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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397مهر  16:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440محرم  28مصادف با: های چهارگانهبشارت _معنای کلی آیه  _مفردات _25آیه موضوع جزئی:      

  3جلسه:

ئهم اجمعین و اللعن ارهینالطّ  هلآد و حمم  علی الّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  علی اعدا
 

 خالصه جلسه قبل

 به ا انشاءاهللهیان این بباقی مانده و بعد از از مفردات دادیم، برخی دیگر  آیه بیست و پنجم را شرحبرخی از مفردات 

 .پردازیممیتفسیر آیه و نکاتی که در این آیه باید بیان شود 

عنی یض کردیم. البی را عرمط «لهم، جنّات، تجری و أنهار «الم»الصالحات، عملوا ر، الذین آمنوا، بشّ»اره تا اینجا درب

 حدود هفت کلمه یا عبارت از کلمات و عبارات این آیه توضیح داده شد. 

 خاصی ندارد؛بیان یه امه آادمفردات . «بْلُقَنَا مِنْ زِقْرُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍرِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی ک»در ادامه فرموده:

 هم عنوی. رزقهم م واند مادی باشد تومی ثمره: معنایش معلوم است و به معنای نتیجه، میوه و حاصل است. ثمره هم 

 اند مادی باشد و هم معنوی. تومی
 «أتوا. »8

یغه مجهول فعل قت صیدر حق «أُتو» ،«وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا»که باید بیشتر به آن بپردازیم این است: ای آن کلمه کلمهاما 

د رف جر داریاز به حدانید اگر بخواهد متعدی شود ندر مورد فعل الزم همانطور که می ،الزم است «أتی»است،  «أتی»

عال مختلف اف یغه هایصاگر ؛ لذا «أُتوا به»لذا گفته  ،اگر مجهول هم شود در صیغه مجهول هم محتاج حرف جر است ذال

 غییری نمیتند و افعال کمی خود آن حرف جر تغییر معموالً ،شوند بخواهد بیان شودمی جر متعدی که با حرفمتعدی 

 لیرف جر وحتغییر با کنند می پس صیغه ها تغییر د.شومی «مرّ بهم»یا  «اممرّ به»، «مرّ به»گویند: می کنند. مثالً

 تعدیمحرف جر  که فعل الزم است و با «أتی»ر است که چطو د اینشومی خودشان تغییر نمی کنند. سوالی که مطرح

شد باید می آمد ویمنباید به صیغه جمع  شود االن که مجهول شده چرا خود فعل هم به صیغه جمع آمده در حالی کهمی

 ؟ «مرّ بهم» :مانند :أُتِیَ بهِم»

 ،درست است که فعل الزم است اما در قرآن به عنوان یک کتابی که با لغت فصیح سخن گفته «أتی»ه کاین است پاسخ 

 به معنای آوردن «أتی به». آمده هم الزم استعمال شده و هم متعدی، یعنی هم به معنای آمدن و هم به معنای آوردن
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که حرف جر  1«أتی أمرُاهلل»ند: مانبدون حرف جر. گاهی هم با حرف جر بکار رود گاهی اند تومی آنوقت ،شودمی

أتی »بی واسطه است و اسم فاعل است و ضمیر کاف مفعول  «آتیک»که  2«أنا آتِیکَ به»: در جایی هم آمده ندارد؛ و

 الزم بکار رفته و نیازی به تعدیه نبوده و حرف جر بکار نرفته. «أمرُاهلل

ی ورقاعده پی د از آنهخواباین در واقع فعل الزم أتی نیست که ، است استعمال شده مجهول صیغه به «أُتوا»بنابراین اگر 

 د. ظر نمی رسنورده به آ «هِأُتوا بِ»فعال و لذا اشکالی در اینکه ، از باب أبه معنای آوردن است «أُتوا»کند، این 

تعدی و مود شف جر ذکر فعل الزم است و اگر بخواهد مجهول شود باید با حر «أتی»اشکال این شد که  هپس خالص

رف جر حکند مدخول می کند و آنچه که تغییرصیغه های مختلفش تغییر نمی ،فعال متعدی به حرف جرشود و چون أ

