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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آبان  20:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع االول  3مصادف با:    مفردات بخش اول _26آیه موضوع جزئی:      

  10جلسه:

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 أَرَادَ مَاذَا فَیَقُولُونَ کَفَرُوا الَّذِینَ وَأَمَّا رَبِِّهِمْ مِنْ الْحَقُّ أَنَّهُ فَیَعْلَمُونَ آمَنُوا الَّذِینَ فَأَمَّا فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَا مَثَال یَضْرِبَ أَنْ یَسْتَحْیِی ال اللَّهَ إِنَّ»-26آیه 

 «الْفَاسِقِینَ إِال بِهِ یُضِلُّ وَمَا کَثِیرًا بِهِ وَیَهْدِی کَثِیرًا بِهِ یُضِلُّ مَثَال بِهَذَا اللَّهُ

خداوند حیا ندارد از اینکه مثالی بزند که مربوط به کوچکترین موجودات مثل پشه و حتی  ماید:فرمی خداوند 26در آیه 

 حق است و از ناحیه پروردگاردانند که این مثل اند، میتر از آن باشد. پس آنهایی که ایمان آوردهاز آن و حقیر ترکوچک

ند. خداوند بواسطه این بسیاری را کمی را ذکرها منظور این مثلچه  خدا به ویندگمی شد. و اما آنها که کافر شدند،بامی

این ترجمه تحت الفظی آیه  .ندشومی ند. و البته تنها فاسقین هستند که با این امور گمراهکمی اضالل و کثیری را هدایت

 است. 

نیم و معنای هر بخشی را و بعد کمی ر بخش دارد که ما بخش بخش مفردات این آیه را ذکراآیه در واقع تقریبا چه این

 نیمکمی نیز ارتباط این آیه با آیات قبل را بیان با یکدیگر وها بخشارتباط این 

 ت کلی درباره تمثیالت قرآنی یک مطلبی را ذکرچون در آیات قبلی خداوند مثالی را ذکر کرد، اینجا به صور اجماالً

فلسفه  نند که هیچ حیایی ندارد از اینکه بعضی موارد به امور خیلی کوچک و حقیر مثال بزند. خواهیم گفت که اساساًکمی

اند باعث اضالل و گمراهی تومی این تمثیالت چیست و نقشی که در اضالل یا هدایت مردم دارد و اینکه چگونه قرآن

 شود در عین اینکه کتاب هدایت است.
 «فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَا مَثَال یَضْرِبَ أَنْ یَسْتَحْیِی ال اللَّهَ إِنَّ»:بخش اول  

 .چند کلمه یا چند مفرد از مفردات این بخش نیاز به توضیح دارد

  «ءحیا». 1

از چیزی و انزجار نفس از آن  سمعنای انقباض نفحیاء به ، «یَسْتَحْیِی ال اللَّهَ إِنَّ»»چون فرمود، است یکی در مورد حیاء

 معنای واضح و روشنی دارد. چون انسان در کامالًها قباض نفسانی در مورد انسانناست به جهت خوف از سرزنش، این ا

الت حیاء یک حپس شود. میدر برابر برخی از امور منفعل  ند. نفس انسانکمی ها حالت انفعالی پیدابرابر برخی از چیز

چه بسا این ن آاستحیاء مأخوذ از واژه حیات است و وجه  در برابر وقاحت است. اساساًکه  انفعالی در نفس انسانی است

آید، یک نقصانی در حیات دمی پدید مییک تغییری در حیات آ باشد که با پدید آمدن این حالت انفعالی در نفس انسان

ه فالنی د کشومی گفته که مثالً د و برای همین استشومی د و کأنّ یک درصدی از حیات انسان کاستهشومی انسان حاصل
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جات آن طور کلی حیاء بسته به مراتب و دراست که به آن از حیاء و خجالت آب شد یا از حیاء هالک شد. این برای 

 زم با یک نوع کاستی است. ند که در حقیقت مالکمی یک حالت انفعالی در نفس انسان ایجاد

 حیاء و خجالتفرق 

 لجِکسی که خَشود در جسم میارضی باعث عواین است که خجالت در این معنای کلی حیاء بود و فرقش با خجالت  

