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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  7931فروردین02:تاریخ      ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  7393رجب  00مصادف با:  جمع بین آیه دوم و آیه بیست و سوم _آیه بیست و سوم موضوع جزئی:      

  31جلسه:              

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  محمد و آهل للی الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 جمع بین آیه دوم و آیه بیست و سوم

ممکن است مطرح شود، چون در آیه  ،عرض کردیم یک سوالی در مورد آیه بیست و سوم و آنچه در آیه دوم گفته شده

، ظاهر این آیه این است که در قرآن جای ریب و شک وتردید «فِیهِ رَیْبَ ال الْکِتَابُ ذَلِکَ »دوم سوره بقرة فرمود:

، ظهور این آیه دراین است که پس امکان «عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »ماید:فرمینیست، اما در این آیه 

ده است شک و ریب دارید پس یک ماید اگر در این چیزی که بر بنده ما نازل شفرمیشک و ریب در قرآن است که 

حل این د، برای شومیسوره مثل سوره های قرآن بیاورید، به هر حال به نظر بدوی بین این دو آیه ناسازگاری مشاهده 

 ناسازگاری دو وجه جمع ذکر شده است:

نباید ریب  فرماید:می و ند از ریبکمیاین است که آیه دوم سوره بقرة در مقام انشاء است، یعنی نهی  :. وجه جمع اول7

 فُسُوقَ وَلَا رَفَثَ فَلَا»در آن داشته باشید، مثل بعضی از آیاتی که ظاهر آن اخبار است ولی در واقع انشاء است، مثل آیه

ند که در حج نباید جدال و فسق و کمی، ظاهر این آیه اخبار است ولی به حسب واقع نهی و انشاء 1«الْحَجِِّ فِی جِدَالَ وَلَا

ماید: اگر شک و تردید دارید در آنچه که فرمیآیه در مقام اخبار است، اخبار به این معنا که ولی  امثال اینها واقع شود.

 سوره مثل سوره های قرآن بیاورید.بر بنده خود نازل کردیم پس یک 

مقام نهی است، این آیه در مقام رود، چون آیه دوم سوره بقره در منافات و ناسازگاری بین اینها از بین میبر این اساس  

وییم در مقام نفی است، یعنی در این کتاب اگر تردید دارید این کار را انجام دهید، اینجا انشاء و گمینفی است، وقتی 

شد این اشکال مطرح آنوقت مینهی در کار نیست، چون دو مقام متفاوت است، اگر هر دو در یک مقام نازل شده بودند 

  .شود

در مقام نفی است و معنایش این است که بطور کلی شک و « فِیهِ رَیْبَ ال الْکِتَابُ ذَلِکَ »این است که  :وجه جمع دوم. 0

ریب در کتاب الهی راه ندارد، به این معنا که هیچ چیزی که سبب ریب باشد در قرآن وجود ندارد، یعنی نفی منشأ ریب 

آن  الو امث ناروا و خالفبین مطالب یک کتاب یا کذب بودن یا ادعاهای ند، ریب و شک باالخره ناشی از تناقض کمی

اهد بگوید که هیچ یک از اسباب ریب و شک خومیبه هر حال ریب نیاز به سبب و منشأ دارد، این آیه در واقع  است.

 در قرآن وجود ندارد.

                                                           
 .191. سوره بقره، آیه 1



432 
 

که در خود اینها وجود دارد، یعنی اگر اینها شک کند میدر واقع اشاره به مشکلی « رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »اما در آیه

آنها و باور آنها یا ظرفی که باید این حقایق در درون آن ریخته شود دارای نند به خاطر این است که فهم و درک کمی

ی در انند موضوع و محمول این آیات را تصور کنند، به عبارت دیگر کوری و کرتومیمشکل است، آنها به هر دلیل ن

 .د حقایق را دریافت نکنند و لذا گرفتار ریب بشوندشومیخود اینها است که باعث 

د و در آیه بیست و سوم اشاره به این دارد که منافقین شومیپس وجه جمع دوم این است که در آیه دوم نفی منشأ ریب 