 ؟با صیغه مجهول به صورت جمع آمده استاینجا  «أتی»است؛ سوال این است که چرا 

فعال إاب ن در بباشد و چو م که نیازمند حرف جرزدر اینجا فعل متعدی است نه ال «أتی»این است که  پاسخ: پاسخ

من معنای ضش را در شود و دیگر مشکلی از این جهت نیست و معنایمی «تواأ»رفته و متعدی شده بنابراین مجهول آن  

 کلی آیه خواهیم گفت.
 «مطهَرَه أزواجٌ ». 9

به مرد و  را «زوج»است؛ أزواج جمع زوج است و به حسب متعارف  «هرَأزواجٌ مطهَ»کلمه بعدی که در این آیه آمده 

م هق است و ل اطالمرد قاب هم به طبق لغت فصیح زوج لیو گویند، البته این لغت غیر فصیح استمی را به زن «زوجه»

 .دشومی به زن. به طور کلی به هر یک از همسران اطالق زوج

. است صورت جمع بکار رفتهنوعاً زوج به صورت مفرد یا به بلکه نه کلمه زوجه بکار رفته و نه زوجات هم در قرآن 

آیه را در اینجا دیگر مسأله زن و مرد نیست البته بعضی  3؛«الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا »:آیه مانند

فقط به مرد خلق شد. چون گمان کردند که زوج  حوّاا را آفرید و آنگاه آدم از : خداوند اول حوّاینطور معنا کرده اند

بعد حوّا آفریده شده است، اول آدم آفریده شده و اگر هم باشد شود. در حالی که روایات خالف این است و می اطالق

د هم بر زن و طبق این شومی اساساً کلمه زوج هم بر مرد اطالقبعالوه صرف نظر از آنچه که در روایات ذکر شده است 

من »یعنی « و خلق منها»خداوند آدم را آفرید  یعنی اول .است آمدههم وایات د که در رشومی بیان معنای آیه همان

و خالف معنای روایات از این آیه اند ، ریشه اینکه بعضی آمدهآفرید یعنی همسرش را که حوّا باشد« زوجها ةنفسٍ واحدَ

د، درحالی که زوج هم بر مرد شویم که زوج فقط بر مرد اطالقاند اند همین کلمه زوج است که گمان کردهاستفاده کرده

 د.شومی و هم بر زن اطالق

                                                           
 .1آیه  :سوره نحل.  1

 .39آیه  :سوره نمل.  2

 .1آیه  :سوره نساء.  3
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آدم « أنت »از رینجا منظودر ا که «یا آدم أُسکَن أنت و زوجُکَ الجَنّۀ»از این استعماالت در قرآن کم نداریم از جمله آیه:

رد دیگر ینید. موابگزتو و زنت در بهشت سکنی « أنت و زوجتک الجنّۀ»ا است و نگفته حوّ «زوجُک»است و منظور از 

 هم از این قبیل در قرآن زیاد استعمال شده است.

و  هشت پاکیبیعنی همسران در هم معنوی، و همسران هم مادی است  یعنی همسران پاکیزه، طهارت :ازواج مطهره

 تیشان بهال زنمثهای جسمی هم بری هستند، های روحی بری هستند و از قذارتطهارت روحی دارند و از قذارت

سب حردان به و همینطور در مد در آخرت نیست شومی که در این دنیا محققعادت ماهیانه قذارت جسمی ندارند، 

 خودشان.
 «خالدون». 10

  یح دادیم.ه توض. این اجمالی از مفرادت این آیه بود کاست از ریشه خُلد به معنای بقاء و جاودانگی خالدون:

 معنای کلی آیه

نکرین شرکین و مرای مکه عذاب را ب ،ن یک مطلب اساسی است که چه بسا به ضمیمه آیه قبلیمبیّ اصل این آیه در واقع

ار و قین و کفّنین، منافمؤم ،ما گفتیم آیات قبلی بعد از بیان سه صنف از مردم یعنی ،اشاره به اصل معاد دارد ،بیان کرده

