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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397مهر  14 :تاریخ      تفسیر سوره بقره موضوع کلی:     

 1440محرم  26 مصادف با:   مفردات _ارتباط آیه با قبل _25آیه موضوع جزئی:      

  1جلسه:

ئهم اجمعین ن علیارهین و اللع الطّ  هلآد و حمم  علی الّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  اعدا
 با آیات قبل 25ارتباط آیه 

ت و ز آیه بیساالن ا ،در سال گذشته آیات اول تا بیست و چهارم سوره بقره را در این جلسه مورد بررسی قرار دادیم

 پنجم باید شروع کنیم.

دای قرآن ابت حث درسیر ب واینکه ارتباط این آیه با آیات قبلی  اینکه آیه بیست و پنجم را شروع کنیم برایاما قبل از 

 .کنیممی معلوم شود اشاره مختصری به مجموعه آیاتی که تا اینجا از اول مورد بررسی قرار گرفته

ند: سه دسته ادم برمر :فرمودند ،خداوند متعال به بیان اصناف سه گانه مردم پرداختبه طور کلی در آیات ابتدایی 

 . ویژگی هایی ذکر کردندهم گانه سه. منافقین. برای هریک از این اصناف 3. کفار 2تقین .م1

توحید  ور خالقیت دوحید قادات پرداختند. تگانه به مسئله توحید به عنوان اصل اول از اصول اعتبعد از بیان اصناف سه

لقیت حید در خاا که توتوحید و سه رکن توحید رتوحید در عبادت را بیان کردند، یعنی سه قسم از اقسام  در ربوبیت و

  .باشد بیان شدمی توحید در ربوبیت و توحید در عبادت

 . گردید بیانتبارک و تعالی بر همین اساس لزوم عبادت خداوند  در این آیات ذکر شد وها این

 و تدر مورد نبو ل اعتقادی.یعنی اصل دوم از اصو ،اعجاز که دلیل نبوت است پرداختند بعد از آن به اصل نبوت و

هم دو  گانه مردم بعدند. یعنی اول اصناف سهکمی اعجاز هم مطالبی ذکر شد این یک نظم و سیر منطقی برای بحث ایجاد

  هم در این آیه اشاره شده است. اصل توحید و اصل نبوت و البته به معاد :اصل مهم

القیت و ربوبیت و انکار توحید یا شرک در مورد خ ،اوندانکار خد ت به، سخن از این به میان آمد که نسببعد در ادامه

تخویف و ترساندن نسبت به این انذار کرد،  ،اعجاز را کنند نبوت ومی تکذیب ند ووشمی عبادت و کسانی که مشرک

این است. به طور معمول در قرآن ها ظار آنتک ورزند چه عذابی در انرا انکار کنند یا شرها م اگر اینامور. باالخره مرد

مغلوب ایجاد نشود و خداوند متعال برای این که یأس در مردم  ،آیدمی ا همباست که همیشه انذار و تبشیر روش جاری 

دهد. این یک می سبت به عذاب، بشارت به بهشتیف نهمیشه در کنار ترساندن از عذاب و تخونا امیدی و ترس نشوند، 

لذا در آیه  ،گویدمی از مظاهر رحمت هم سخن ،آیدمی ه هر جا از مظاهر غضب الهی سخن به میانکقاعده کلی است 

غضب و مظاهر غضب الهی بود، آیه  آیه بیست و چهار و قبلش درباره  کند،می مطرحرا  ربیست و پنجم آن جنبه تبشی
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  عادمبارت دیگر این آیه به اصل سوم که به عنعمت هایی که در توضیح آیه عرض خواهیم کرد.  هر بیبیست و پنج تبش

 پردازد.است می

. یعنی تقسیم مردم به سه صنف، سوره بقرة بیان شده استاین مجموعه  مطالبی است که در بیست وچهار آیه ابتدایی 

مردم تا آیه بیست و یک و بعد خطاب به عموم ، هر یک از اصناف سه گانه متقین، کفار و منافقینهای بیان ویژگی

و  غایت عبادت را تقوای الهی قرار داد دعوت به توحید در عبادت کرد و نتیجه و 1«رَبَّکُمُ اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یَا»فرمود

 »ربوبیت.و بر لزوم عبادت و توحید در عبادت استدالل کرد به توحید در خالقیت و توحید در  «تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ»فرمود

که  «...فِرَاشًا األرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی»خداوند کردهای در ادامه اشاره به برخی نعمت« ...قَبْلِکُمْ مِنْ وَالَّذِینَ خَلَقَکُمْ الَّذِی

بیان کرد و این هم به این دلیل است که مخاطب  مظاهری خداوند را در آیه بیست و دوهای در واقع یک سری نعمت

. «یا أیها الناس أُعبدو ربکم»گوید می ،«مؤمنون»یا  «یها المسلمونأ»و نمی گوید یا  است دعوت به عبادت عموم مردم

