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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  9911فروردین  91:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  9391رجب  19مصادف با:    مفردات _آیه بیست و سوم موضوع جزئی:      

  34جلسه:             

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

 فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ»در مورد آیه بیست و سوم نکات و مطالبی را عرض کردیم، آیه این بود که 

 «صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدَاءَکُمْ وَادْعُوا مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ

ند و هم در مقام تحدی است، مطالبی کمیدر مورد ارتباط این آیه با آیات قبل و اینکه این آیه در واقع هم اثبات نبوت 

د و گاهی تحدی به ده شومیرا عرض کردیم، اینکه در قرآن اختالف در تحدی وجود دارد و بعضاً تحدی به کل قرآن 

 توضیح دادیم.هم این را  سوره و گاهی به یک سوره،

و ادعاهایی که اشخاص مختلف  به حسب اختالف ازمنهگفتیم این ممکن است به حسب اختالف اشخاص باشد یا 

 های مختلف شده است.که در زمان یاند یا ادعاهایکرده

 مفردات

 «ریب». 1

 در مورد معنای ریب یک توضیح مختصری الزم است ذکر کنیم.

قدر مشترک دارند و در عین حال تفاوتی هم بین آنها وجود دارد، اشتراک این دو در حقیقت  اصطالح ریب و شک، یک

تر از طرف دیگر نباشد، یا حتی ممکن است یک تردید و شک است، اینکه انسان هیچ یک از طرفین احتمال نزد او قوی

عدم یعنی که در مقابل یقین باشد،  تریبشود، یا یک معنای عاممعنای اعمی برای شک تصویر کنیم که شامل وهم هم 

 قین و عدم اطمینان.ی

فرق ریب و شک در این است که ریب کأن یک شک خاص است، یعنی همان شک است با یک قید اضافه، آن قید ولی 

اضافه عبارت است از همراهی با تهمت و افتراء، چون شک بر دو قسم است، گاهی شک به معنای خاص و عام، 

احتمال مرجوح حتی یا مان تردید، تردیدی که ممکن است یک احتمال راجحی هم در کنار آن باشد عبارت است از ه

شد، یعنی بامیرا در بر بگیرد، ولی در عین حال معتبر و مستند نباشد، ولی گاهی شک همراه با بد بینی و تهمت و افتراء 

مالزم با تهمت است، صرف تردید نیست، ریب چنین معنایی دارد، یعنی و در عین حال ند کمینسبت به کسی شک 

بگوید اگر شما شک دارید در آنچه که ما به اهد خومیکأن « عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ»مایدفرمیوقتی 

این که تهمت این ، یعنی شک به رسول خدا همراه با نید که او افتراء بسته استکمیعبدمان نازل کردیم و عبد ما را متهم 
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و به خدا نسبت  بودهافتراء و دروغ بستن و اینکه این سخنان از خودش و همراه با تهمت  نیست. کالم از ناحیه خدا

تری از شک دارد و آمیختگی با اگر اینگونه است، پس شما نیز همانند آن را بیاورید، لذا ریب معنای خاص دهد،می

 فتراء و تهمت در آن وجود دارد.ا

 «عبد».2

پیامبران و انبیاء با تعبیر عبد یاد کرده است، گاهی این همراه با ذکر نام انبیاء است و گاهی در قرآن در موارد بسیاری از 

، بر انبیاء 2«رَبَُّهُ نَادَى إِذْ أَیُُّوبَ عَبْدَنَا وَاذْکُرْ»، یا در آیه1«عَبْدَنَا فَکَذَّبُوا نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ کَذَّبَتْ»بدون ذکر نام، مثال در آیه

ذکر شده است، اما در مورد پیامبر اسالم، هم ایوب، یا نام نوح در این آیات نام گاهی البته  ،شده استاطالق پیشین هم 

نحو مطلق بدون اشاره به نام  است، استعمال عبد بهبه میان نیامده عمدتاً عبد به صورت مطلق آمده و ذکری از نام پیامبر 

او عبد مطلق است، کأن پیامبر در میان همه عباد و در میان همه انبیاء  عبد فقط در مورد پیامبر اسالم است، کأن

، «دِنَاعَبْ عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »مایدفرمیباالترین رتبه عبودیت نسبت به خداوند را دارد، این آیه هم که 

منظور شخص اشاره به پیامبر دارد با اینکه اسمی هم برده نشده است ولی اطالق و قرائن در آیه حاکی از این است که 

 پیامبر است.

