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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  7931فروردین  62:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  7393رجب  62مصادف با: «مثله»نظر مختار در مرجع ضمیر  _آیه بیست و سوم موضوع جزئی:      

  32جلسه:    یک اشکال و پاسخ آن _        

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 «مثله»نظر مختار در مرجع ضمیر 

ای عرض کردیم که احتماالتی وجود دارد و در بین این احتماالت این احتمال که ما به گونه« مثله»در مورد ضمیر کلمه

باشد با این قید که یک عبد امّی درس نخوانده آن را آورده است، « ما نزلنا»که مرجع این ضمیر معنا کنیم این کلمه را 

از اند منطبق بر آن مطلبی باشد که مرحوم عالمه تومیقابل قبول است، این احتمال هم  (،مجموع قید و مقید با هم)

محسوب شود، چون مرحوم عالمه فرمود مرجع اند جداگانه به عنوان احتمال چهارم تومیاست و هم روایت نقل کرده 

اند هر دو باشد، یعنی هم ما نزلنا و هم عبد، اینکه مرجع ضمیر هر دو باهم باشد، تومیطبق برخی از روایات این ضمیر 

 مورد نظر نندکمیعبد و هم ما نزلنا با توجه به تفاوتی هم که از حیث معنایی ایجاد  این قابل پذیرش نیست، اینکه هم

ولی اگر بگوییم ما نزلنا به قید اینکه عبد ما هم امّی درس نخوانده است، آنوقت این مستلزم  باشد خالی از اشکال نیست.

بخشد، یعنی قرآن با این عظمت و با داشتن دو مرجع برای یک ضمیر نیست و بعالوه جنبه اعجاز قرآن را تحکیم می

و احکام آن هم از ناحیه کسی که درس نخوانده است قهراً جنبه اعجاز  اشتمال بر این همه معارف و حقایق و اخالقیات

 ند.کمیتر قرآن را قوی

این احتمالی بود که ما آن را پذیرفتیم و اختیار کردیم و همانطور که عرض کردم اگر مقصود عالمه این باشد ما قبول 

جداگانه به عنوان مرجع ضمیر باشند به نحوی که ضمیر و این باشد که این دو در عرض هم  عالمهداریم اما اگر مقصود 

از امام عسکری و دو روایت ، این قابل قبول نیست، به همین مناسبت مثله در این جمله و این آیه دارای دو مرجع باشد

 نیم.کمیامام سجاد)ع( نقل 

 «مثله»دو روایت درباره مرجع ضمیر 

 ،(ص) محمد مثل من»در مورد این آیه فرمود:  (ع)امام عسکری « مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا (ع)العسکری عن » :روایت اول

 فی تعرفونه أنتم و أحد، من تعلم ال و عالم، إلی اختلف ال و کتابا، یدرس لم و یکتب، ال و یقرأ ال منکم رجل مثل

 هذه من ریب فی کنتم فإن اآلخرین و األولین علم حتی العلم جوامع أوتی ثم سنة، أربعین کذلک بقی حضره، و أسفاره

 فی نظیر له فسیوجد اهلل غیر عند من کان ما کل ألن کاذب، أنه لیتبین الکالم، هذا بمثل الرجل هذا مثل من فأتوا اآلیات،
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 ال فانکم عشر االربعة الکتب و ابراهیم صحف و الزبور و االنجیل و التوراة من القرآن هذا مثل من یعنی .اهلل خلق سائر

 .1«القرآن هذا من کسورة سورة اهلل کتب سائر فی تجدون

 من ص محمد مثل من»مایدفرمی، چون دقیقاً به دنبال این آیه داردرجوع ضمیر به عبد ظهور در این روایت در بدو امر 

 من فأتوا اآلیات، هذه من ریب فی کنتم فإن »ماید:فرمیآید اما وقتی در مقام شرح و توضیح آیه بر می...« رجل مثل

این مؤید همان احتمالی است که ما اختیار کردیم، اصالً جنبه اعجاز قرآن این است که « الکالم هذا بمثل الرجل هذا مثل