ها یعنی زمانی هم که نعمت ،سماء و آن هم اصول نعمت ها رض وظاهری خداوند در این دنیا از اهای ذکر نعمتآنوقت 

که  مکند. مثال در آیه بیست و دومی شوند را ذکرمی ناشیها از آنها که سایر نعمتها را بیان کند ارکان و اصول نعمت

و برخی از أرض و سماء  ند مانندکمی اساسی اشارههای نعمتخدا اشاره کند به های خواهد به برخی از نعمتمی

 و برای همه قابل درک است. هستند، ها که از اصول نعمتاموری 

ذکر  را هکارانیفر گناه بیست و چهار هم کآی درفرموده اند.ه نبوت و اعجاز اشاره در آیه بیست و سه هم که به مسأل

 فرماید:می که و بعد در آیه بیست و پنج بشارت به مؤمنان و متقین است کرده اند

ةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا قُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَمَا رُزِلْأَنْهَارُ  کُلَِّاحْتِهَا نْ تَوَبَشِِّرِ الَِّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَِّالِحَاتِ أَنَِّ لَهُمْ جَنَِّاتٍ تَجْرِی مِ»

 .«ونَمْ فِیهَا خَالِدُرَةٌ وَهُطَهَِّالَِّذِی رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُ

و  آیه بیست بقره تا اجمالی بود از اول سوره راز سوره بقره و سنخیتش با آیات قبلی روشن شد. این سیآیه این پس 

 ارد.د نجاودانه خداوند در بهشت بریهای و این که چرا اینجا به بیان بشارت و اخبار به نعمتپنجم 

 25 مفردات آیه

 اید شرحکاتی که به و ندهیم و بعد درباره مطالب این آیمی ق معمول ابتدا مفردات این آیه را به طور خالصه توضیحطب

 .سخن خواهیم گفت داده شود
 «وَبَش ِّرِ ». 1

به معنای خبر دادن به چیزی که موجب ظهور آثار حزن یا سرور در  ،است «رشِّبَ»در این آیه و  از مفردات اولین کلمه

. اگر به انسان خبری دهند که به معنای پوست است «ةرشَبَ»از  متخذاز ریشه بشارت و  «رشِّبَ» .شودمی پوست انسان

شود. اگر خبر ناگوار هم دهند به سرعت آثار می شکارآثارش در پوست صورت انسان آ ،این خبر موجب سرور شود
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د بنابر این بشارت به طور کلی در واقع اخبار به چیزی است که آثار آن در پوست شومی در پوست صورت آشکار آن

خبری در  بشارت معموالً ،بلهر باشد یا حزن انگیز، فرق نمیکند که خبر سرور آوشود. می صورت انسان آشکار و ظاهر

قرآن هم در غیر معنای سرور و چه اینکه در  ،این چنین نیست د که موجب خوشحالی است ولی لزوماًشومی استعمال

بکار رود چون  «بشرهم». به حسب قاعده نباید کلمه 1«فَبَشِِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ»مثل آیه است، استعمال شده هم شادمادنی 

خبر ناگوار است اما این مؤید این است که بشارت به مطلق خبر دادن به چیزی است که موجب ظهور آثار خبر در 

  .، اعم از اینکه آن خبر باعث حزن باشد یا باعث سروردشومی انسانپوست 
 اخبار و تبشیرفرق 

دو  ن است ولیر داداخبار هم به معنای خب ،دن استتبشیر به معنای خبر دا ،یک فرقی بین مطلق اخبار و تبشیر است

 وجود دارد:ها فرق بین این

د که شخص نکنمی یعنی بشارت را در جایی استعمال ،ده شرط نیست ولی در تبشیر شرط استجهل شنوندر اخبار  .1

که  ارد میدهددبری را یک خکأنِّ یعنی  ،و بشارت مژده :ندویگمی ارسیاینکه در ف لذا ،از مضمون خبر هیچ آگاهی ندارد

 استعمال به طور کلی اعم است یعنی این کلمهبلکه ، نیست شرط اما در اخبار جهل مستمع گاهی ندارد.آشنونده از آن 

  نمی شود. ر به اواخباعنوان ، یعنی اگر هم اطالع داشته باشد این مانع صدق شنونده بداند و چه نداند چه شودمی

ر ولی د ،ودشظاهر  در پوست د این عالمت در آن نیست که آثار آنشومی ان اخبار استعمالبه عنودر جایی که خبر  .2

اص خوع اخبار یک ن ان گفت که تبشیرتومی تبشیر این هست. اگر ما این دو ویژگی را در مورد بشارت در نظر بگیریم

