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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آبان  21 :تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع االول  4مصادف با:   ارتباط این آیه با آیات قبل  _26آیه موضوع جزئی:      

  11جلسه:

ئهم اجمعینارهین و الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  اللعن علی اعدا
 عرض کردیم آیه بیست و ششم چند بخش دارد، در بخش اول متعرض مفردات آیه شدیم. 

 . مثال5ً

، صفت مشبهه است. به «فَعَل»بر وزن  «مثل»است.  «مثالً»تنها یک کلمه باقی مانده که آن را توضیح ندادیم که آن کلمه 

، د. دو معنای عمده برای مثل وجود داردشومی بودن، مشابه بودن، مثلیت متصفمعنای چیزی است که به وصف مانند 

است عمیق یک مطلبی که توضیح برای  د. معموالًشومی کالمی که بواسطه آن برای فهماندن یک مطلب عمیق استناد :اول

تقل شود. این نگوینده به شنونده م برای این است که غرض اصلی نند، مثال میزنند و این مثال عمدتاًکمی نظیر و مانند ذکر

 یک معنای معروف برای مثل بود.

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا  » آیهدر ، رودمیهای عملی بکار  درباره الگوکه نوعاً ،گاهی به معنای اسوه و الگو استمثل  :دوم

 ل به معنای الگو است. ثَدادیم، مَل و اسوه و الگو برای دیگران قرار ثَمَ راها ما آن 1«لِلْآخِرِینَ

 این هم به معنای اسوه و الگو است.  2«إِنْ هُوَ إِلََّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَیْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِی إِسْرَائِیلَ» و یا در آیه 

 برای تفهیم مطلب و توضیح آن. مانندل اراده شده معنای اول است یعنی ذکر ثَپس مثل دو معنا دارد و آنچه در این آیه از مَ
 با آیات قبل 26ارتباط آیه 

شان چگونه است. چون همانطور که دانستید، تباط این آیه و آیات قبل و تناسببعد از بیان مفردات عمده این است که ار

این سه  و شده به سه دسته مؤمن، منافق و کافر سخن گفتهها گانه ابتدایی سوره بقرۀ درباره تقسیم انسان25در آیات 

 ت و معاد مطالبی مطرح شد.د، نبوی توحیدادرباره سه اصل اعتق. بعد گردید دسته به همراه برخی از اوصافشان ذکر

نََّ اللََّهَ لَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا إِ»  :مایدفرمی آیه بیان شده است، بعد به یکباره 25این امّهات مطالبی است که در این 

اینکه مثالی به مثل پشه  خداوند حیاء ندارد از :مایدفرمی قبلی چیست؟ این کهآیات با  تناسب آن« 3«بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَامَا 

  ؟راز پشه بزند. چرا این مطلب گفته شدتو کوچک

 انیم ذکر کنیم. تومی قبل این آیه با آیاتو ارتباط وجه برای تناسب  دو
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 وجه اول

خداوند در واقع دو مثال  17 هی. در آای درباره منافقین مطرح شده و مثالی برای آن ذکر شده استآیه در بین آیات قبل

مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الََّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمََّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِی »  :مایدفرمی برای منافقین بیان کرده،

و شبهات منافقین ها گفتهسپس وند. افزمی آتشی را بریک ثیل کرده که به چیزی تم رامنافقین ابتدا  1«ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ

 دانسته است. ها همانند ظلمات و تاریکی ار

هی است. تاب الو دیگران و مخالفان مطرح شده که این چه نحوه بیان برای ک آنوقت سوال و اعتراض از سوی منافقین

ض برخی ن مورد اعترازند؛ اصل ذکر مثال در کتابی مثل قرآمثال می چرا اساساً ،کتاب الهی که کتاب قانون و هدایت است

ارزش مثال  زند، چرا به امور کوچک و بیهم مطرح بود و آن اینکه حاال که مثال می بوده است. یک اعتراض دیگر

  .بعداز ریم، که اشاره خواهم کرد در فرعنکبوت داو مثیل به مگس ، تدر قرآنزند؟ مثل عنکبوت یا مگس و می

رد اعتراض قرار اصل تمثیل مواینکه ثیل در قرآن ذکر شده. یکی از سوی مخالفان نسبت به تمدو اعتراض  مجموعاًپس 

ارزش و کم  یبگرفته که این مناسب شأن یک کتاب الهی نیست و دوم برفرض اینکه تمثیل الزم باشد، چرا به مسائل 

 اهمیت و ناچیز مثال زده شده.