صرف اینکه یک کسی که درس نخوانده، چنین کلماتی را بگوید، معنایش این ، و إال باشد چنین سخنی از چنین کسی

 هذا بمثل الرجل هذا مثل من »ماید: فرمیی که درس خوانده هستند، ممکن است اما است که این سخن از ناحیه کسان

ست، آن هم از ناحیه چنین کسی، این جنبه اعجاز را کالمی که کالم خدا« فیه اعجازٌ»، یعنی خود این کالم«الکالم

 ند.کمیتقویت 

بنابر این هر چند به حسب ظاهر مرجع ضمیر عبد است ولی عرض کردیم با دقت در مضمون آیه و آنچه که قبل از این 

مثل ما نزلنا، پس ب، یعنی از مثل عبد «الکالم هذا بمثل الرجل هذا مثل من»د که همین معنا مراد است، شومیگفته معلوم 

 ید هستند.ای که قید و مقبه گونه ،دو د مجموع اینشومی

 مثل مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَاتُوا (ع) الحسین بن علی قال » .امام سجاد)ع( وارد شده استنظیر همین روایت از  :روایت دوم

 جنسه و لغتکم فاللغة کاذبا کان فان ... منه تعلم ال و الحد تتلمذ ال و علم و کتب اصحاب الی قط یختلف لم امی محمد

 2«طبعکم طبعه و جنسکم

را کأن به عبد برگردانده و آن را تطبیق کرده است بر شخص پیامبر گرامی اسالم)ص(، « مثله»ضمیر هم امام سجاد )ع( 

ظاهر این همان احتمال اول است و قهراً همان اشکاالتی که ما قبالً نسبت به آن احتمال بیان  نیست مثل روایت قبلیاین 

 »قبلی معنا کنیم که منظور این است: لذا این روایت را باید مثل روایت  دهد،کردیم در اینجا خودش را دوباره نشان می

، یک کالم و یک سخنی که مثل این «الکالم هذا بمثل الرجل هذا مثل منبسورة  فأتوا »، یعنی«مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَاتُوا

 خودنمایی کند.کالم باشد بیاورید آن هم از ناحیه چنین شخصی که جنبه اعجاز در هر دو جهت 

یعنی ...« عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »د که شومیبا توجه به آنچه گفته شد معنای کلی آیه معلوم به هر حال 

دهد، پس شما هم مثل این خداوند ارائه میزنید که این خود را به نام ای که کأن به پیامبر افتراء میاگر شک دارید بگونه

 بیاورید.سخن را از مثل این مرد برای ما 

در مقام اثبات نبوت و عجز مخالفان و معاندان قرآن و در واقع به عنوان یکی از آیات تحدی آیه عرض کردیم این 

 هید.انید چنین کاری را انجام دتومید، یعنی کأن با این بیان مبارز میطلبد که اگر شما هم شومیشمرده 

 

                                                           
 .171، ص2. بحار، ج 1
 .32، ص92. بحار، ج 9
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 «شهدائکم»اشکال درباره معنای

ند به گرفتن شاهد و شاهد به معنای معین و ناصر و یاور است، یعنی کأن خداوند کمیدر ادامه عرض کردیم دعوت 

ویید شما هم مبادرت به انجام این کار کنید و یک سخنی با این حد از اعجاز از ناحیه چنین گمیماید اگر راست فرمی

ما در اینجا شهید را به معنای معین و ناصر  ،بخواهید از شهدایتان )البته به غیر از خداوند تبارک و تعالی(کسی بیاورید و 

باید برای تتمیم بحث  این اشکال راو یاور گرفتیم، اما یک اشکالی نسبت به این بخش از آیه مطرح شده است که 

 متعرض شویم

و این معنا تناسب ندارد، شاهد، یعنی گواه، معنای لغوی شاهد هم  اصل اشکال این است که ظاهر آیه با این احتمال