 د عموم و خصوص مطلق. شومی و نسبت است
 معنای باب تفعیل در بشارت

اظ ه لحباینجا کثیر تنهفته است. « تکثیر»است؛ در باب تفعیل معنای  «تبشیر»است و ریشه آن  «تفعیل»ر از باب بشِّ

گوید می .«واین آمنو أبشر الذ»یعنی به جای اینکه بگوید  ،کندمی کثرت نعمت هایی است که خداوند در این آیه ذکر

 متعدد و بسیارهای خواهد نعمتمی دارد و «تکثیر»اشاره به که برد. این برای آن است می و به باب تفعیل «رشِّبَ»

 متقین یاد آوری کند. ین ونخداوند را در این آیه به مؤم
 «آمَنُوا  الَّذ ینَ ». 2

 الذین آمنوا، ما قبال درباره معنای ایمان توضیح دادیم. دومین از مفردات
 «الصَّال حَات  وَعَم لُوا ». 3

عمل صالح در حدی که در این آیه بخواهیم به عنوان بیان این کلمه ذکر است؛  «الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا »سومین از مفردات 

اما این که عمل صالح چه  ،خداوند آن را دوست دارد و نسبت به آن رضایت داردکه عملی  :کنیم به این معنا است
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انشاءاهلل در آیات مربوط به خودش توضیح  باشد.تا این عنوان صادق و چه مختصاتی باید باشد ویژگی هایی دارد 

 خواهیم داد.
 « لَهُمْ أَنَّ ». 4

تمال قابل است دو اح «لهم»در  «مال»که در آن وجود دارد معنای ای تنها نکته «جَنَّاتٍ لَهُمْ أَنَّ»رماید فمی در ادامه آیه

 :لهم وجود دارد «الم»اعتنا در 

ر و انسان ب استها آن یعنی بهشت ملک «أنِّ لهم جناتٍ»د که شومی معنای آیه این احتمالاین بنابر  ،«الم ملکیت» .1

 لک آنها ومبهشت  «انِّ لهم»گوید به متقیان و کسانی که اهل ایمان هستند بشارت بده، وقتی می ملک سلطنت دارد،

ه اس تعلق بین احسااشته باشد خود اگر جایی ملک انسان باشد و احساس مالکیت به مکانی دباشد، متعلق به آنها می

نجا گویند در ایباشد جای خود دارد. یکوقت میداشته چه مزایایی آن مکان دهد، حال این که حس خوبی میانسان 

ل به اوند متعاتر که خداین تکریم است و تکریم از این باال. شما استملک گویند اینجا مسکن اختیار کنید و زمانی می

ه مملوک یزی کچ. رابطه انسان با مان و عمل صالح میفرماید: به آنها بشارت بده که بهشت ملک شما استاهل ای

هر  یا شئ وه سبت بناین مالکیت  اختیار دارد وخودش است، مثالً باغی دارد، چطور در آن باغ آزادانه عمل میکند و

و این شود می لبساو یچ تحمیلی نیست که فکر کند از دهد؛ آزادی که دیگر پشت آن همی ی عملچیزی به انسان آزاد

کن ممه باش، ت داشتو بگویند این جا سکوناین خیلی فرق میکند با اینکه انسان را جایی ببرند،  .خودش تکریم است

ی را کسخص شاست یک میزبانی یک میهمانی را به سرای خود دعوت کند و نهایت تکریم هم کند، اما اگر همین 

الم » ین الم راا، اگر ما کنداین خیلی فرق می خواهی انجام بدهبیاورد و بگوید این خانه ملک تو است و هر کاری می

لهم »الحصهل عمل اوند تبارک و تعالی میخواهد بفرماید که اهل ایمان و اخدبدانیم معنایش این است که « ملکیت

 هند.نجام دهرچه بخواهند میتوانند ا نهجود دارد که ملک آنها است و آزادهایی وبرای آنها بهشت« جنِّاتٍ

کأنِّ نی عیلح است باشد؛ یعنی بهشت مخصوص اهل ایمان و عمل صا «الم اختصاص»، «الم»احتمال دوم این که این  .2

یدا نمی پراه  شود این جا در اختیار شما و مخصوص شماست و غیر شما کسی این جامی منان و صالحان گفتهبه مؤ

یمان و اکسی اهل  و هر رماید من جایی را مختص به صالحان و مؤمنان آماده کردمفمی کأنِّ خداوند تبارک و تعالی کند.

