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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931اسفند  5:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  6393جمادی الثانی 7مصادف با:   گانه بخش اول آیهاصول سه _12آیه  موضوع جزئی:      

  97جلسه:             

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

بود، در جلسه قبل مطالبی را «تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قَبْلِکُمْ مِنْ وَالَّذِینَ خَلَقَکُمْ الَّذِی رَبَّکُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»بحث در آیه 

به انواع این خطابات و اقسام آن و نیز ای گفتیم، اشاره دشومیآغاز « یا ایها »خطابات قرآنی که با مثل  دربارهمقدمتاً 

 داشتیم.نسان نیز فوائد مخاطب قرار دادن ا

 «النَّاسُ أَیُّهَا یَا »شمول خطاب

اند بگیرد این است که بعضی گفتهای که باقی مانده و در ادامه مطالب گذشته، الزم است مورد رسیدگی قرار اما یک نکته

« یا ایها الناس»آمده است این آیه در مدینه نازل شده و هرجا خطاب بصورت« یا ایها الذین آمنوا»که در قرآن هرجا 

ماید، این مرهون فرمیدر ادامه است، این آیه در مکه نازل شده است، این را شیخ طوسی از برخی نقل کرده است، لکن 

یا »و آنهایی که با نازل شده شروع شده در مدینه « یا ایها الذین آمنوا»که ببینیم آیا واقعا همه آیاتی که با تتبع تام است 

آیا همه آیاتی که متضمن این دو نوع خطاب است از باید ببینیم  ؟استمکه نازل شده آغاز شده است در « ایها الناس

طبق « رَبَّکُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»ند، مثال همین آیهکمیا گواهی تتبع خالف این ر نند یا خیر؟کمیهمین قاعده پیروی 

القرآن، بعد از این نقل موارد نقضی را از قرآن کحکام الجامع الی در بعالوه قرطبادعای برخی در مدینه نازل شده است، 

د، چون این دو سوره مدنی هستند، در کحالی که شومیوید، این ادعا با سوره بقره و سوره نساء رد گمیند و کمیذکر 

 1د.شومیدر این سوره ها مشاهده « یا ایها الناس»خطاب

اهیم سوره را مورد ارزیابی قرار دهیم، یعنی یک سوره را بگوییم مکی است و یک سوره را خومیالبته یک وقت ما 

سوره مدنی شناخته شود اما آیاتی که در مکه نازل بگوییم مدنی است، این منافات ندارد که مثال سوره بقره به عنوان 

 ضمن این سوره هم باشد، چون مدنی و مکی بودن سوره با مدنی و مکی بودن آیه مالزم نیست.در اند شده

است، « یا ایها الناس»انیم بپذیریم که آیاتی که مصدر به تومیبه هر کحال، از آنجا که این آیه علی الظاهر مدنی است ما ن

رسد که محتوای پیام و محتوای خطاب در تعیین نوع و ، این تابع مالکات دیگری است، به نظر میاندکه نازل شدهدر م

قسم خطاب مؤثر است، در جایی خداوند متعال الزم میبینند همه مردم را خطاب کنند، این ممکن است در مدینه اتفاق 

، اینها تابع آن محتوا و صوص مؤمنین را مورد خطاب قرار دهندافتاده باشد یا در مکه، و درجایی الزم بوده است که خ
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بنا بر اذعان مفسرین اختصاص به مشرکین ندارد، یعنی اینکه برخی «  النَّاسُ أَیُّهَا یَا»مثال در همین آیه  .نوع پیام است

این کحرف درستی نیست، معنای  1است،خطاب به مشرکین مکه «  اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»که اند مثل زمخشری ادعا کرده

یعنی اصناف ، در این آیه دعوت به عبادت و مخاطب قرار دادن همه مردم به سوی عبادت است، «اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا »

هستند و « اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»همه مخاطب ، (منافقان و مؤمنان و متقیانران ، کاف)، که قبل از این ذکر شدهای گانهسه