 در جسم ظاهر ر چند منشأ آن روح است ولی عوارض آن، هکنداو ایجاد میدر جسم ای د در واقع یک عارضهشومی

ای ندارد. و چه بسا در جسم عارضهاما حیاء از صفات روح است  عرق کردن یا رنگ رخسار تغییر کردن. :ندد مانشومی

 در برابر وقاحت که از جنود جهل است. حدیث جنود عقل و جهل، حیاء از جنود عقل شمرده شده استدر 

 حیاء در خداوندمعنای 

انیم بگوییم خداوند در تومی عمده این است که آیا حیاء با این تفسیر و این معنا در مورد خداوند ممکن است؟ یعنی ما

معنای حیاء در مورد  مسلماً ؟د، همانند انقباض و انفعال نفسانی انسان در برابر بعضی از اموروشمی برابر بعضی امور منفعل

د، برای شومی یعنی از مقام فعل انتزاع ،د از صفات فعل خداستشومی خداوند این نیست. حیاء که به خداوند نسبت داده

 نیم. کمی اینکه این معنا روشن شود توضیح مختصری عرض

 :اندی صفات کمالی خداوند دو دستهر کلبه طو

این دسته از و برخی نامحدود. منظور از محدودیت برخی از صفات کمالی این است که اند برخی از صفات کمال محدود

 مثالً ،دشومی شان صفات کمالی دیگری هم هستند و خداوند متعال به هر دو صفت کمال متصفصفات کمالی در مقابل

د. اما از آن شومی اند که از مقام فعل انتزاعاته و احیاء هر دو از صفات کمالیو هم محیی. ام خداوند هم ممیت هست

وییم گمی د، یا مثالًشومی هم متصفها ت مقابل آنفبه این معنا که خداوند به صاند دسته از صفات کمالی هستند که محدود

یعنی از مقام فعل  کننده، اینها هم از صفات فعل هستندباسط، هم بسط دهنده است و هم قبض خداوند قابض است و 

ذات او چون به مقام  ،در پی نداردمحذوری ها در مورد خداوند ین دسته از صفات اثبات یا سلب آنند. اشومی انتزاع

 .مربوط نیستند

و قدرت از این دسته  لمصفت ع اند به این معنا که مقابل آنها عدم است. مثالًنامحدودصفات کمالی م از اما دسته دو

د چون در مقابل علم جهل است، مقابل قدرت شومی وجه نامحدود متصفبه آنهم اند. خداوند فقط به علم و قدرت صفات

 ند به هیچ وجه به جهل و عجز متصف نمیشود. وعجز است و خدا

 و به مقام ذات او مربوط نیست. وقتی دشومی بر این اساس صفت حیاء از صفات فعل خداوند است که از مقام فعل انتزاع

چنین است. معنای با حیاء بودن خداوند این است که از هر کاری که با وییم خدا با حیاء است، یعنی در مقام فعل اینگمی

ت د. در برخی روایاشومی هر دو به خدا نسبت داده ،کمال او منافی باشد حیاء دارد، لذا هم حیاء داشتن و هم حیاء نداشتن

 أَنْ یَسْتَحْیِی ال اللَّهَ إِنَّ»ماید فرمی در همین آیهولی اجابت نکند حیاء دارد. را که خداوند از اینکه دعای مؤمن آمده 
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م حیاء خدا حیاء ندارد از اینکه مثال مثل بزند به پشه و کمتر از آن. پس هم حیاء داشتن و ه «بَعُوضَةً مَا مَثَال یَضْرِبَ

د و این مربوط به مقام فعل خداست، معنای با حیاء بودن خدا هم این شد که شومی ت دادهنسبنداشتن هر دو به خدا 

خداوند از هر فعل و کاری که منافی کمال او باشد حیاء دارد. از اینکه دعای مؤمن را اجابت نکند حیاء دارد چون اجابت 

ندارد چون مثل نزدن با کمال او منافات دارد، خداوندی  نکردن دعای مؤمن با کمال او منافات دارد. از اینکه مثل بزند حیاء

درک و فهم ابالغ کند و بفهماند، هیچ لف از اغراض خودش را به همه مردم با سطوح مختو اهد مقاصد و مطالب خومی که

