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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1399آبان  21: تاریخ      موضوع کلی: سوره بقره     

  1442ربیع االول  25مصادف با:      مفردات آیه _ 35موضوع جزئی: آیه       

  12جلسه: 

 {  اجمعینارهین و اللعن علی اعدائهم الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 مفردات آیه

 قرار شد که درباره مفردات این آیه کمی سخن بگوییم و بعد سراغ تفسیر این آیه برویم که عرض کردیم دو بخش دارد.

 «قُلنا. »1

 «قالَ»با  در این آیات تان باشد، خداوند متعالراگر در خاط است. «و قُلنا»لمه لمه ای که در این آیه ذکر شده، کاولین ک

 .«و قالَ أنبئهُم بأسماء هوالء»، «أعلَمُ ما ال تَعلَمون إنّیقالَ »و  «و إذ قالَ رَبُّکَ للمالئکۀ»شروع کرد. مانند: 

تعبیر خداوند تبارک و تعالی به ضمیر متکلم برگشت. یعنی قالَ تبدیل شد به قُلنا، آنهم متکلم مع الغیر. همان  34اما از آیه 

 گفتیم، اینجا هم در مورد قُلنا قابل ذکر است.  34در آیه معنایی که در مورد قُلنا 

چه متکلم وحده و چه متکلم مع الغیر باشد، به نوعی  ،قُلنا هم دال بر تعظیم و تکریم خداوند است. این ضمیر متکلم اوال:

دهد. را نشان می بر کبریاء و عظمت داللت دارد. البته اگر متکلم مع الغیر باشد، این کبریایی و عظمت بیشتر خودش

 د اظهار این عظمت و کبریایی است.خداوند متعال به نوعی در صد

اهد بفرماید که ما به واسطه مالئکه مقرب این کار را انجام دادیم. یعنی کأن به مالئکه خومیخداوند متعال در واقع  :ثانیا

لنا بکار برده است. البته این در لواسطۀ بوده تعبیر قُبا چون دم ابالغ کردند. یعنیبه آ هاآنمقرب دستور دادیم و امر ما را 

الئکه مقربین آیه قبل مواجه با یک اشکالی هم بود که ما پاسخ دادیم که اگر قرار است خداوند با وساطت و به وسیله م

به مالئکه ای که خودشان هم باید سجده کنند گفته به  وندآدم اعالم کند، آنوقت چطور خدا امر خودش را به سجده بر

بگوید به دیگران  هاآند، چطور به شومیوقتی امر شامل خود آن واسطه ها  ه بگویید در برابر آدم سجده کنند؟مالئک

 کنید که در برابر آدم سجده کنند؟ اعالم

ول این مدستور ما فوق در حالی که خودش هم مش عرض کردیم اشکالی ندارد که کسی در مقام واسطه و نقل پیام و ابالغ

امر و دستور است، به دیگران بگوید این کار را انجام دهید. مثال یک موالیی به یک نفر که نزدیک او است و پیشکار و 

م همه باید فالن کار را انجام دهند در حالی که دستور شامل خود او ه از فردا بگوید به همه اعالم کنیدمعاون اوست 

د. این چه مانعی دارد؟ پس هیچ منافاتی ندارد که خداوند امر کند به مالئکه مقرب که به سایرین اعالم کنند که شومی

همگان باید در برابر آدم سجده کنند و شامل خودشان هم بشوند. لذا اینکه خداوند فرمود و قلنا، یعنی من و کسانی که 

 .واسطه در ابالغ پیام من به مالئکه بودند
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و هم بگوید بیان کند  را به این نحو تعظیم و تکریم کبریایی خودشهم لنا بود که منافات ندارد معنای قُ دربارهاین مطالب 

 آدم ابالغ کردیم. این امر را با وساطت مالئکه مقرب به

 «اسکن. »2

به چه معنا است؟ اسکن یعنی  در اینجا سکون و سکنی گزیدن. «و قُلنا یا آدمُ اسکن»است.  «أُسکن»کلمه و واژه دوم 

شود. سکون مییا معنای دیگری دارد؟ با توجه به معنای سکونت  در اینجا مراد معلوم  دو از حرکت بایست دمتوقف شو

 ان برایش تصویر کرد:تومیدر واقع یک امر اضافی است و معانی متعددی 

یند ساکن شد و هیچ حرکتی گومییکی سکون در مقابل حرکت است؛ یعنی کسی که متوقف شود در یک مکانی را . 1

 ندارد.

