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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آبان  28 :تاریخ         تفسیر سوره بقره موضوع کلی:     

  1440ربیع االول 11 مصادف با:بخش دوم: موضع مؤمنان و کفار در برابر تمثیل قرآن     _26آیهموضوع جزئی:      

 13 جلسه:         «کَثِیرًا بِهِ وَیَهْدِی کَثِیرًا بِهِ ضِلُّیُ »سوم:بخش  

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 موضع مؤمنان و کفار در برابر تمثیل قرآن بخش دوم:

 بِهِ وَیَهْدِی کَثِیرًا بِهِ یُضِلُّ مَثَال بِهَذَا اللَّهُ أَرَادَ مَاذَا فَیَقُولُونَ کَفَرُوا الَّذِینَ وَأَمَّا رَبِِّهِمْ مِنْ الْحَقُّ أَنَّهُ فَیَعْلَمُونَ آمَنُوا الَّذِینَ فَأَمَّا» 

   1 «الْفَاسِقِینَ  إِال بِهِ یُضِلُّ وَمَا کَثِیرًا

 موضع مؤمنین و منافقین و کفار در برابر ضرب مثل از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. بخش دوم 

یی هاآن :فرمایدمی ،هایی که خداوند در قرآن مطرح کرده استر مورد موضع مؤمنین نسبت به مثالاما د موضع مؤمنان:

. در هاآناز ناحیه ربّ و پروردگار  ،ها و این ضرب امثال حق استدانند که این مثلکه ایمان آوردند پس علم دارند و می

ها را وقتی خداوند این تمثیلفرماید که می هاآند و در مقام مدح کنمیواقع طبق این آیه خداوند مؤمنین را مدح و ستایش 

فَیَعْلَمُونَ أَنََّهُ الْحَقَُّ » و نیز  « الََّذِینَ آمَنُوا» ها حق است. اینجا در واقع نسبت نین علم دارند به اینکه این مثالد، مؤمکنمیذکر 

لم دارند به اینکه این تمثیل ع پس اند: چون آنان ایمان آوردهنسبت علت و معلول است. کأنَّ خداوند میفرماید«  مِنْ رَبَِّهِمْ

ها آنایمان  ،دانندحق است از ناحیه خدا. یعنی منشأ علم مؤمنان به کالم خدا و منشأ اینکه این را از ناحیه خدا حق می

ست. چون ایمان و اعتقاد به کالم خدا دارند، علم دارند که این حق است از ناحیه خدا و لذا نه به حقارت و عظمت مثال ا

بخاطر ایمانشان علم دارند به حق بودن کالم و مثال خدا،  هااین. است این مثال زده شدهبه چه دلیل رند و نه به اینکه داکار 

  دانند.هم حق می را آنچه که از خداوند صادر شده باشد، دانند هرچون خدا را حق می هااینل، به حق بودن تمثیل و ممثَّ

 إِلََّا یَعْقِلُهَا وَمَا أَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنََّاسِوَتِلْكَ الْ»  همین بیان را خداوند فرموده استچنانچه در سوره عنکبوت هم نظیر 

اند. در میان مند که عالمفهمیند و کنمیزنیم، اما کسانی آن را درک ها را برای مردم میما این مثالمیفرماید که  2«الْعَالِمُونَ

 برند. ها بهره میها و از این تمثیلمثال اند که از اینمردم فقط عالمان

تی به مبدأ عالم هس ،همان معرفت حقیقی به خدا به عالم هستیدر واقع البته نیازی به توضیح ندارد که منظور از علم اینجا 

 یقی مربوطقاز معرفت و علم که به معرفت ح ایو نبوت نبی اسالم، یعنی هر شعبهو واجب الوجوب و رسالت انبیاء 

به طبیعت و آگاهی یرد اعم از علم گمیفرا از اصطالحات د، نه علم و آگاهی به اصطالحات، آنچه که در این عالم شومی