گواهان خود را بخوانید)به غیر از ، یعنی «شُهَدَاءَکُمْ وَادْعُوا »ماید:فرمیشد، و اینجا که خداوند تبارک و تعالی بامیهمین 

که کاری انجام شده باشد، اما معین و  دشومیخداوند(، خواندن گواهان با این معنا مناسبتر است، چون گواه وقتی گرفته 

که هنوز کاری صورت نگرفته است، اعانه و نصرت برای این است که در انجام آن کار شوند استعمال میناصر وقتی 

کمک و یاری برسانند، و اینجا دعوت خداوند به اینکه بیایید و شهداء خود را بخوانید، چون بعد از انجام کار است لذا 

اصل فعل و وقتی است که کار دعوت این چون به حسب ظاهر آیه به معنای معین و ناصر و مددکار باشد، اند تومین

 اری که انجام دادید شاهد بگیرید.وید بر این کگمیسپس محقق شده است و 

ند برای یاری کردن و کار کردن کمیداریم که خداوند کسانی را دعوت دیگر هم ما نظیر این را در مورد بعضی از آیات 

، 1«تُنْظِرُونِ فَال کِیدُونِ ثُمَّ شُرَکَاءَکُمْ ادْعُوا قُلِ»ماید:فرمیاست، مثال وقتی آن کار ولی معموال این دعوت قبل از انجام 

طلب  اینجا دعوت برای نصرت وبیایند که آن مکر را انجام دهند.  های خود را بخوانید، بعدماید شریکفرمیاینجا 

 واَل عَنْکُمْ الضُّرِِّ کَشْفَ یَمْلِکُونَ فَال دُونِهِ مِنْ زَعَمْتُمْ الَّذِینَ ادْعُوا قُلِ»یا مثال در آیه  یاری قبل از انجام این کار است

وانید و انند به شما کمک کنند بختومینید کمیوید: آن کسانی که گمان گمیند و کمیاینجا هم که دعوت ، 2«تَحْوِیال

 این هم قبل از انجام کار است.بینید که آنها قدرت برداشتن و از بین بردن گرفتاری و مشکل را ندارند، می

معین بگیریم، چون  و انیم در اینجا شاهد را به معنای یاورتومیلذا ما اگر به معنای آیه توجه کنیم، اشکال این است که ن

« مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ »اگر قبل از انجام عمل و اتیان شاهد کرده است و دعوت به گرفتن شاهد  نخداوند دعوت به گرفت

این شاهد به معنای گواه  ،انستیم این شاهد را به معنای ناصر بگیریم، ولی چون بعد از آن واقع شده استتومیبود ما 

 عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ»ویدگمیهم نجا مثل همه جا شاهد بر اینکه کاری صورت گرفته است. در ایاست، 

، یک سوره مثل این بیاورید، و آنوقت گواهان خود را بیاورید که بگویید «شُهَدَاءَکُمْ وَادْعُوا مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا

 این کار را ما انجام دادیم.

                                                           
 .121. سوره اعراف، آیه 1
 .15. سوره اسراء، آیه  9
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وید: شهداء به معنای گمیبر اساس همین ظاهر برخی از مفسرین مثل فخر رازی شهداء را به معنای گواهان گرفته است، 

یاوران و ناصران نیست، بلکه به معنای گواهان است، کاری انجام شده است و دعوتی هم انجام شده است اما این برای 

این نظر در واقع همان نکته ای است که اشاره کردیم که: مجموع آیه با  ولی ریشه 1این است که گواه باشد بر انجام کار.

 احتمال اینکه معنای شاهد را عبارت از گواه بدانیم سازگارتر است.

 پاسخ اشکال

 انیم یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلی به این اشکال بدهیم.:تومیما 
 نقضی. 1

 کُنْتُمْ إِنْ اللَِّهِ دُونِ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَنِ وَادْعُوا مِثْلِهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا قُلْ »آیه این مثل این است که در برخی از آیات پاسخ نقضی 

انید، تومیانید یک سوره مثل قرآن بیاورید و بخوانید و دعوت کنید از هر کسی که تومیماید: اگر شما فرمی، 2«صَادِقِینَ

 البته به غیر از خدا.