د و ه ای بماند و جایی دیگر نرونسکون در برابر حرکت از یک مکان به مکانی دیگر است. مثال در یک خا یدیگر. 2

 ند. کنمید، تعبیر به مسکن کنمید و تردد نوشمیدر آن متوقف  که آن محلی تردد نداشته باشد.در اینجا از

 طراب، آرامش، پرهیز از تکبر است.و آن به معنای دوری از اض . یک معنای دیگری هم برای سکون وجود دارد3

معنای آرامش و امنیت است. آن اضطرابی که به ، «یا آدم اسکن»د که کنمیدر اینجا وقتی خداوند تبارک و تعالی امر 

بود و داستان مخالفت ابلیس و إباء از سجده و... کأن برای آدم اضطرابی پدید آورده بود. خلقت ابتدایی  احلرناشی از م

راض و اول اعت ،«یَسفِکُ الدماء أ تَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها و»به خداوند متعال عرض کردند  آنان در مرئی و منظر آدم،

به حقیقت آدم پی بردند و سجده کردند، داستان ابلیس پیش  هاآناء کرد و ه آدم انباء اسمسوال مالئکه است. بعد هم ک

مرا معاف کن از این امر و من هم عبادتی گفت  «.قتَه من طیننار و خَلَخَلَقتَنی من »آمد. آنجا با خداوند محاجه کرد که 

ال » :آنوقت خداوند تبارک و تعای فرمودده باشد. که سلی تو را اینگونه عبادت نکرو نبی مرمقرب م که هیچ مَلَک کنمی

حیثُ أرید ال من حیث »اهم عبادت شوم آنطوری که خومیمن به عبادت تو احتیاج ندارد، من  ،«کحاجَۀ لی إلی عبادت

 .«ترید

ه و منظر آدم اتفاق افتاد. گویی برای آدم یک اضطرابی پدید آمد از آنچه که قرار است برای او در آیند در مرئی هااین

و اضطرابی  کأن یک خلجان «غوینهم أجمعینفبعزّتک أل»بعد آن قسمی که شیطان خورد که  د.بیافت حادث شود و اتفاق

، یعنی «یا آدم اسکن»د به سکون، کنمیاینجا که خداوند امر لذا را در روح آدم پدید آورد که باالخره چه خواهد شد. 

ارمید. پس سکون یور از بهشت چیست( آسوده خاطر تو و همسرت ببرو در این بهشت )بعدا عرض خواهیم کرد که منظ

یعنی  «و زوجکَ الجنۀاسکن أنتَ »زندگی کنید. خیر  در آن نه شما باشد وه این معنا است نه اینکه اینجا خادر اینجا ب

 بروید در اینجا با آرامش و آسودگی خاطر بیارمید.

سکونت را به معنای فقهی و عرفی گرفته است. سکنی یک معنای عرفی ، در واقع نتهی بعضی از مفسرین مثل قرطبیم

ید این معنا در گومیی که در آن ساکن شود و از آن استفاده کند. ا دارد که یک کسی در محلی ساکن شود، مانند خانه
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ید خداوند گومی مانند سکنی، رقبی و عمری که همگی اشاره به موقتی بودن سکونت دارد. یعنی دشومی فقه هم استعمال

اهد بگوید خومییعنی باالخره 1بروید در اینجا. اموقتمعنایش این است  «اسکن أنت و زوجُکَ الجنۀ»که امر کرد به آدم 

فهماند که شما از اینجا  هااینکه امر به اسکن، در دلش موقتی بودن نهفته است و لذا از همان اول هم کأن خداوند به 

 م ندارید.ن خواهید رفت و دواوبیر

مسکن و استعمالش در جایی که دوام هم دارد در  ابل قبول نیست. چون اوال تعبیرق این مطلبرسد که به نظر میلکن 