 پاسخ به اعتراض اول:

خداوند تبارک و تعالی ست، ا، «إِستَوقَدَ ناراً»و نیز به ها در برابر این اعتراض، که منشأ آن هم تمثیل منافقین به تاریکی

چون رک و تعالی حیاء ندارد به اینکه مثال بیاورد، خداوند تبا«  مَثَلًا مَا بَعُوضَةًإِنََّ اللََّهَ لَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ »  :مایدفرمی

مقصود  ده است ودر واقع برای تفهیم مطلب جای حیاء ندارد. قرآن کتابی است که برای هدایت نوع بشر نازل شتمثیل 

هم  ،ه داردموعظ  یید، قرآن هم برهان دارد هممافرمی ند. شما مالحظهکمی حاء مختلف بیانخود را با طرق مختلف و ان

است رک نازل شده هم تمثیل دارد و این به جهت این است که برای همه مردم با سطوح مختلف از فهم و د ،داستان دارد

ستفاده است. کسانی او در مواردی برهان عقلی دارد در مواردی تمثیل دارد. تمثیل برای هر دو دسته عالی و دانی قابل 

ه اهل استدالل توده مردم ک را کشف کنند.عقلی انند معارف توها میاز این تمثیل تدالل اند قهراًکه فهم عالی دارند و اهل اس

  نند.کمی اطالع پیدا ،به نکات عمیق معارفها و برهان نیستند با این مثال

پس تمثیل یکی از طرقی است که قرآن برای بیان مقاصد خودش اختیار کرده است. اگر همه کتاب تمثیل بود، جای این 

این کتابی که برای هدایت است. اگر فقط برهان بود جای این اشکال صحیح بود که  مثلهمه آن اعتراض صحیح بود چرا 

برای بیان ها ای از این راهآن چیزی نمی فهمند. لذا مجموعهز نوع بشر نازل شده چرا به نحوی است که عامه مردم ا

وَلَقَدْ » که خداوند متعال وارد شده این مضمون است. در آیه دیگری هم ها شده و تمثیل هم یکی از این راهاختیار مقصود 
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ن از هر چیزی مثال زدیم و یا از هر مثالی استفاده ما برای مردم در این قرآ .1« مَثَلٍ کُلَِّ مِنْ الْقُرْآنِ ذَاضَرَبْنَا لِلنََّاسِ فِی هَ

 کردیم. 

و این یک امری است  ندکمی است که برخی از مطالب را با مثل بیاناین این سیاست قرآن است، یکی از اصول کلی قرآن 

سابقه داشته و  آسمانی انجیل و تورات همهای کتاب ، دربین اعراب و چه غیر اعرابچه عارف در محاورات مردم در مت

 لذا روش قرآن یک روش غیر متعارف نیست. 

ته، ثالثاً در بین مردم آسمانی پیشین سابقه داشهای اوالً این یک راهی است برای تفهیم مطالب عمیق، ثانیاً در کتابپس: 

از برهان و  و رابعاً در کنار تمثیلعرب یا غیر عرب  ،شان این روش یک روش پذیرفته شده استقاصدبرای تفهیم م

ثیل استفاده کرده دیگر از تم که چرا قرآن. بنابراین با مالحظه این امور این اعتراض است ده شدهااستدالل و قصه هم استف

 وارد نیست.

 پاسخ به اعتراض دوم:

مثل عنکبوت و یز ر کوچک و ناچند، چرا از تمثیل به اموکمی عتراض دوم این بود که حاال که قرآن از تمثیل استفادها

  :دو وجه برای پاسخ به این اعتراض ذکر کردد. شومی ؟ این هم پاسخ دادهندکمی استفادهمگس 

به امور کوچک تمثیل کوچک و ناچیز امور و برای شود میبه امور و بزرگ تمثیل یکی اینکه در قرآن برای امور مهم  .1

کوچک و حقیر نیست، هم امور کوچک در آن ذکر شده های تمثیل قرآن محدود به مثالبه عبارت دیگر شود. میو ناچیز 

