، وجه این را عرض خواهیم کردزد، ولی در مورد ابصار، این را اسناد به خداوند نمی

 مشابه آن را هم مالحظه فرمودید. حقایق است، نظایر و تمعنای قفل و مهر و بستن و مانع شدن از دریاف
 . قلب و سمع و بصر2

، (فرماید: ختم اهلل علی قلوبهم، کلمه سمع و بصر و قلبچون می)کلمه قلب و بصر و سمع که در این آیه آمده است، 

معنای ظاهری دارند، قلب همان قلب ظاهری و همان چیزی که درون سینه انسان و مایه حیات است، سمع به اینها یک 

شد، آنچه که در این آیه از این سه واژه اراده شده است، قلوب و بامیها معنای گوش است و ابصار هم به معنای چشم

ها هستند که راه دریافت حق و ظرف حق هستند، و ابصار و سمع باطنی است، یعنی دل و چشم و گوش باطنی، چون این

م این ابزار ظاهری هستند ولی در واقع دریافت کننده نیبیمیخداوند مانع دریافت حق توسط اینها شده است، آنچه ما 

نند و چشم ظاهری دارند اما آن چشم بیمیحق و حقیقت، قلب و سمع و بصر باطنی است، و إال کفار کور که نیستند و 

 ال أَعْیُنٌ وَلَهُمْ بِهَا یَفْقَهُونَ ال قُلُوبٌ لَهُمْ »ند بسته شده است، مؤید این هم آیهیرت که با آن باید حقیقت را درک کنبص

هایی دارند که با آنها نند به وسیله آن قلوب، و چشمکمیفهم ن، قلوبی دارند که 4«بِهَا یَسْمَعُونَ ال آذَانٌ وَلَهُمْ بِهَا یُبْصِرُونَ

، همین که اینها را 5«الْغَافِلُونَ هُمُ أُولَئِکَ أَضَلُّ هُمْ بَلْ کَاألنْعَامِ أُولَئِکَ »وند، شنمیهایی دارند که با آنها ننند و گوشبیمین

به این معناست ، (درحالی که چهار پایان هم قلب و هم گوش دارند و هم چشم دارند)به چهارپایان تشبیه کرده است، 

حقایق نیست، اصال مقتضی برای پی بردن به حقایق در آنها  مع آنها نه بصر آنها و نه دل آنها ظرف برایکه نه س که 

، که وجه اضل و گمراه بودن « أَضَلُّ هُمْ بَلْ »فرماید فرماید اینها مانند چهارپایان هستند و بعد میوجود ندارد، ابتدا می

                                                           
 .105. سوره نحل، آیه 1
 .28. سوره انعام، آیه 2
 .11مطففین، آیه. سوره  3
 .171. سوره اعراف، آیه 4
 . همان. 5
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گرفتار عناد و جحود و پایان و انعام ، که به هر حال حداقل این است که چهار آنها را در جای خود باید توضیح دهیم

 «.الْغَافِلُونَ هُمُ أُولَئِکَ »ترند لذاانکار نیستند، لذا اینها گمراه

 حال قلب و سمع و بصر در این آیه  به معنای آن دل و گوش و چشم باطنی است.ای  علی

 .قلوب و سمع و بصر اجماالً معلوم شد ،معلوم شد و خَتم مَتَپس معنای خَ
 «غشاوة». 3

شود و آن را ، اگر چیزی بر چیز دیگر مستولی شیَیا غَ وَشَغشاوة، به معنای ساتر و پوشاننده است، فعاله از ماده غَ 

ما این د، گاهی چیزی ممکن است در برابر انسان مانع ایجاد کند اشومیکامل در بر بگیرید، از تعبیر غشاوة استفاده 

در اینجا آویزان کنند بنده روبری خودم را ای مانع، مانع از یک جهت است، یا مانع نیمه کاره است، االن یک پرده

نم ببینم، غشاوة در حقیقت به معنای احاطه کامل و در بر گرفتن کامل است، یعنی توامیهای دیگر را نم اما جهتبیمین

یرد او را، نه اینکه از یک جهت راه برای دیدن و شنیدن و ورود به قلب مسدود گمیپوشاند و فرا همه اطراف را می