ی مسکن یک مکان اخبار به این که مؤمنان و اهل عمل صالح در ،است هردو نعمتاینجاست. او عمل صالح باشد جای 

دو شیرین  است هرها به این مکان راه ندارند و یا اینکه ملک آنها شوند که مختص به آن هاست و غیر آنمی داده

رسد که اگر یم ربه نظ ،استها بین این که بگوییم بهشت ملک مؤمنان است یا مختص به آنکند می است ولی باز فرق

 باالتر از مرتبه اختصاص است. ای ک مرتبهیبگیریم  «مالکیت»الم را به معنای 
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 « جَنَّاتٍ». 5

 شتقاق پیداااز این ماده  کههمه الفاظی . یعنی پوشیده شده است «سَتَرَ»معنای به أخذ شده و  «جَنَنَ»از ریشه  «جنات»

را  ق شده انداده مشتمبه عنوان مثال چند نمونه از الفاظی که از این نوعی پوشیدگی نهفته است. ها کرده اند در آن

 .است معنای پوشیدگی أخذ شدهها نم تا ببینید در همه اینکمی عرض

 پوشیده است. و چشم ما ها شود چون موجودی است که از دیدهمی ، جن گفته«جن»ن: به جِ .1

 د چون مسطور است.شومی گفته «جنین»که در شکم مادر است ای نین: به بچهجَ .2

 اشد.ب در امان  سیب دشمنکند تا از گزند آمی چون جنگجو خود را پشت سپر پنهان ،دشومی گفته «هجُنَّ»ه: به سپر جُنَّ .3

د مجنون اشق انعگویند چون عقلش پوشیده شده است. به کسانی هم که می به کسی که دیوانه است مجنونمجنون:  .4

 کند.می رود و احساسش غلبه پیدامی ه چون عقلش کنارشود از این باب کمی گفته

 آن معنای ه باشد دراین معانی کگویند؛ هر کدام از می جنانهم است و به روح مادی جنان: یکی از معانی آن قلب  .5

 ر و پوشیدگی نهفته است . قلب که پیدا نیست، روح هم که دیدنی نیست و پوشیده است.ست

به است ه ت و انبواغی که پوشیده به درختان پر پشبمنتهی نه هر باغی؛ است ی باغ ت: در اصطالح به معناجنِّ  .6

می نبوستانی  اغ وت به هر ب. پس جنِّدکنند از دید دیگران پوشیده هستنمی نحوی که کسانی که در آن باغ زندگی

این های شاخه است کهنبوه ادرختانش آن قدر گویند این است که می ت؛ و علت این که به باغ آخرت جنِّگویند

اید که ال پیش بید سوشای درختان مثل سقف سبز آسمان را پوشانده اند و چیزی از اهل زمین برای باال پیدا نیست.

 شود نه هوا بیاید نه نور؟می این باعث این چه مزیتی است؛

نه خورشید است نه ماه ن بهشت ، در آسمانداردو غیره  ت به آن معنایی که گفته شد شمس و قمراینکه آسمان جنِّ اوالً

. سر چشمه نور عالم آخرت همان وجود خود 1«و جُمِعَ الشِّمسُ و القمر»فرماید: می همانطور که در سوره قیامت

  رماید:فمی همانطور که در سوره تحریم استها انسان

 2«.کُلِِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ إِنَِّکَ عَلَى لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا أَتْمِمْبَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَِّنَا  نُورُهُمْ یَسْعَى»

 وهم نیست  ورشیدختان پوشیده شده؛ ولی تاریکی و ظلمتی هم نیست، ماه وخربا اینکه سقف سبز آسمان با انبوه د

 هستند.ها منشاء نور خود انسان

 مِنْ »برای اینکه معنای  کند. معموالًمی هم معنای روشنی پیدا «األنْهَارُ  هَاتَحْتِ مِنْ »ت را به این معنا گرفتیم؛ اگر ما جنِّ

 شجارهامن تحت ا»یعنی بگوییم  ،هم در تقدیر بگیریم «اشجار»ما باید کلمه  دوینگمی روشن شود؛ «األنْهَارُ تَحْتِهَا

هایی است رختان نهرکه در کنار دمتعارف است دنیایی های باغآنچه در مثل  ،جاری استها نهراز زیر درختان « االنهار

                                                           
 .9. سوره قیامت: آیه 1

 .8. سوره تحریم: آیه 2
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هایی جاری است؛ اینجا اصال هایی وجود دارد که از زیرش نهرد. این نمی خواهد بگوید که درختکه آب جریان دار

من »گوید می ها جاری است؛ علت اینکهو جنت نهرها عنی من تحت این باغی «األنهار امن تحته»أشجار منظور نیست. 

هم همین است که چون یک سقفی از شاخ و برگ درختان آسمان بهشت را فرا گرفته لذا روی زمین که نهر  «هاتحت

 است.تحتیت نهر نسبت به آن جنِّت و بهشت معنای این  است.جنت جاری است مثل این است که نهر تحت 

 بحث جلسه آینده

 یا جنت بااریم  آدجنت الفردوس داریم جنت النعیم درباره جنت است که جنت یک قسم است یا اقسام؛ ما ای یک نکته

 فردوس یکی است یا فرق دارد که توضیحی در این باره خواهم داد و بعد بیان مفردات دیگر.

  

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