بود، نمی بود و دائمید. مثال خداوند متعال در رابطه با جنت تعبیر به مسکن کرده است. اگر موقتی میشومیقرآن مشاهده 

و مساکن طیبۀ فی جنات ر هانو یُدخلُکُم جنات تجری من تحتها اال»بکار ببرد. نداشت که تعبیر مسکن  دیگر معنا

، چطور در اینجا اطالق شده است بر جایی که دوام وجود دارد. و عدم دوام بودبودن وقتی اگر در مسکن جهت م2«.عدن

 لذا اینکه ما بگوییم در سکونت عدم دوام نهفته است، شاید قابل قبول نباشد.

 سوال:

ت با این ندارد. االن افانآن اشکال ندارد. اینکه کسی موقت در یک مرتبه ای یا اصال در خود بهشت قرار بگیرد، ماستاد: 

ایی اقامت رود که اقامت موقت باشد یا اگر جبحث در این است که آیا کلمه مسکن و سکنی فقط در جایی بکار می

مساکنَ طیبۀ فی » یدگومیکه  شده آیه اطالق مسکن بر بهشتاین در رود. طوالنی و دائمی هم بود کلمه سکنی بکار می

 .در جایی بکار برد که اقامت دائمی باشد. پس نقض از این جهت است د مسکن راشومی یعنی ،«جنات عدن

ا آن را بر قرینه ای وجود ندارد که م معنای لغوی مسکن مساعد این مضمون نیست و وقتیمشکل دیگر این است که 

 لغوی و عرفی حمل کنیم، باید همان معنا را استفاده کنیم. الف معنایخ

 «زوج. »3

معموال  .«کأنت و زوجُ»ید گومیبر حوا اطالق شده است. چون  «زوج»است که تعبیر  «أنتَ و زوجُک»در کلمه بعدی 

 د حوا کلمه زوج استعمال شده است؟د و زوجۀ بر زن، اینجا چطور در مورشومیزوج بر مرد اطالق 

اطالق زوج  است؛ یعنی اطالق زوج به طرفین أفصح است از ه این اطالق و استعمال أفصح از زوجۀهش این است کوج

د که وقتی به دو نفر هستن هاایند و زوجۀ بر زن. دلیلش هم روشن است چون باالخره معنای زوج این است که ربر م

ور تهی اینطی بین زن و مرد نیست. منحیث دیگر فرق ند و از اینشومیند، زوج یکدیگر محسوب شومییکدیگر ضمیمه 

هر دوی الی که یند زوج در حگومییند زوجۀ و به مرد گومیدر بین عرب ها شایع شده و کثیرا استعمال شده که به زن 

 ا ندارد.گیرند، پس دیگر زوجۀ معنزوج یکدیگر قرار می ند،شومیبا هم منضم وقتی دو این  زوج هستند. هااین

 «رَغَدا» .4
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به معنای پاکیزه فراوان یا گوارای فراوان  «رَغَد» «.یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنّۀ و کال منها رغَدا» :سپس میفرماید

. یا چیز های گوارای فراوان است است یا چیز های پاکیزه فراوانرَغَد نهفته است؛ یعنی فراوانی  است. وسعت در دل کلمه

معنای اول گرفتند یعنی پاکیزه فراوان، و برخی هم به معنای گوارای فراوان گرفتند. بین پاکیزگی  برخی از لغویین این را به

که به معنای پاکیزه است.  «طیبا»ید گومی، یعنی گوارا و جایی دیگر «هنیئا»ید گومی معلوم است. یکجا گوارایی تفاوت و

 گرفتند و بعضی دیگر به معنای دوم اول یبه معناآن را فسرین رَغَدا به هر دو معنا ذکر شده است. در بعضی از کتاب ها م

دا چه نقش و جایگاهی در این جمله ب لفظی رَغ، باید دید از نظر ترکیصرف نظر از معناصورت و  ؛ ولی در هرگرفتند