 «سوره».3

 باید ببینیم معنای سوره چیست و مقصود از کلمه سوره در این آیه کدام است.

اند، ارتفاع و اعتالء یا هیجانی که همراه با اعتالء و ارتفاع است، مثال در لغت سوره را اینگونه معنا کرده معنای لغوی:

د شومیو غضب کرد، به همین جهت هم به دیوار شهر سور گفته یعنی مار به خشم آمد « سارت الحیّة»دشومیگفته 

 چون دیوار شهر ارتفاع و اعتالء دارد.

در اصطالح شاید بتوانیم چند معنا برای سوره ذکر کنیم، حداقل سه معنای اصطالحی برای سوره قابل  معنای اصطالحی:

و به نوعی وصف اینها هم  اند به این دو معنا برگرددتومیذکر است، البته اصل آن دو اصالح است و آن معنای سوم 

 باشد.

د، یعنی شومید و به بسم اهلل سوره بعد منتهی شومیز که با بسم اهلل آغااست سوره در اصطالح اول قطعات مشخصی  .9

معنا استعمال شده شناسیم، در قرآن این یک قطعه مشخص از آیات قرآن، یعنی همان که ما به عنوان سوره کامل می

تا منتهای این سوره یا ر ، که اشاره به همین سوره نور دارد، یعنی از بسم اهلل سوره نو3«وَفَرَضْنَاهَا أَنْزَلْنَاهَا سُورَةٌ»است. 

 4«مُفْتَرَیَاتٍ مِثْلِهِ سُوَرٍ بِعَشْرِ فَأْتُوا قُلْ »در آیاتی که تحدی به ده سوره کرده اند، اینجا هم همان سوره کامل منظور است، 

                                                           
 .2. سوره قمر، آیه 1
 .11. سوره ص، آیه  2
 .1. سوره نور، آیه 3
 .13. سوره هود، آیه  1



231 
 

قرآن وییم گمیکه ابتدا و انتهای آن معلوم است و ما منظور از سوره در این آیه همان سوره کامل است و سوره مشخص 

 سوره است. 114متضمن 

است و  هاکه ویژگی آنها نظم و انسجام و پیوستگی مطالب آناست اصطالح دوم در سوره یک بخشی از آیات  .1

، یعنی اشته باشیمممکن است دهها سوره به این معنا د ممکن است کمتر از یک سوره کامل باشد، مثال در سوره بقره

وعی به هم پیوسته است، یعنی پیوستگی آنها بیشتر از سایر موارد است، و إال بین بخشی از آیات که مطالب آنها به ن

ز آیه یکم تا بیست ها یک نوع پیوستگی وجود دارد، در همین سوره بقره مالحظه فرمودید او بین سورهآیات هر سوره 

باالخر یک پیوستگی کلی و  .ودهبا یکدیگر بآیات ای که در همه آیات مورد تعرض قرار دادیم ارتباط و سوم یک نکته

ارتباط کلی بین آیات قرآنی وجود دارد، این  پیوستگی مد نظر نیست در اصطالح دوم سوره یعنی یک بخشی از آیات 

 »آیهمثل  که بین آنها پیوستگی واضح و روشن و خاصی وجود دارد و انسجام ظاهری آنها بیش از بقیه موارد است.