و عظیم است که اگر بر کوه این قرآن آنقدر بزرگ گوید میاهد عظمت قرآن را بیان کند خومی وقتی و هم بزرگ. مثالً

وقتی مثال به کوه  ،2«اللََّهِ خَشْیَةِ مِنْ مُتَصَدَِّعًا خَاشِعًا لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآنَ ذَالَوْ أَنْزَلْنَا هَ»  دشومی نازل شود کوه متالشی

کوچک هم های مثال ،قرآن منحصر در امور کوچک نیست، اما گاهی برای امور کوچکهای مثالدهد نشان می ،میزند

مَثَلُ الََّذِینَ اتََّخَذُوا مِنْ دُونِ »  :آورد مثل این آیهمی سستی به مثال کوچک رو ضعف وزند، برای نشان دادن حقارت و می

پس برای اینکه بخواهد سستی و ضعف و  3«الْعَنْکَبُوتِ لَبَیْتُ الْبُیُوتِ أَوْهَنَ وَإِنََّاللََّهِ أَوْلِیَاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتََّخَذَتْ بَیْتًا 

 ،به عنوان ولی خود اتخاذ کردند نشان دهدرا دا حقارت غیر خدا را نشان دهد و این را به درستی برای کسانی که غیر خ

 است.سست و حقیر این مثل خانه عنکبوت  :مایدفرمی
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 یا وقتی 1.میزند «ذَباب»های مشرکین را بیان کند، مثال به اهد ضعف بتخومی ، مثال وقتیما داریمها از این دست مثال

 حَتَّى مَاءً الظَّمْآنُ یَحْسَبُهُ بِقِیعَةٍ کَسَرَابٍ أَعْمَالُهُمْ کَفَرُوا وَالَّذِینَ ».نددااهد به اعمال کفار اشاره کند آن را مثل سراب میخومی

 .2« الْحِسَابِ سَرِیعُ وَاللَّهُ حِسَابَهُ فَوَفَّاهُ عِنْدَهُ اللَّهَ وَوَجَدَ شَیْئًا یَجِدْهُ لَمْ جَاءَهُ إِذَا

یزند که عظمت و مثال مپس وجه اول برای پاسخ به اعتراض دوم این است که خداوند برای امور مهم و با عظمت به کوه 

ایی به پشه جضعف و سستی برخی امور به عنکبوت و مگس و سراب مثال میزند. خداوند  برای حقارت و و بزرگی دارد

دا حیاء ندارد از اهد بگوید که خخومی هم در اینجا است. امایکبار در قرآن آمده که آن فقط  بعوضة ،مثال نزده است

و به کوه  ندکمی ا همراین کار به یک امر با عظمت مثال بزند مثال بزند، اگر الزم باشد هم اینکه به پشه و کمتر از آن 

 .زندمثال می

 وجودات با یکدیگر انتزاعکوچکی، امری است که در مقایسه مو و عظمت یا بزرگی  حقارتبه طور کلی مسأله  .2

وییم این چیز حقیر است در برابر کوه، اما همین چیز کوچک گمی نیم،کمی و قتی چیزی را با کوه مقایسه ما مثالً ،دشومی

ش در برابر او خیلی با عظمت است، پس این یک امر نسبی است و همه د، این خودیک سلول مقایسه شو اگر با مثالً

را با ها واجب الوجود و خداوند کوچک و حقیر و ناچیز اند. یعنی مسأله این است که ما اگر این در مقایسه باها این

خدا قرار دهیم به  را در برابرها کنیم. اما اگر اینو عظمت متصف به وصف حقارت اینها را انیم تومی یکدیگر مقایسه کنیم

به کار برده و در  اند، تعبیر آسانخی از امور که بسیار کم اهمیتبر ینیم که خداوند در موردما میبذا . لاندیک معنا ناچیز

د آیند، تعبیر آسان بکار برده. مثال در مورمی مورد برخی از امور هم که بسیار بزرگ و با عظمت و به نظر ظاهری سخت

ما این سایه  ،3«هُ إِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیرًاثُمََّ قَبَضْنَا»  :مایدفرمی د،شومی به یک شئ مادی ایجاد ای که در اثر تابش خورشیدسایه

ها همه ن و زمین و کرات و سیارت و ستارهکه نظام خلقت و آسماهم برداشتیم. در مورد روز قیامت راحت  خیلیرا 