ی خود را بر روی واقعیت بسته اند هاها و گوشند و چون چشمشومیو معاندین به خاطر کوری خودشان دچار تردید 

لذا انند این حقایق را درک کنند و تومیشد لذا نبامیو ظروف قلب و روح آنها گرفتار یک سری لجاجتها و عنادها 

 ند.شومیدچار ریب و تردید 

بر اساس  ماید این کتاب ال ریب فیه است یعنی همه چیز آنفرمیشاید بین این دو وجه، وجه دوم ارجح باشد، وقتی 

اشراف دارد و چیزی که بخواهد منشأ ریب باشد اساسا در آن وجود ندارد،  آنیک حقیقتی است که خداوند متعال به 

 شد.بامیاین مسئله با ظاهر این دو آیه هم سازگارتر 

 «مثله». 5

 مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا »است  شد، چون در آیه آمدهبامی« مثله»داشته باشیمای کلمه بعدی که درباره آن الزم است اشاره

از « مثله»، مطالبی را عرض کردیم اما در مورد «شهدائکم»،«ریب»، «عبد»، «سوره»، ما تا به اینجا درباره کلمه «مِثْلِهِ

ضمیر آنقدر شهرت پیدا کرده و این این جهت بحث واقع شده است که مرجع ضمیر مثله کدام است بحث در مورد مرجع 

 ره آن به رشته تحریر درآمده است.و مختلف مطرح شده است که چندین رساله دربااقوال متعدد 

کنیم که در آیات تحدی که قبال هم به این جهت توجه مناسب است قبل از اینکه فقط درباره مرجع این ضمیر بحث کنیم 

 شده است.ذکر « من»نیامده است و تنها در این آیه کلمه « من»اشاره کردیم هیچکدام کلمه 

 سُوَرٍ بِعَشْرِ فَأْتُوا »آیهیا ، 2«الْقُرْآنِ هَذَا بِمِثْلِ یَأْتُوا أَنْ عَلَى »، یا آیه1«مِثْلِهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا قُلْ افْتَرَاهُ یَقُولُونَ أَمْ »مثال در آیه

نیامده است. اما در اینجا « من»هیچ یک از این آیات کلمه در ، 4«صَادِقِینَ کَانُوا إِنْ مِثْلِهِ بِحَدِیثٍ فَلْیَأْتُوا »آیهو ، 3«مِثْلِهِ

 آمده است، و چه بسا خود همین باعث شده است که بیشتر درباره مرجع ضمیر مثله بحث شود.« من»کلمه 

 حال احتماالتی در مورد مرجع این ضمیر گفته اند، حداقل سه احتمال در اینجا بیان شده است و قائل هم دارد:ای علی

این است که  ،که مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان اشاره کرده و البته آن احتمال را ضعیف شمرده اولحتمال . ا7

 نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »د:شومییعنی طبق این احتمال معنای آیه این باشد، « عبدنا»مرجع ضمیر در مثله، کلمه 

اگر ما ضمیر را به عبدنا ، «صَادِقِینَ  کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدَاءَکُمْ وَادْعُوا عَبْدِنَامِثْلِ  مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى

                                                           
 .33. سوره یونس، آیه  1
 .33. سوره اسراء، آیه  4
 .13. سوره هود، آیه  3
 .32. سوره طور، آیه  2
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برگردانیم معنای آیه اینگونه است: اگر شما در مورد آنچه که ما به عبد خود نازل کردیم تردید دارید شما هم مثل عبد 

پیامبر است، یعنی همانطوری که پیامبر ما  نآنوقت مثل عبد ما اشاره به امی بودن و درس نخواندما یک سوره بیاورید، 

ی بود ولی در عین حال قرآن را آورد، شما هم یک فرد امّی درس نخوانده پیدا کنید که و عبد ما درس نخوانده و امّ