به عبادت یک معنا دارد، دعوت منافقان به عبادت یک معنا کفار را دعوت به عبادت کرده است، منتهی دعوت  ههم

نیست که خداوند متعال همه مردم را وری در این ت یک معنا دارد، پس فی الجمله محذدارد، دعوت متقین به عباد

ند به سوی عبادت، معلوم است که در اینجا منظور اصل ایجاد عبادت است، دعوت به عبادت کند، اگر کافران دعوت شو

ند، اینجا منظور این نیست که آنها عبادت شومیرو به عبادت بیاورند، اگر منافقان دعوت به عبادت یعنی اینکه کافران 

ند، پس نوع دعوت اینها با دهکنند، چون منافقان به همراه مؤمنین و مسلمین به کحسب ظاهر اعمال عبادی را انجام می

ند اخالص در عبادت است، یعنی آنها این تظاهر و ریا و کمیند، آنچه که در مورد منافقان معنا پیدا کمیکافران فرق 

عبادات خود را کنار بگذارند و عبادت کحقیقی داشته باشند، نه برای دیده شدن، عبادت و بندگی واقعی دورویی در 

یرد، در واقع این دعوت به خلوص بیشتر و گمیمتقین و مؤمنین هم اگر دعوت به عبادت صورت داشته باشند، نسبت به 

یعنی استمروا عبادتکم، عبادت خود را « اعبدوا»دشومینند، پس اگر خطاب کمیاستمرار عبادت است، مؤمنین عبادت 

 مستمر کنید، یا اخلصوا فی عبادتکم، در عبادات خود اخالص داشته باشید.

د، و شومیشامل همه مردم بلکه ، خطابی است که اختصاص به مشرکین مکه ندارد، «اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا »خطاب لذا

در اینجا منظور نظر هستند، ولی هرکدام به تناسب موقعیت و کاری اند اصناف سه گانه که در آیات قبلی مورد بحث بوده

 است. انتظارورد توقع و که در مورد آنها م

 گانه در بخش اول آیهاصول سه

آورد، یعنی ، به خطاب روی میرباره سه گروه از مردم بیان کرداین آیه بعد از آنکه به صورت عیب مطالبی را ددر 

ن پرداخت، ضمیری که متوجه اینها بود تا به کحال به توصیف منافقان و کافران و مؤمنا د.شومیالتفات از غیب به خطاب 

 النَّاسُ أَیُّهَا یَا »ماید،فرمید، شومیبه خطاب  آورد و از غیب ملتفتبود، اما در اینجا به خطاب روی میضمیر غایب 

 ، عبادت کنید پروردگار و رب خود را.«اعْبُدُوا

وید: این مسیری است که گمیچون مسئله، مسئله مهمی است و همانطور که در گذشته هم اشاره کردم، در واقع این آیه 

د، یعنی در این شومیاین آیه استفاده  از بخش اولانسانها باید طی کنند تا به قله تقوا دست پیدا کنند، لذا چند اصل 

 :دشومیمسیر برای رسیدن به تقوا به چند نکته اشاره 

 « اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا »ندکمیلزوم عبادت است، چون دارد امر  :اصل اول
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 «.رَبَّکُمُ »بّ و پروردگار خود را عبادت کنیدشد و ربامیاینکه معبود شما، ربّ شما  :اصل دوم

، در همین یک جمله سه اصل بیان «خَلَقَکُمْ الَّذِی»شد، بامیند که ربّ شما همان خالق شما کمیاینکه معین  :اصل سوم

 شده است.
 : لزوم عبادتاصل اول

آن اقامه شده است، چرا باید عبادت کنیم و چرا امر به عبادت بر اول که لزوم عبادت است، یک دلیل و برهانی اما اصل 

تعلیق کحکم بر و آید، شده است؟ امر ظهور در لزوم و وجوب دارد، این از تعلیق کحکم اعبدوا بر وصف ربّکم، بدست می