آمده است، « مِثْلِهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا »استطاعت دارند که کمک کنند شما را، طبق آن بیان شما بعد از  این دعوت از کسانی که

ای مثل سوره قرآن باشد دیگر معنا نداشت که و بعد از اتیان به سوره« مِثْلِهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا »اگر قرار بود این دعوت بعد از 

 اهید شما بخوانید.خومی، و هرکه را «اسْتَطَعْتُمْ مَنِ ادْعُواوَ »بعد از آن یاری بطلبد، و بگوید

انید به غیر تومی، هرکه را 3«اللَِّهِ دُونِ مِِّن اسْتَطَعْتُم مَنِ وَادْعُوا مُفْتَرَیَاتٍ مِِّثْلِهِ سُوَرٍ بِعَشْرِ فَأْتُوا قل»ماید:فرمیدر آیه دیگر 

 سور قرآن مطرح شده است. ای مثلسورهاز خدا بخوانید، این بعد از اتیان 

این دعوت بعد اگر قرار بود این بعدیت مانع باشد از دعوت به انجام مثل این کار چرا در قرآن حداقل در این دو مورد 

 از انجام عمل و اتیان به ده سوره آمده است.

سوره یا ده سوره شده و به  پس پاسخ اول به این اشکال نقض به برخی از آیات قرآن بود که در مواردی امر به اتیان به

انید تا او به شما در این امر تومیانید، یعنی: بخوانید هر کسی را که تومیدنبال آن فرموده است بخوانید هر کسی را که 

 کمک و مساعدت و یاری برساند. 
 حلی. 2

گواهی است، ولی اگر  این است که بر فرض بپذیریم که اگر دعوت بعد از انجام فعل باشد برای شهادت وپاسخ حلی 

قبل از انجام فعل باشد به معنای یاری و نصرت است، ولی مسئله این است که در اینجا این دعوت واقعاً بعد از انجام 

 نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »این عمل است؟ این اصال بعد از انجام عمل نیست، در اینجا بصورت جمله شرطیه فرموده:

وید اگر شک دارید در آنچه که ما برای بنده خود فرستادیم پس یک سوره مثل آن گمی، «بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا ىعَلَ

انید این کار را انجام دهید، از همه یاوران خود تومیوید: اگر شما گمیهنوز انجام نشده است، کأن اینگونه پس بیاورید، 

                                                           
 .132، ص9، ج . تفسیر کبیر 1
 .39یونس، آیه. سوره  9
 .13هود، آیه . سوره  3



943 
 

فعل شده باشد در اینجا وجود د، اصالً چیزی که داللت بر انجام عمل و اتیان به کمک بخواهید و این کار را انجام دهی

درست اهید انجام دهید، خومیاین کار را به کمک هرکه  ،وید که اگر شک داریدگمیندارد، از قبل به صورت مشروط 

د و دعوت شهداء بعد از اتیان به فعل نیست، دعوت شهداء شومی، ولی در اینجا جمله تمام ناست که مقدم ذکر شده

وید: برو این کار را انجام بده و برای این کار گمیمکمل امر به اتیان فعل است، در محاورات عرفیه هم اینگونه است که 

زوما هر دعوتی انی انجام بدهی، پس فعلی انجام نشده که ما لتومیکه میبینی نانی به کمک بطلب، تومیهر کسی را که 

فرماید: میخداوند و نه به معنای گرفتن یاور و معین،  که بعد از این صورت گرفته را دعوت به معنای گرفتن گواه بدانیم

 انید برای این کار جمع آوری کنید.تومیآن هم با همه توان و نیرویی که  ،ویید این کار را انجام دهیدگمیاگر راست 

 اینجا معنای آیه کامال روشن است و شهداء هم به معنای ناصر و معین و یاور است. .نیستلذا این اشکال هم وارد 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