ردد، آنچه که در این مبارزه گمیبه این نقطه بر  مثل سوره قرآن بیاورد، پس در اینجا تاکید و تکیه گاه تحدیای سوره

د این است که شما هم از یک فرد امّی چنین چیزهایی را برای ما بیاورید، آیا یک فرد امّی و درس شومیطلبیده 

 اند.تومیقطعا ن ؟را برای ما بیاوردای چنین سورهتواند مینخوانده از شما 

شده است و فرموده: چون الزمه این احتمال این است که اعجاز قرآن این احتمال توسط خود شیخ طوسی تضعیف 

اند مثل یک سوره تومیوید قرآن معجزه است و کسی نگمیمحصور شود به آوردن سوره از ناحیه یک امّی، یعنی اینکه 

یی که عبد ما اند یک سوره مثل سوره هاتومیآن را بیاورد منظورش این است که هیچوقت یک آدم امّی درس نخوانده ن

 آورد بیاورد، در حالی که عبد ما امّی و درس نخوانده بود.

با توجه به ابعاد گوناگون آن نادیده د، اینکه ما اعجاز قرآن را شومیمعلوم است که این باعث تقلیل عظمت اعجاز قرآن 

ست، صحیح نیست، چون اعجاز بگیریم و صرفا آن را منحصر کنیم در اینکه این کلمات از یک آدم درس نخوانده بعید ا

قرآن فراتر از این است، اعجاز قرآن هم نظر محتوا است و هم از نظر شکل، و معلوم است که ما اگر بخواهیم قرآن را به 

عنوان یک معجزه جاویدان برای همه اعصار و قرون معرفی کنیم باید ابعاد و وجوه مختلف داشته باشد نه اینکه صرفا 

یک امی از شما هم مثل این سوره را بیاورد، ویید گمیم امی این قرآن را آورده و اگر شما راست این باشد که یک آد

اند بیاورد، تومیاند مثل این سوره بیاورد، فقط امّی و آدم درس نخوانده نتومیپس معنایش این است که یک غیر امّی 

اما آوردن این مطالب، یک سوره و ده و یا یک کتاب از ناحیه شخص درس خوانده و عالم و دانشمند ممکن و مقدور 

اهد بگوید که اعجاز قرآن فقط این است، ما این خومیاهد بگوید، این آیه نخومیآیه باالتر از این را است، در حالی که 

 نخوانده است. را به دست کسی آوردیم که هیچ درسی

دقت کنیم، آن آیه اگر در مقایسه با این آیه قرار بگیرد اصال با هم « وَالْجِنُِّ الْإِنسُ اجْتَمَعَتِ لَِّئِنِ »آیه در بعالوه ما وقتی 

اند مثل این آیه را بیاورد، در حالی که الزمه این تومیسازگاری نخواهد داشت، چون طبق آن آیه هیچ انس و جنی ن

ال غیر امّی ممکن و محتمل است که اقدام إاند این قرآن و این سوره را بیاورد و تومین است که تنها یک امی ناحتمال ای

 1یک سوره از سوره های قرآن بکند.به آوردن 

 رسد که این وجه ضعیف است.لذا به نظر می

                                                           
 .102، ص1. تفسیر تبیان، ج 1
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فاتوا بسورة من مثل ما  إن کنتم فی ریب مما نزلنا» برگردد، یعنی« ما نزلنا»به « من مثله»اینکه ضمیر در  . احتمال دوم0

اگر شک و ریب دارید به آنچه ما بر عبد خود نازل کردیم، شما هم یک سوره مثل آنچه ما نازل کردیم بیاورید. « نزلنا

 1این احتمالی است که زمخشری در کشاف نقل کرده است.