کحکم روی وصف برود، مثال به ما که با اینند کمیق علیت است، اگر کحکم روی ذات برود معنای آن فربه وصف مشعر 

الحامض، چیز ترش نخورید، کحامض یک وصفی است که کحکم نهی از اکل متوجه آن شده است، در ویند: ال تأکل گمی

اینجا تعلیق کحکم بر وصف کحموضت اشعار دارد به علیت کحموضت در این کحکم، یعنی اینکه بدلیل ترشی نباید این را 

عالم بودن ویند اکرم العالم، در اینجا کحکم روی وصف علم رفته است و این مشعر به علیت وصف گمیا وقتی بخوریم، ی

 برای وجوب اکرام است

شد، چون ربّ است باید عبادت بامیبر این اساس علت و وجه پرستش و عبادت نسبت به معبود این است که او ربّ ما 

پرورش پروراند، ربّ به معنای پروراننده، یا همان پروردگار و کسی که دیگری را شود، یعنی چون اوست که ما را می

 .ندکمیمیدهد و اداره 
 اصل دوم: ربوبیت معبود

 دهد.پرورش می همه موجودات راو شد یعنی ما بامیعلت اینکه ما باید خدا را باید عبادت کنیم این است که او رب ما 

پروراند، در عالم تکوین خداوند همه انسانها را با ، انسانها را خدا می«ربکم»د شومیکحال چون خطاب به انسان است، 

سازد بر طرف مینند، نیازهای تکوینی آنها را کمیتوجه به اختالفاتی که از کحیث استعداد و نیاز و مقدورات دارند، اداره 

د، در اینجا شومیمؤمن و متقی هم  و منافقو ، یعنی این ربوبیت، شامل کافر انسانها نیستو در این جهت فرقی بین 

یرند و لزوم گمیشد، لذا اگر کفار هم مخاطب قرار بامیکفار هم شامل این ربوبیت  بلکه کاری به هدایت تشریعی ندارد،

منافقین و متقین هم کذالک، لذا کحیث  ند.مربوب خدا هستهم د برای این است که آنها شومیعبادت به آنها گوشزد 

پس توکحید ربوبی از این آیه هم قابل استفاده است، یعنی رب ما خدا ند، کامر به عبادت شود که موجب میربوبیت 

شد و تنها اوست و کسی دیگر ربّ نیست، چون خدا رب است، و تنها رب، بنابر این او معبود است و تنها معبود، بامی

 .دشومیوبی، توکحید عبادی نتیجه توکحید رب
 اصل سوم: خالقیت معبود

دهد که ربّ شما همان کسی است که خالق شماست، ربّ غیر از خالق است، بین ذی خلقکم ادامه میبا وصف ال سپس 

معنای خالقیت و ربوبیت، تفاوت است، اما در عین کحال تالزم بین آنها وجود دارد، عین هم نیستند، اما مالزم با هم 

 .ندهست
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این آیه در واقع در مقام رد کسانی است که معتقد هستند ربوبیت این عالم دست اهلل نیست، اهلل خالق عالم است، اما رب 

نند و کمی، آنها به بتها اشاره «اللََّهِ عِنْدَ شُفَعَاؤُنَااال و ما هم »عقیده وثنیین همین بود، عالم بتها و امثال اینها هستند، 

شرک بودند، یا ما نزد خدا هستند، اهلل را به عنوان خالق قبول دارند اما از کحیث ربوبیت مها فقط شفیعان، ویند آنگمی

د، آنها شومی، همین معنا از آنها استفاده 2«زُلْفَى اللَّهِ إِلَى لِیُقَرَِّبُونَا إِال نَعْبُدُهُمْ مَا »، یا آیه1« اللَّهِ عِنْدَ شُفَعَاؤُنَا هَؤُالءِ »آیه

 ویند ما این بتها را نمیپرستیم مگر اینکه ما را به خدای واکحد نزدیک کنند.گمی

خالق این عالم خدا است، بودند وثنیین، کسانی بودند که از جهت ربوبیت، مشرک بودند نه از جهت خالقیت، آنها معتقد 

است، این آیه در مقام نفی آن توهم  خدا این عالم را خلق کرده است اما پرورش و اداره آن را به دست این بتها سپرده

است که اینطور نیست که بتوان بین ربوبیت و خالقیت جدایی انداخت، هم خلق این عالم بوسیله خداوند بوده و هم 

 پرورش این عالم بوسیله اهلل است.