 .کندمی بیان اوصاف و ویژگی های آن ها به اصول اعتقادی اشاره

نبوت  اصل ن شد،ل بیااصل توحید بیان شد، توحید در خالقیت، ربوبیت و عبادت و استدالل بر لزوم عبادت در آیات قب

 یانه اینجا بمی کاصل سو اینها دو اصل اعتقادی هستند، و لزوم اعجاز برای نبی و اثبات رسالت و نبوت بیان شد؛

 حث کنیم.بواهیم خقرآن برای معاد مطرح شده نمی  ی که دراستداللشود اصل معاد است، ما در مورد اصل معاد و می

کند می د بیانا دارربازتاب اعمال آن سه صنف مردم  اینجا صرفاً چون این استداللها در آیات دیگر وارد شده است.

 ردراهشان  اًهایتنکند و آن سه صنف مردم می که نتایج اعمال انسان به این دو صورت جلوهیعنی یک بازگشتنی است 

حجاره  ود مردم هیزم آن خووقود و وند، عذابی که شمی کفار گرفتار عذابشود. منافقین و می این دو مقصد خالصه

واقع سر  درپس شود. می دادیم که چطور خود انسان هیزم آتش جهنم و این را هم توضیح. که توضیح دادیم ،هستند

رد به ات تحدی کین آینند و خداوند در اکمی آن دو صنف که انکار قرآن ند،کمی انجام آن دو صنف دیگر مردم را بیان

د شما و یزم آن خوکه ه ای مثل قرآن بیاورید، که قطعا نمیتوانید و جای شما در آتشی هستیدانید سورهتومی اینکه اگر

 .اردر هم دتبشییب و کجا تخویف و انذار دارد، ترغضمن اینکه خداوند هر های آتش زنه است، بعد سنگ

رت ؤمنان بشامتقین و مبه که باالخره در قیامت  ،به بعد مبین اصل معاد است ممجموع این آیات بیست و دوبه هر حال 

 .استمورد بده که جایگاهشان در بهشت است. آنوقت بشارت هایی که در این آیه چهار 
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 چهار بشارت در آیه

عمل  نان ایمان وترین اوصاف متقین و مؤمبرجسته) بیان شد؛ قبالًو اوصافشان اند که مؤمناست کسانی بشارت به 

  :شارت بدهب رتا چیزفقین، به چهاادر مقابل کفار و من «و بشر المتقین»خواهد بگوید می در حقیقتیعنی  (صالح است

که  دهایی هستنهشتوردار از باین ها برخ کهه بشارت بده ب: «األنْهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ لَهُمْ أَنَّ »بشارت اول:. 1

 از تحت این بهشت ها نهر ها جاری است.

بشارت دوم این است « هًا مُتَشَابِ بِهِ واوَأُتُ بْلُقَ مِنْ زِقْنَارُ الَّذِی هَذَا قَالُوا رِزْقًا ثَمَرَةٍ مِنْ مِنْهَا رُزِقُوا کُلَّمَا »بشارت دوم:. 2

ان گویند این هممی شوند،می روبروثمرات با این وقتی آن ها و رسد می ثمراتی از این باغ ها و بوستان ها هاکه به آن

 »دشومی ن ها دادهه به ایکأنّ آنچه کد یعنی شومی میوه های مشابه به این ها دادهآنگاه است که از قبل روزی ما شده و 

ین آیه بعد از بیان ااز  اجمالی معنای ال دارم یکبنده فع، «بْلُقَ مِنْ رُزِقْنَا الَّذِی هَذَا قَالُوا رِزْقًا ثَمَرَةٍ مِنْ مِنْهَا رُزِقُوا کُلَّمَا

یک معنای  .3فردات آیه. . بیان م2ان ارتباط آیه با قبل. . بی1 روش ما در تفسیر آیات اینطور بوده: ویم،گمی مفردات

و  مک آیات و روایاتکبه  ،تفسیر آیه و توضیح مبسوط آیه .4کنیم. می ائهآیه یا آیات مورد بحث ار کلیّت اجمالی از