برگردد و هم « مما نزلنا»اند به تومیکه در کلمات عالمه طباطبایی مطرح شده این است که ضمیر هم . احتمال سوم 9

 2برگردد، یعنی قابلیت هر دو وجود دارد.« عبدنا»اند به تومی

رگردد، یعنی اگر به عبدنا ب« من مثله»جمع شده است، معلوم است اگر  یاگر این احتمال را بپذیریم کأن بین دو وجه قبل

و کتابی آورد شما هم مثل او یک سوره بیاورید، یعنی یک ای ویید شما مثل عبد ما که فرد امّی بود و سورهگمیراست 

که عبد ما آورده است بیاورد، طبق احتمال بعدی هم طبیعتاً ای مثل سورهای امی و یک درس نخوانده از شما یک سوره

 هایی که عبد ما آورد بیاورید.و جمالتی را با این ویژگی کلمات اشاره به این دارد که شما یک

ولی باالخره ما باید تکلیف را در اینجا مشخص کنیم، باید  شدبامیاین به نوعی جمع بین دو وجه درست است که 

  .«عبد»ردد و یا به گمیبر« ما نزلنا»بگوییم یا به 

ردد و هم به گمیبر« مما نزلنا»و بگوییم هم به داشته باشیم انیم دو مرجع برای این ضمیر تومیچون ن . احتمال چهارم3

کأن مجموع این دو « مثل ما نزلنا عبدنا»یعنی « ما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله»که  انیم بگوییمتومی ،«عبد»

به تنهایی و نه احتمال هر دو، یعنی اینکه « عبد»یی و نهبه تنها« ما نزلنا»قید و مقید، هر دو با هم مرجع ضمیر هستند، نه

نیم و این وجه اعجاز کمیبتوان به هر دو برگردد، ما یک ضمیری را از مجموع آنچه در جمله قبل آمده است استخدام 

 د.شومیقرآن 

آن بیاورید، یعنی چیزی  اگر ما بگوییم: اگر تردید و ریب دارید در آنچه که ما بر عبد خود نازل کردیم شما چیزی مثل

، یعنی این کلمات با این همه عظمت و محتوایی که دارد و صنایع لسانی و ادبی که در آن بکار «ما نزلنا من عبدنا»مثل 

، اگر ما این احتمال را بگوییم هر دو وجه رعایت شده است، لذا اگر رفته است، آن هم از ناحیه یک امّی درس نخوانده

اند، یعنی حتی دانشمندان و عالمان شما هم تومیواهد مثل قرآن و مثل یک سوره هم بیاورد نیک غیر امّی هم بخ

انند مثل یک سوره قرآن بیاورند، چه برسد به اینکه یک امّی از شما بخواهد چنین کاری را انجام دهد، لذا آن تومین

اشکال و ضعفی که شیخ طوسی مطرح کرده است دیگر کنار میرود، اگر ما بخواهیم این را فقط به خصوص عبد 

این است که پس حد ورده است، تالی فاسد آن آمطالب را برگردانیم و اعجاز را خالصه کنیم در اینکه یک امی این 

اند مثل آن را بیاورد، ولی اگر یک آدم درس خوانده تومیاعجاز قرآن فقط همین است که یک آدم امی درس نخوانده ن

اند مثل قرآن را بیاورد، معلوم است که این کاستن از شأن قرآن و تقلیل دادن حد اعجاز تومیبا استعداد دانشمند باشد 

شد، یعنی هم مطالب و محتوای آن اینقدر باال و با عظمت بامیبا این دو وییم اعجاز گمیرآن است، اما آنچه که ما ق

                                                           
 .93، ص1. کشاف، ج 1
 .23ص ،1ج المیزان، . 4
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اند آن را بیاورد، بعالوه این مطالب عالی به وسیله یک امّی آورده شده تومیاست که هیچکس، چه امّی و چه غیر امّی ن

باشد با « ما نزلنا علی عبدنا»اند تومی« من مثله»ند لذا مرجع ضمیرکمیاست یعنی کأن هر دو جهت اعجاز را بیان 

هر دو خصوصتی که عرض شد، آنوقت تحدی هم به خود قرآن و سوره است، هم به آورنده آن، و این دو وجه  مالحظه

 د.شومیتحدی با هم جمع 

 شد.بامیتر تر و قابل قبولکاملاخیر احتمال، احتمال چند رسد از این به نظر می

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