مثال در به این معنا استعمال شده است. غشاوة و مشتقات آن در بعضی از آیات د، شومیشود، از همه طرف مسدود 

، یعنی یک عذابی از خدا که 2«عَذَابِ مِنْ غَاشِیَةٌ»یا در آیه .، یعنی موج او را به نحو کامل در بر گرفت1«مَوْجٌ یَغْشَاهُ»آیه

یرد، و یا بنا بر احتمالی هم بر چشم و هم بر گوش گمیکامل او را فرا گرفت، پس غشاوة که در برابر چشم دل قرار 

ها و منفذهای دریافت نحو کامل، که بطور کلی همه روزنهیرد به گمیند و فرا کمییرد، در حقیقت او را احاطه گمیقرار 

د، این دیگر آخرین مرحله نیستی است، برای بعضی ممکن است یک راه شومیحق و حقیت و معارف به روی او بسته 

حق و یا بخشی از یک راه بسته شود، اما اینکه گرفتار غشاوة و پرده ضخیم شوند که دیگر هیچ راهی برای دریافت 

و برای آنها یک « مو لهم عذاب عظی» د که شومیکفر است و نتیجه آن این  حقیقت نداشته باشند، این آخرین مرحله

 .عذاب عظیم است

 . لهم4

که در اینجا ذکر شده است الم اختصاص است به معنای اینکه این عذاب عظیم مختص این کافران است، در « الم»این

الم نفع بگیریم در مقابل علی که به معنای  رامقابل احتمال دیگری که اینجا وجود دارد و البته مردود است اینکه این الم 

این  ،، اینکه برای اهتدی، الم به کار برده است3«عَلَیْهَا یَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ یَهْتَدِی فَإِنَّمَا اهْتَدَى مَنِ»ضرر است، 

 است و برای ضاللت و گمراهی علی بکار برده است که به معنای ضرر است. نفعالم 
 نکات

 مضمون و مفاد این آیه و بعضی تعابیری که در این آیه بکار رفته باید توضیح دهیم.چند نکته در اینجا در رابطه با 

                                                           
 . 10. سوره نور، آیه 1
 .107. سوره یوسف، آیه 2
 .18. سوره اسراء، آیه 3
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یم و تاخیر چه بسا حکایت از این است که اول قلوب را ذکر کرده و بعد سمع را و بعد ابصار را، این تقد :نکته اول

ند، از نظر فضیلت و اهمیت اول قلب و بعد سمع و بعد کمیبندی ترتیب اهمیت اینها کند، یعنی در فضیلت اینها را مرتبه

دو مورد دیگر تردیدی نیست، قلب است که مرکز واردات است، یعنی گوشِ دل بر قلب  و افضلیت بصر است، در تقدیم

و اضافه به دل و قلب دارند، قلب یک ظرفی است که یک گوش برای آن متصور است، گوش قلبی،  کهو  چشمِ دل 

یک چشم برای آن متصور است، چشم قلبی، و این ابزار ظاهری یعنی چشم و گوش در حقیقت از منافذ مهم واردات 

ند، آثاری بیمیان چیز خوب و بد ، انسدشومیخیلی چیزها وارد روح و قلب و دل و ذهن  ،قلبی انسان هستند، با دیدن

د از شومیبسیاری از اموری که انسان در قلبش وارد ها هم اینگونه است، ذارد، در مورد شنیدنیگمیکه در دل انسان 

ت قلب نسبت به آن دو تردیدی در تقدیم و افضلیت و اهمی پسراه شنیدن است، لذا مرکز دریافت حقایق قلب است، 

 نیست.