                                                           
 .26. سوره بقرۀ آیه  1

 .43. سوره عنکبوت آیه  2



62 

 

د. کنمییی کفایت نتنهاو ما فیها و یا علم و آگاهی به علوم اسالمی، یعنی احاطه و اشراف به علوم اسالمی و اصطالحات به 

ند، این خودش گواه بر این است که هر عالمی کنمیرا تعقل  هااینه این عالمان مهم این است که این تعقل شود و اینک

این باعث شود د که کنمیاند این را تعقل کند، عالم به هر علمی قادر به تعقل نیست. آن علومی به انسان کمك تومین

ل او را حق ثَثال و تمثیل خدا و مَقتی کسی من آشکار کند. طبیعتاً وحقیقت این عالم را برای انساحقایق را درک کند 

ر اصلی در نظام هستی اعتقاد دارد که مثال او داند، این گواه بر این است و نشانه این است که او به مبدأ هستی، به مؤثَّمی

 .داندرا هم مثل خود او حق می

صدد مدح و ستایش در واقع در«  قَُّ مِنْ رَبَِّهِمْأَنََّهُ الْحَفَأَمََّا الََّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ » فرماید بنابراین در این آیه هم که می

 ی اینچنین است. اینهای خدایموضعشان در برابر تمثیلمؤمنان است و اینکه اشاره به این دارد که مؤمنان رفتارشان و 

ای خدا همانند خودش حق است هند که مثالافزاید، هر چند معتقدمی هاآندارد و به معرفت را به تعقل وا می هاآنها مثل

 د.کنمیکمك  هاآنبیشتر  د و به فهمکنمیاضافه  هاآناما در عین حال به عمق معرفت 

 کَثِیرًا هِبِ یُضِلُّ مَثَال بِهَذَا اللَّهُ أَرَادَ مَاذَا لُونَفَیَقُو کَفَرُوا الَّذِینَ وَأَمَّا»  :ردازدپمیبه موضع کفار و منافقین در ادامه  موضع کفار:

ها ویند که خدا از این مثلگمی هاآنه کفر ورزیدند کرماید اما کسانی فاینجا می« الْفَاسِقِینَ  إاِل بِهِ یُضِلُّ وَمَا کَثِیرًا بِهِ وَیَهْدِی

ها دو وجه چیست؟ البته عرض کرم این اعتراض هادفش چیست؟ منظور خدا از این مثالچه چیزی را اراده کرده؟ ه

ارد، ذکر مثل مناسب کند، نیازی به ذکر مثل ندیمهم اعتراض به اصل تمثیل است که اصال یك کتابی که خدا ارسال دارد، 

زند. ی است که خداوند میهایر مثال زدن است، این چه مثالشأن این کتاب نیست. اعتراض دوم این بود که اگر قرار ب

یرند، گمیرآن قرار قوقتی در برابر تمثیل  هااینقرآن نیست. لذا  مثال به ذباب و عنکبوت و بعوضۀ، این مناسب با شأن

 ها چه بوده است؟از ذکر این مثال خداوندور ند منظویگمی هااین

در صدر این آیه، و این آیه اول با توجه به اینکه این در ادامه آیه قبل و بعد از بیان موضع مؤمنان قرار گرفته و در بخش 

قرار داده شده،  هاآنه این حق است از ناحیه خدا، ایمان شود کمیند و معتقد کنمیعلم و آگاهی پیدا  هااینعلت اینکه 

ویند، این به سبب جهل گمیاگر کفار چنین سخنی  :آن قسمت نخست بگوییمبا انیم به قرینه تقابل تومیاینجا در واقع 

مورد این بیان را در ما ها چیست. مثال ند که منظور خدا از اینویگمیدانند، اند و نمیست. یعنی چون کفار جاهلها اآن

ند هم داریم، چنانچه خداوند تبارک و تعالی درباره کنمیاطاعت خدا سرپیچی از اند و کسانی که به نوعی اهل معصیت