 ترسی ندارد که بخواهد مثال به پشه و کمتر از پشه بزند. این یک اجمالی درباره معنای حیاء بود. حیاء و 

معنای حیاء در مورد انسان با معنای حیاء در مورد خداوند متفاوت است. حیاء از صفات کمالی خداوند است که از  پس

هم به این صفات کمالی دیگری هم وجود دارد که به این معنا که در مقابل آن است د و محدود شومی مقام فعل او انتزاع

صفات  امثال اینبه مقام ذات مربوط نیست بنابر این اثبات یا سلب  د، و چونشومی صفت کمالی و هم به مقابل آن متصف

 هیچ محذوری را به دنبال نخواهد داشت.

 «ربضَ». 2

ضرب قانون یعنی جعل قانون، ضرب زید یعنی کتک زدن زید،یک  از جمله کتک زدن، جعل وغیره. ،ضرب معانی متعدد دارد

وییم ضرب مثل یعنی توصیف و تبیین گمی در اینجا مراد توصیف و تبیین است. وقتی ،توصیف و تبیین استهم معنای ضرب 

 مثل. در مورد مثل ما توضیح بیشتری خواهیم داد. ضرب مثل یعنی بیان یک مانند و شبیه.

لغت چندین معنای های تشبیه و مانند سازی است. البته معانی دیگری هم برای مثل ذکر شده در کتابتمثیل به معنای 

 برای مثل بیان شده و اینجا مقصود روشن است. 

 «بعوضةً». 3

بعوضةً به معنای پشه است، چه بسا کوچکترین و حقیر ترین موجودی است که در این عالم از نظر عرف وجود دارد. 

چنین ولی در عرف مردم این ،تر در این عالم وجود ندارددن و کوچک بودن این نیست که از پشه کوچکمعنای حقیر بو

زنند. پس اینجا به این معنا نیست که مثال به پشه میبیان کنند. اهند کوچکی و حقارت یک موجود را خومی وقتی است.

 لذا بعد از آن را ذکر کرده است، از پشه حقیرتر نیست، چون پشه سمبل یک موجود بسیار کوچک و ناتوان است این

 .تر از پشهظاهر این است که پشه و مافوق و یعنی بزرگ «فَوْقَهَا فَمَا»ماید فرمی

 . ما فوقها4

. یعنی خداوند حیاء نمیکند از است. یعنی ما فوق بعوضة در حقارت و کوچکی است «ما دونها»، «فَوْقَهَا فَمَا»اما منظور از

کوچکترین موجودات هیچ حیایی نمیکند و وجهی کوچکتر از پشه یعنی از ذکر مثل  اینکه مثلی ذکر کند مثل پشه و حتی

 نیست.دارد برای حیاء به جهت آن مقصود و منظوری که 

بعوضة که الفوق  و معنای بعوضة و ما فوقها یعنی ما مثلهم معنای ضرب و هم معنای  ،هم معنای حیاء اولپس در بخش 

 فی الصغر و الحقارة.نها یعنی ما دوما فوقها 
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بعد از آیات گذشته که به تبیین خداوند این جمله برای چه گفته شده است، چرا  اما عمده این است که ما ببینیم که اساساً

خداوند حیا نمیکند که مثال به  :سه دسته از مردم و تبیین اصول اعتقادات که نبوت و توحید و معاد بود به یکباره فرمود

را  آن ر از آن بزند؟ و دوم اینکه خداوند حیاء نمیکند، عدم حیاء خداوند به چه معناست؟ البته ما معنای کلیپشه و کمت

بعدی های د. و سوم اینکه در بخششومی از مقام فعل او انتزاع حیاء خداوند به عنوان یک صفتی است که بیان کردیم که

ها خداوند چیست و اینکه چگونه خداوند با این مثلهای ابر این مثلآیه باید ببینیم عکس العمل مؤمنان و کافران در بر

د که خداوند برخی را گمراه کند؟ شومی مهمترین مسأله این است که چطور کند؟ ورا هدایت و برخی را گمراه میبرخی 

 اصال معنای اضالل خداوند یعنی چه؟ که انشاءاهلل در جلسات بعد.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