برخی نیز ، در مقابل فضیلت دارد ترتیب بین سمع و بصر اختالف است، برخی معتقد هستند که سمع بر بصراما در مورد 

نشانه  و ویند سمع بر بصر افضل است خود این آیه را یک شاهدگمیبصر افضل از سمع است، آنهایی که  معتقدند

خود تقدیم در ذکر دلیل بر افضلیت سمع بر بصر است، خود این تقدیم دلیل بر افضل بودن است، ویند گمییرد، و گمی

 ورند.آمیقرائن دیگری را هم  البته

بعضی ویند گمیکَر نیافرید، درحالی که اینکه سمع شرط نبوت است، بر خالف بصر، خدا هیچ پیامبر و رسولی را  مثالً

ما حضرت یعقوب)ع( را داریم که در یک برهه زمانی نابینا  البتهن بررسی تاریخی شود، پیامبران کور بودند، حال باید ای

ولی اینکه با عمی و کوری مبعوث شده باشد، این شاید یک مقدار از نظر مبنایی دچار مشکل شود که آیا اساساً شدند، 

 ند کور باشد یا خیر.توامیپیامبر 

د، یعنی کری منشاء و ریشه الل شدن است، چون شومیکَر باشد، این الل هم دیگر اینکه کسی که شنوایی نداشته باشد، 

د، یعنی این سببیت شومیاند لذا در سخن گفتن هم مشکل دارند، ولی کوری باعث چنین آسیب و نقصی نچیزی نشنیده

لیت سمع نسبت به یت و افضاین حکایت از اهم لذادارد برای بعضی نقایص دیگر در حالی که بصر چنین چیزی ندارد، 

 بصر است.

دایره مسموعات اعم از محسوسات است، اما دایره مبصرات منحصر در محسوسات است، شما فقط  یا مثالً گفته شده

نید که محسوس باشد، چیزی که غیر محسوس است قابل دیدن نیست، آنچه که قابل دیدن است به حس بیمیچیزی را 

 نید بشنوید.توامینباشد نید، در حالی که چیزهایی که محسوس بیمیظاهری شما 

را  آنمجموع این قرائن را شاهد و نشانه گرفته اند برای اینکه سمع بر بصر افضل است و به همین جهت خداوند لذا 

 ه اند. دلیل بر افضلیت واهمیت آن نسبت به بصر گرفت سمع بر بصر رامقدم کرده است، عرض کردیم بعضی خود تقدیم 

 سوال: 
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بحث این است که کالم خداوند تبارک و تعالی هر جزء آن بر اساس حکمت است، باالخره اینکه در سخن گفتن  استاد:

هد بگوید این سه مورد راه دریافت حقایق آن بسته شده است، این دقت را بکند و با مالحظه خوامیوقتی یک متکلمی 

نیم باالخره به ترتیب اهمیت بیان کمیو به ترتیب اهمیت بگوید این مقتضای فصاحت و بالغت است، در اینجا عرض 

اعجاز قرآن همین مسئله بالغت و  این مواردی است که باید در سخن گفتن رعایت شود، اصال یکی از وجوهشده است، 

قرار بود بدون رعایت این جهات بگوید، خیلی فصاحت و این ظرایفی است که در کالم الهی است، و إال اگر 

نیستیم این را یک وجهی از وجوه اعجاز قرآن بیان کنیم، تمام اینها واو به واو و حرف به حرف آن نکته و کلمه توامین

کما اینکه در اینجا یک نظر هم نیست، است، اگر شما دلیلی بر خالف آن دارید بیان بفرمایید، دارد، فهم مفسرین این 

ویند بصر افضل از سمع است، آنها گمیجا برخی از متکلمین قائل به عکس هستند و مفسرین اختالف دارند، و در همین

 بیابیم. اید برای تاخیر وجهی راهم دالیلی برای خود دارند، و آنوقت در آنجا ب

به زعم خودم با ذوق خودم سازگار تر بود، اینکه این آنچه که بنده در اینجا عرض کردم مطلبی است که به هر حال 

ند برای انسان یک ظنی توامیترتیب رعایت شود، با همین اهمیت، این قرائن هم قرائنی است که مجموعاً متراکم شدنش 

 را ایجاد کند.

 بحث جلسه آینده

دیگری در این آیه وجود دارد، چرا سمع بصورت مفرد آمده است ولی قلوب و ابصار بصورت جمع آمده حال نکات 

آیا « وعلی سمعهم»است، اینکه چرا ختم اسناد به خداوند داده شده است و آنها اسناد به خدا داده نشده است، اینکه 

سه سوال این ، و البته بعضی نکات دیگر است« و علی ابصارهم غشاوة»است، یا ملحق به ما بعد  «ختم اهلل»مشمول 

 مطالبی است که جلسه آینده باید پیگیری کنیم.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