به سبب  شوندمیند و اهل تبهکاری دهمیاگر کار ناشایست انجام  هاآن 1«یَعْمَلُونَ السَُّوءَ بِجَهَالَۀٍ»  :فرمایداهل معصیت می

ممثل و  اند به مثل وچون جاهل هااینست. بنابراین هاآناز دستور خدا ناشی از جهالت  هاآنست. سرپیچی هاآنجهل 

 هاآنود ریشه این جهل و عناد و جحهایی است و ند که این چه مثالکنمیبه کاری ندارند و فقط اعتراض تمثیل و ممثل
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های قرآن کامال قرآن موضع مخالفان نسبت به مثال موضع مؤمنان نسبت به تمثیل خداوند تبارک و تعالی است. نسبت به

دانند. ریشه حق دانستن از ایمان است و ریشه این را حق از ناحیه خدا می هاآنند کنمیگیری بهانه هااینروشن است. 

 کنند. میزبان جاری بر  اود این سخن ربه دلیل انکار و جح اعتراض کفر است و

سوره رعد. البته آن در خصوص مثل  21آیه مون را در برخی از آیات دیگر قرآن هم داریم از جمله در ما نظیر این مض

نیست و یك موضع کلی است. اینجا البته فقط به بیان موضع مؤمنین و کفار در برابر تمثیل اشاره کرده است. اما در این 

أَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنََّمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ » د کنمیبیان  «ما أنزل اهلل»ر کلی موضع مؤمنان و مخالفان را نسبت به آیه سوره رعد، بطو

ه دانند که آنچه که بسوی تو نازل شده از ناحیآیا کسانی که می .1«الْأَلْبَابِ أُولُو یَتَذَکََّرُ إِنََّمَارَبَِّكَ الْحَقَُّ کَمَنْ هُوَ أَعْمَى 

که  هاآندانند و اند. آیا کسانی که این را حق از ناحیه پروردگار تو میحق است، مثل کسانی هستند که کور پروردگار تو

ند، ما أُنزل بیمیاند؟ آیا کسی که حقیقت را یکسان هاایندانند، چنین نیستند و این را حق از ناحیه پروردگار تو نمیاین

 ؟ قطعاًاندیکسان هااینداند و در یك کلمه أعمی است، کسی که ما أُنزل من ربّك را حق نمی داند بامن ربّك را حق می

زل ما أُن»که آن یعنی  یرند.گمیند و پند شومیند که متذکر صاحبان عقل و خرد« ولو األلبابإنما یتذکر أ»اینچنین نیست 

شان در برابر قرآن اینچنین است، اما کوران، کسانی داند قطعا صاحب خرد است. صاحبان خرد موضعرا حق می «من ربك

برد کسی که در ظلمت جهل به سر می ،نندبیمیشان بسته شده و کأنَّ نکه اولواأللباب نیستند، کسانی که باب عقل و فهم

ند، بیمییی را نو أعمی ندارد، همانطور که کور جاد، فرقی با کور کنمیاست. کسی که در تاریکی جهالت زندگی کور 

  ی است.یکی جهل مساوی با کوری و نابینایزندگی کردن در تار

فار را در برابر کل کو  ع مضمونش همانند این این آیه است منتهی با این تفاوت که آنجا موضع مؤمنینقاین آیه در واپس 

درباره  دو دسته، طبیعتاً ناحیه اینما أنزل اهلل بیان کرده، وقتی درباره قرآن و مجموع ما أنزل اهلل چنین موضعی باشد از 

ده ك ضابطه و قاعیخواهند داشت و این همین موضع را  طبیعتاً ،همین تمثیل است هاآناجزاء ما أنزل اهلل که یکی از 

سان است و کین یاین کتاب، موضع منافق زاءاست که درباره اخبار از غیب، درباره سرگذشت پیشینیان، درباره همه اج