شد، اصطالح اول مقصود بامی، اینجا منظور از سوره، سوره کامل ن1«رَسُولِهِ  مَعَ وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ آمِنُوا أَنْ سُورَةٌ أُنْزِلَتْ وَإِذَا

 که این ویژگی را دارند.است نیست، بلکه مقصود سوره به معنای بخشی از آیات 

ماید: سوره به معنای هر فرمییک اصطالح سومی هم در مورد سوره مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر کرده است،  .9

دارای یک درجه و منزلت عالی هم های قرآن حتی یک آیه الح در واقع همه بخشطمنزلت رفیع است، طبق این اص

منزلت برتر میرسد و وقتی قرائت قرآن به به ند کأن با قرائت آن آیات کمیاست، کسی هم که آیات قرآن را تالوت 

 خصوصیاتی که باید رعایت شود. ند، البته با شرایط وکمیپایان میرسد به عالیترین منزلت یعنی کمال قرآن دست پیدا 

سوره هم اطالق پس طبق این اصطالح سوره حتی ممکن است بر یک آیه هم اطالق شود، بر یک سوره کامل و چندین 

دار است و به همین جهت هم است راین درجه رفیع و منزلت عالی برخواز . چون هر آیه از آیات قرآن در واقع دشومی

د، ختم شومیختم قرآن تأکید هم بر برد، اگر که قرائت هر آیه از آیات قرآن پله پله درجه و منزلت قاری را باال می

قرائت قرآن  .ردندکمیقرآن نقل شده است که مثال در فالن مدت ختم هم ل ائمه قرآن خودش یک کمال است، در احوا

ند، کمید و این هرچه تکرار شود کماالت بیشتری برای انسان ایجاد شومیباعث باال بردن درجه و رفعت منزلت انسان 

قرائت شما ببینید اگر  ند، حالکمیحتی یک آیه از آیات قرآن یک درجه ای از منزلت و رفعت برای انسان حاصل 

 2برد.آیات زیادتر شود و تکرار شود پله پله انسان را باالتر می

و نیست اند باشد، اصطالح سوم قطعا در اینجا مقصود تومیالبته منظور از سوره در این آیه هر دو اصطالح اول و دوم 

تحدی است، تحدی کند به یک سوره کامل و  اصال با سیاق آیات هم تناسب ندارد، لذا محتمل است این آیه که از آیات

واقع مبارزه طلبی است و اثبات ای از آیات باشد که مضمون منسجم دارند، هر دو در محتمل است تحدی به یک دسته

                                                           
 .68. سوره توبه، آیه  1
 .158، ص1. مجمع البیان، ج 2
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انند چند آیه که به نوعی انسجام از حیث مضمون تومیحتی انند یک سوره کامل بیاورند و نه تومیمدعیان که نه  عجز

 هر دو در اینجا محتمل است. ،بیاورند ،دداشته باشن

قسم بدانیم، قبال عرض کردیم تحدی بر سه قسم  4دو احتمال را در اینجا بپذیریم آنوقت اقسام تحدی را باید این اگر 

است، تحدی به تمام قرآن و تحدی به ده سوره و تحدی به یک سوره، اگر ما برای سوره آن دو اصطالح را پذیرفتیم و 

د و هم به یک دسته از آیات که دارای مضمون منسجم باشند، قهرا نتیجه آن شومیوره هم به سوره کامل اطالق گفتیم س

اند باشد، البته استعمال آن در تومیانیم بگوییم اقسام تحدی بر چهار قسم تومید و ما شومیدر اقسام تحدی هم ظاهر 

فاتوا بمثل هذا القرآن است و اخری بعشر سور من مثله و ثالثة یعنی تارة  ،که بیان شداست آیات در همان سه موضعی 

ما به اعتبار دو احتمالی که درباره سوره وجود دارد،  تحدی به سوره شده است، این سوره چون دو احتمال دارد

آیات و شد، ولی ما جایی در قرآن نداریم که تحدی شده باشد به بخشی از بامیمورد 4انیم بگوییم اقسام تحدی تومی

 چند آیه که مثال دارای مضمون منسجم باشند.