یعنی آن امر با عظمت را در حد برداشتن یک  4«.یَسِیرٌ عَلَیْنَا حَشْرٌ ذَلِکَ »ند، آن را هم یسیر قلمداد کردهشومی متالشی

 .است هر دو را به عنوان یک امر یسیر معرفی کرده ،سایه

إِنََّ اللََّهَ لَا یَسْتَحْیِی »  :مایدفرمی نه اعتراض اول مخالفان و نه اعتراض دوم مخالفان وارد نیست. و اینکه خداوند لذا مجموعاً

اعتراض به قرآن و در پاسخ به این در واقع ارتباطش با آیات قبل روشن شد که « ما فوقهاف أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً

ها ند. آن دو اعتراض هم، هم در مورد این مثلکمی ذکرها ند و دو مثل برای آنکمی خداوند است که چرا منافقین را تمثیل

د که این چه شومی معلوم شد. کأنَّ اعتراضهم قبل آیات دیگر مطرح است. تناسب این آیه با های و هم در مورد مثل
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به ظلمات یا استَوقَدَ ناراً، چرا به امور ناچیز و شوند چرا در کتاب خدا باید مثل زده شود، منافقین مثل زده  ،روشی است

 کوچک مثال بزند؟ 

اینکه هم  ه، و بعالوهموعظهای دیگر مثل برهان و د به آن روششومی روش است و ضمیمهپاسخ این است که این یک 

د کوچک و حقیر ابر خداونرانیم بگوییم که همه چیز در بتومیبه امور کوچک و هم به امور بزرگ مثال زده شده و یا 

 است. این وجه اول برای تناسب این آیه با آیات قبل بود.
 وجه دوم

ای بود که ما آن را به عنوان یکی از یک آیهن این است که در آیات قبل یک تناسب دیگری هم اینجا قابل ذکر است و آ

در قرآن برخی 1«مِثْلِهِ  مِنْ بِسُورَۀٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ ». آیات مبارزه طلبی قرآن معرفی کردیم

 ،یکی از آیات از آیات تحدی بودآیات قبل اند، تحدی یعنی مبارزه طلبی. در ضمن از آیات به عنوان آیه تحدی معروف

 مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ »طلبد.بودن قرآن را نفی کند و بهانه آنها را بگیرد مبارز می به غیر خداییاوند برای اینکه شائخد

ای یعنی یک عده بود. قرآن تمثیل به اشیاء حقیربعضی برای شک و ریب در بهانه  ،«مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَۀٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا

ماذا ارداهلل بهذا »فتند گمی د به اشیاء ناچیز. آنوقت اینهاشومی که در قرآن تمثیلبود شان در قرآن این شکمنشاء ریب و 

دا کنیم؟ به این کتاب؟ اند؛ ما به چه اعتقاد پیا این بیان در صدد تحقیر و توهیناین لحن، لحن توهین و تحقیر است. ب. «مثالً

 های کوچک مثال زده؟که به چیز

یعنی این در حقیقت یک تناسبی دارد با « وضَةًإِنََّ اللََّهَ لَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُ» ماید فرمی آنوقت اینجا خداوند

 . است آیه تحدی که قبال ذکر شده

ها، یکی آن دو مثلی که انیم دو موضع از مواضع آیات قبلی را موضع مناسبی بدانیم برای ارتباط این آیه با آنتومی ماپس 

 برای منافقین بیان شد، یکی هم تناسبی که این آیه با آیه تحدی دارد که قبال گفته شد. 

ممکن است کسی  ر اینها بیان نشوداگچون مهم است ها . ایناست با آیات قبل 26این دو وجه یا دو موضع تناسب آیه 

نها خیلی روشن ین ایبکلمات و جمالتی است که ربط ها تواند این ارتباطات را بفهمد، بگوید که اینکه مطلع نیست یا نمی

  رود.د پیش میدر حالی که این سلسله با یک نظم خاصی دار تهم به پراکنده گویی کندرآن را مقنعوذباهلل ت و نیس

 با آیات قبلی بود. آن( بخصوص بخش اول )ارتباط و تناسب این آیه  این درباره

 بحث جلسه آینده

 عد.برا ذکر کند به چه معناست انشاءاهلل جلسه ها اینکه خداوند حیاء ندارد از اینکه بخواهد این مثل
  

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»
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