و  نان هم قوالًشان انکار و عناد است، مؤمهم یکسان است. کفار نسبت به محتوی این کتاب سیره و روش موضع مؤمنین

 دانند.این کتاب و ما فیها را حق و از ناحیه پروردگار می عمالً
  2«یُضِل ُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِي بِهِ کَثِیرًا» بخش سوم آیه:

در  (ند.شومیدایت ند و کثیری بواسطه این مثل ها هشومیکه کثیری بواسطه این مثل ها و تمثیل ها گمراه )این بخش  و

عبیر بهتر سه قول سه احتمال و یا به ت ؟مورد اینکه این جمله از ناحیه چه کسی است و سخن خداوند است یا سخن کفار

 دارد:وجود 
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اند. یعنی کأنَّ کفار در رین این احتمال را اختیار کردهاین است که هر دو جمله از کفار است. برخی از مفسّ :قول اول. 1

اند که این به ذکر مثال گفته و ایراد گرفتن از باب سرزنش و توبیخ « بهذا مثالًذا اراد اهللما»مله که ادامه اعتراض و این ج

 د. کنمید و عده زیادی را هدایت کنمیرا گمراه کثیر ای ها عدهالزند؛ این مثچه مثالی است که خداوند می

 «راد اهلل بهذا مثالًأما ذا »یعنی خدا در پاسخ به اعتراض و سؤال کفار که  ،این است که این سخن خداوند است :قول دوم. 2

د. نشومیهدایت  کثیری ند و عدهشومیگمراه بسیاری ها عده ه با این مثالزنیم این است کعلت اینکه ما مثال می فرماید:می

 اردن بخش معنا دآای را گمراه کند؟ زند که یك عدهکه چرا خدا مثال می، جای این پرسش است طبق این احتمال و این قول

زنم چون با ن مثال میند، اما اینکه خدا بگوید مشومیعده زیادی هدایت  ها یكزند که با این مثالها را میکه خداوند مثال

چنین باشد، د که اگر اینند، این جای بحث دارد. که ما این را انشاء اهلل مطرح خواهیم کرشومیای گمراه این مثال ها یك عده

 ست یا نه.د. آیا اساسا اضالل مناسب شأن خداوند هکنمیای را اضالل و گمراه د و عدهکنمیچنین چرا خداوند این

را کافران گفتند، و  «یضل به کثیراً»این است که جمله اول از کافران و جمله دوم از خداوند است. یعنی  :قول سوم. 3

« ماذا اراد اهلل بهذا مثال یضلون به کثیراً» :ویندگمیبه صورت اعتراض را خداوند گفته. یعنی کأنَّ کافران  «یهدی به کثیراً»

نه  :د. لکن خداوند در پاسخ میفرمایدشومیباعث گمراهی جمع زیادی ها چیست؟ این یعنی قصد خداوند از این مثال

ند. یعنی در واقع تفکیك بین این دو جمله که شومیبلکه جمع کثیری با این هدایت  «یهدی به کثیراً»چنین نیست، این

فسرین به آن مجمله اول سخن کافران است و جمله دوم سخن خداوند است. این احتمال و قول سوم بود که برخی از 

 اند.آن دو قول قبل را هم مفسرین بسیاری ذکر کرده 1.انداشاره کرده

 سوال:

اند، ا که اراده نکردهقیقت این معنا رد و البته حشومیای ها باعث گمراهی یك عدهند که این مثالکنمیگمان  هاآن استاد:

ویند که گمیند و دهمیند و به اصل کالم خدا اعتراض دارند و یك صورت ظاهری به کالمشان کنمیجویی بهانه هاآن

 ست.اای برای اعتراض به خداوند د، در واقع یك بهانهشومیاست، این باعث گمراهی زدن مثال نحو  این چه

ق است، قول دوم ی تحقیااست و مقتضرسد که از این سه احتمال و سه قول آنچه که با حق مطابق به نظر می حق در مسئله: 