اهد اعجاز قرآن را خومی، این «مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »علی ای حال طبق این آیه

انید و اگر صادق هستید، شما چند آیه با مضمون منسجم بیاورید یا یک سوره تومیطلبد که اگر نشان دهد و مبارز می

 ردن آن عاجز هستید.از آوشما کامل مثل سوره های قرآن بیاورید که حتماً 

، اگر این را بپذیریم آنوقت همه چهار قسم از گرفترا شاهد بر این احتمال دوم « فلیاتوا بحدیث مثله»آیه توان البته می

یکبار سخن از تمام قرآن است، یکبار یعنی مورد اشاره واقع شده است. حدی در قرآن در این چهار موضع اقسام ت

سخن، این احتمال قابل توجهی  سخن از ده سوره، و یکبار سخن از یک سوره، و یکبار سخن از یک حدیث یعنی یک

 است.

دارد، یعنی دیگر به یک دسته از آیات که دارای ولی باید به این مسئله توجه کرد که در کلمه حدیث اطالق وجود 

باشد نه دسته ای از آیات، حتی هم اند حتی یک جمله تومید، حدیث شومیمضمون منسجم باشند بخصوص اطالق ن

یک معنا و سخن مطلق، حال این سخن انیم حدیث را به معنای عام بگیریم، تومیکه ما  ستیک آیه، مشکل به این معنا

جمله باشد، ممکن است چند جمله با مضمون مشترک باشد، ممکن است یک سوره باشد، ممکن است  ممکن است یک

ده سوره باشد و حتی ممکن است تمام قرآن باشد، چه اینکه مالحظه فرمودید که بسیاری این حدیث را به تمام قرآن 

یرد، دیگر به گمیدر بر له را هم برگرداندند، اگر برای معنای حدیث اطالق قائل باشیم، آنوقت دیگر حتی یک جم

  .دشومیخصوص چند آیه یا یک دسته از آیات با مضمون مشترک اطالق ن

 فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »د که شومیاگر این احتمال را بگوییم یک قسم پنجم برای تحدی 

 د، مثل یک سخن و یک آیه از قرآن.مثل قرآن بیاوریحتی یک آیه و یک سخنی را « بحدیث
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د دیگر شومید و مبارز طلبیده شومیبر این اساس ما پنج قسم تحدی خواهیم داشت و البته بعید هم نیست وقتی تحدی 

 نهایت اعجاز در این است که کسی نتواند حتی یک آیه از آیات مثل قرآن بیاورد.

 «شهدائکم».4

عرض کردیم شهید دو معنا دارد، یکی معنای گواه و یکی به معنای معین، در اینجا « دعوا شهدائکماو» در ادامه آیه دارد

اهید به غیر از خدا به عنوان کمک خومییعنی شما بروید هر کسی را که « دعوا شهدائکماو»معنای دوم مقصود است، 

وید شما همه یاوران خود را به این گمیشد، بامیها طلبیدن و به میدان آوردن تمام توان اینجا چون بحث مبارز بیاورید،

اهیم بگوییم غیر خدا خومیشد و ما بامیمنظور بیاورید، و البته از خدا استعانت نکنید چون این کالم، کالم خدا 

این به معنای شهید است و شهید به معنای معین و یاور است و « دعوا شهدائکماو»اند این کالم را بیاورد، پس تومین

برای اثبات عجز است که اگر همه شما هم جمع شوید و همه یاوران و معاونان خود را در خدمت بگیرید باز هم 

 انید آیه ای یا سخنی یا سوره ای مثل سوره های قرآن بیاورید.تومین

 بحث جلسه آینده

ذلک الکتاب ال » وره بقره فرمودچطور در آیه دوم سو آن این که در اینجا یک شبهه وجود دارد که باید پاسخ دهیم، 

 شد؟بامیاین دو چگونه با هم قابل جمع « نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »و در اینجا فرمود« ریب فیه

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للُّ»