 وجود دارد:احتمال دارد. در اینجا دو 

 کأن گفته کال منها أکال رَغَدا. رَغَدا.اکالً یعنی  رَغَدا وصف است برای موصوفی مقدر،یکی اینکه 

کال؛ یعنی رَغَدا مصدر است به معنای اسم فاعل و کأن اینطور گفته ن است که رَغَدا حال باشد برای فاعل یاحتمال دوم ا

شده که کال منها راغدین. یعنی اسکن أنت و زوجُک الجنۀ و کال یعنی بخورید و برخوردار شوید از چیز های گوارا و 

 یعی که در بهشت وجود دارد. وس

آیه را طبق هر یک از این دو احتمال  انیمتومید و شومیاینجا باشد، مشکلی ایجاد ن ردمال که هر یک از این دو احت

 تفسیر کنیم. 

 سوال:

 استاد: خیر، این اصال کاری به آن ندارد و این در واقع تعبیر کنایی است. یعنی کنایه از هر نوع تصرفی است.

 «حیثُ» .5

اند به معنای تنوع تومیو هم  یعنی هر جااند اشاره به تنوع مکانی باشد، یعنی ظرف مکان تومیهم در اینجا  «حیثُ»کلمه 

اگر به حسب حالت منظور باشد، معنایش این است که هرگونه که خواستید. تفاوت بین این دو در حالت و کیفیت باشد. 

ت حیثُ بیاید، این یک قرینه اس بر سر «مِن»هرگونه که خواستید. ولی اگر کلمه  هم معلوم است، هر جا که خواستید و

سوره اعراف کلمه مِن بر  19د هرگونه که خواستید. آنوقت چون در آیه شومی معنای آنکه اینجا اشاره به مکان ندارد و 

عنی من ی «حیثُ شئتما»سر حیثُ آمده است هنگام بیان همین داستان، بعید نیست که آن را قرینه بگیریم که اینجا هم 

 ، یعنی هرگونه که خواستید.حیثُ شئتما

 «ال تَقرَبا. »6

بعضی از مفسرین گفته اند که اگر ال تقرَبا باشد، به معنای تلبس فعلی است. اگر ال تقرُبا باشد، « و ال تقربا هذه الشجرۀ»در 

به معنای نزدیک شدن است. یعنی متلبس به این نشوید یا نزدیک نشوید. در اینجا ال تَقرَبا آمده است و فتحه دارد. پس 

نه اینکه به این درخت نزدیک نشوید. اگر ال  درخت نخورید اهد بگوید که از اینخومیید ال تقرَبا، گومیدر واقع وقتی 

یک نشوید یعنی از این نزدید به این درخت گومیتقرَبا باشد، در واقع نهی از تلبس فعلی و به معنای أکل است. وقتی 
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وقت نتیجه چون معنایش تلبس فعلی است. اگر ال تقرُبا بود، معنایش این است که اصال نزدیک نشوید. آن درخت نخورید

 1پس اینجا به این معنا است که از این درخت نخورید. گرفتند که

 « فتکونا. »7

ر آیه قبل گفتیم داست.  «صارَ»به معنای  «کانَ». در اینجا است «فتکونا» در آخرین کلمه ای که در این آیه ذکر شده

یش این نیست که از معنا «فتکونا من الظالمین»ید گومیبه معنای حقیقی خودش است. ولی اینجا که  «کانَ منَ الکافرین»

لب هم این شاهد این مط شما از ظلم کنندگان خواهید بود، یعنی فصارا منَ الظالمین. ید اگر بخوریدگومیقبل ظالم بودید، 

گفتیم که کان به ید میذکر شده است ولی در آنجا چنین نبود. اگر کلمه فاء یا ثمّ بود، با «فاء»است که در اینجا کلمه 

ای اینکه کانَ به معنای نوح. خود این فاء قرینه است بر حضرت درباره فرزند «فکانَ منَ المغرقین»معنای صارَ است مانند 

 صارَ است.

انشاءاهلل وارد تفسیر  ینبعد از ا ذکر شده، آیهدر بخش اول و دوم  از الفاظ، واژه ها و مفرداتی که این مطالب اجمالی بود

 اول آیه خواهیم شد.بخش 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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