ما ذا اراد اهلل »فقین فیقولون فرماید. یعنی کأنَّ در پاسخ به اعتراض کفار و مناکه این هر دو را خداوند تبارک و تعالی می باشدمی

ال باز جای این سؤ . ولیای را گمراه کندای را هدایت و عدهاهد عدهخومیهدف خداوند این است، با این  :میفرماید «بهذا مثالً

 ین معنا سازگارتر است.م.به هر حال با ظاهر آیه ادهمیاضالل خداوند چیست که این را انشاءاهلل توضیح که معنای  باقی است،
 وجه اتصاف مؤمنان و کفار به کثرت

به توضیح دارد،  قبل از اینکه به این جهت برسیم که اصال اضالل خداوند یعنی چه و هدایت او یعنی چه که این احتیاج

متصف به صفت کثرت کرده و هم کفار را. چه کسانی گمراه مؤمنان را باید به یك نکته توجه کنیم و آن اینکه خداوند هم 
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 :فرمایدمقابل قلیل است و هم میکثیر  «یضلُّ به کثیراً» :مؤمنان. هم میفرماید ند؟شومیکفار. چه کسانی هدایت  ند؟شومی

 انیم ذکر کنیم.تومیوجه اتصاف هر دو دسته به کثرت چیست؟ دو وجه اینجا ؛ «یهدی به کثیراً»
 وجه اول

در مواضع  وجه اول این است که درست است که خداوند در بعضی از آیات مؤمنان را قلیل و کم معرفی کرده است.

شود مینوقت چطور آ« قلیلٌ من عبادی الشاکرین »  :متعددی از قرآن عنوان قلیل برای مؤمنان بکار رفته است، مانند

  ؟یاد شده است هاآناند اینجا به عنوان کثیر از نی که قلیلمؤمنا

است اما  قابل توجهی فی نفسه کم نیستند یعنی عدد مؤمنان هم اگر با کفار مقایسه نشود، عدد ست که مؤمنان همعلتش این ا

....  د.شومین در نظر گرفته یرند و و این وصف برایشاگمین یکبار در مقایسه با کفار قرار اند پس مؤمنادر مقایسه با کفار قلیل

 ورش فی نفسه است.بکار گرفته شده، منظاند، اینجا که وصف کثرت یسه با کفار قلیلااند اما در مقمؤمنان کثیرفی نفسه 
 وجه دوم

به عنوان یك  وجه دوم که اساس این وجه را مرحوم زمخشری در کشاف نقل کرده، این است که، در حقیقت دو مطلب را

 د.شومیکبری باید بپذیریم آنوقت نتیجه اش این 

 اند. ا حکمت است و مؤمنان هم اهل حکمتمطلب اول این است که ایمان مساوی ب

 أُوتِیَ فَقَدْ الْحِکْمَۀَ یُؤْتَ وَمَنْیُؤْتِی الْحِکْمَۀَ مَنْ یَشَاءُ » فرماید چون میمطلب دوم اینکه حکمت خودش خیر کثیر است 

وییم ایمان گمیاند. وقتی ما د پس اهل ایمان کثیرشومیاگر این دو مطلب به هم ضمیمه شوند، نتیجه این  1«کَثِیرًا خَیْرًا

  2.اندد که مؤمنین کثیرشومیمساوی با حکمت است و حکمت مساوی با خیر کثیر، نتیجه این 

 بحث جلسه آینده

را به خودش  هاآند و ضاللت کنمیاین است که چطور خداوند جمع کثیری را اضالل  26عمده در بخش سوم آیه  فعالً

ی است که جلسه ضاللت چه وجهی دارد مطلب انتسابدارد، اما اینکه د، چون انتساب هدایت به خداوند وجه دهمینسبت 

 بعد انشاء اهلل درباره آن بحث خواهیم کرد.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»
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