 تالزم بین ربوبیت و خالقیت

 ذکر کنیم:انیم تومیدر مورد مالزمه و تالزم بین ربوبیت و خالقیت دو بیان 

این و  ردد، خالقیت مرجع ربوبیت استگمیاینکه بگوییم اینها با هم مالزم هستند چون کحقیقت ربوبیت به خالقیت بر  .6

د، ربوبیت یعنی دادن کمال و اوصاف و نعمت و رزق مورد نیاز یک شیئ، شومیبا تحلیل دقیق معنای ربوبیت معلوم 

شود، کمال پیدا کند، این یک امری است که خداوند متعال نسبت به همه  اینکه چیزی کامل شود رزق او به او داده

جز با خالقیت امکان ندارد، اینکه چیزی به کمال برسد موجودات این عالم دارد، اعطاء این کماالت و اعطاء این اوصاف 

بیت به ه بازگشت ربوخود این یک خلق است، این از خلق جدا نیست، پس ربوبیت از خالقیت جدا نیست به این بیان ک

 د.شومیدر معنای رب کامالً آشکار این با توجه و دقت خالقیت است و 

اند کمال یک شیئ تومییک بیان دیگر هم برای مالزمه بین خالقیت و ربوبیت قابل ذکر است و آن این که تنها کسی . 2

گر کسی که آشنا به ابعاد وجودی و ظرفیت ارا به آن شیئ اعطاء کند که آن شیئ را با تمام زوایای وجودیش بشناسد، 

این چه ظرفیتی دارد و کمال او در چیست، تنها داند وجودی یک شیئ نیست، بخواهد کمال به او اعطاء کند او نمی

اند آن شیئ را به کحد اعالی ظرفیت خود برساند و قوه ها و استعدادهای آن را تومیسازنده وخالق یک شیئ است که 

و به ردد، گمینیست جز اینکه بگوییم ربوبیت همان خالقیت است و به همان بر  ایند. پس چارهفعلیت کتبدیل به 

 ان برای این جهت ذکر کرد.تومیعبارت دیگر بین آنها تالزم وجود دارد، این دو بیانی است که در اینجا 

 نتیجه

هم اصل لزوم عبادت در این بخش از آیه بیان « خَلَقَکُمْ  الَّذِی کُمُرَبَّ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا »مایدفرمیپس در این آیه 

شد، و هم این را بامیشده است. به تقریری که عرض کردیم، هم معبود را معرفی کرده است که معبود شما ربّ شما 
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 «الذی خلقکم»، گمان نکنید رب شما غیر از «اعبدوا ربکم الذی خلقکم»گوشزد کرده است که ربّ همان خالق است، 

چنانچه وثنیین اعتقاد دارند، ربّ شما همان کسی است که شما را خلق کرده است و وظیفه شما است که او را است، 

 که باید بررسی کنیم.« قَبْلِکُمْ مِنْ وَالَّذِینَ »داردعبادت کنید، آنوقت در ادامه 

 سوال:

معنا هم کردیم، ربوبیت یعنی اعطاء ربوبیت تشریعی و هدایت ندارد،  بطی بهتکوینی است، راین ربوبیت، ربوبیت  استاد:

وییم کاری به جهت تشریع نداریم، گمیوینی است، ربی که در اینجا امور تککحیطه إلی الشیئ، و این در کحوزه و  الکمال

رداند و آنها را به سوی کمال خود پیش گمیاهد بگوید موجودی که همه این عالم و اشیاء و انسانها را خومیاصال 

 برد، این شایسته عبادت است، نه غیر از آن.می

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