 .استسوم  مرحلهنیم در حقیقت کمی آنچه که ما در اینجا بیانلذا مفسرین اگر قابل ذکر باشد آراء البته 

 ادهدآنها ه بوید وقتی این ثمرات گمی ند،کمی العمل اهل بهشت را نسبت به این ثمرات بیانعکساین قسمت در 

شارت باین صورت  درده است؛ شما  یاین همان است که از قبل روز، «قَبْلُ مِنْ رُزِقْنَا الَّذِی هَذَا »ویند:گمی د،شومی

 :فرمایدیم و در ادامه انددر حالی که این ها بی خبر نبوده ،شرط بشارت جهل مستمع استچون دیگر معنایی ندارد 

 . شودمی وه های مشابه به آن ها دادهیعنی می «أُتوا به متشابهاً»

چه  «طَهَّرَةٌمُ زْوَاجٌأَ یهَافِ وَلَهُمْ »،است، یعنی بشارت بده به آن ها که همسران پاکیزه «ازواج مطهره» :. بشارت سوم3

 گیرد.می مردان و چه به زنان تعلق

 سکن.مبودن در این منزل و جاودانگی و ابدی  و بقاء« خَالِدُونَ فِیهَا وَهُمْ »:. بشارت چهارم4

این خره که باال ،مث کنیپس ما باید درباره چهار امری که در این آیه به مؤمنان بشارت داده شده یک مقداری بیشتر بح

را آن  ه خصوصیتی دارد که، چ«هَارُ األنْ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍأنّ لهم » یعنی چه؟« األنْهَارُ  تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ »

که به ای هبا آن کلم ذکر شده است، اگر در قرآن«  األنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ »مرتبه تعبیر  19ند. کمی ذکربسیار 

 نکه به عنواای مرهد، چه ویژگی را میخواهد بگوید؟ و دوم ثشومی مرتبه 27حساب کنیم  ،این تعبیر اضافه شده است

 میل، چون اودانگیجو و چهارم هم خلود د؟ سوم هم برخورداری از همسران پاکیزه و مطهر؟ شومی رزق به اینها داده

ین گی بارزترودانامیل به کمال دارد، ج به جاودانگی یک میل فطری است، چون جاودانگی کمال است و انسان فطرتاً

 مصادیق کمال است.
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 هاوجه ذکر بشارت

ا ار نعمت رین چهای که در بهشت وجود دارد یهابه آن توجه شود این است که چرا در بین همه نعمت مطلبی که باید

ز همه ، بیان کردیم که ا« بِنَاءً السَّمَاءَوَ فِرَاشًا األرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذِی »آیات قبلیفقط به عنوان بشارت گفته است، ما در 

اینگونه  دارد ولیل دمه هاینها  ؟ها را در اینجا بیان کرده استرا فقط این نعمت، چهایی که خداوند به انسان دادهنعمت

وید، شما گمی ا راعمتهناین  ،نیست که بگوییم وقتی میخواهد اصل توحید و لزوم عبادت و توحید در ربوبیت را بیان کند

های ز نعمتضوع اتناسب بحث و مو های خداوند میپردازد دقت کنید، هر جایی بهدر آیات مختلفی که به بیان نعمت

 در نتیجه ووبیت ها در ابتدای قرآن، آن هم برای اثبات توحید در ربخاصی سخن گفته است، حال آنجا که از نعمت

د، دلیل شومی رتذکّمند و اینها را کمی ها استناد، به این نعمتگویدسخن می توحید در عبادت و لزوم عبادت معبود واحد

های ی نعمتردد، یعنگمی های دیگر به اینها برهای ظاهری هستند، یعنی همه نعمتکه اینها اصول نعمتآن این است 

 هایی بود که در آیه اشاره شد، ظاهری خداوند در این دنیا همان

 بحث جلسه آینده

ده رآن ذکر شدر ق یرد، چرا از بین همه آن چیزهایی کهگمی اینجا هم در مقام بشارت، بشارت به چهار موضوع تعلق

 است فقط این چهار مورد بیان شده است؟ این هم مطلبی است که بیان خواهیم کرد. 

  

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


