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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آذر  10:تاریخ      تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع االول  23مصادف با:  عدم داللت آیه بر جبر _اضالل جزایی در روایات _26آیهموضوع جزئی:      

 15 جلسه: 

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 خالصه جلسه قبل

سوره بقرۀ بود. آخرین بخشی که دراین آیه مورد تعرض قرار گرفت، مسئله هدایت و اضالل مؤمنان و  26بحث در آیه 

ابتدایی جزایی است و اضالل دارد و هم جزایی، ولی اضالل فقط، اضالل  هم ابتدایی ،کافران بود. عرض کردیم هدایت

د در آیات قرآن، همه از شومیم که خداوند کسی را ابتدائاً اضالل کند. و آنچه که از اضالل به خداوند نسبت داده یندار

 نوع اضالل جزایی و کیفری است.

 اضالل جزایی در روایات

 که گفته شد را تأیید کنیم. انیم این مطلبی تومی. یعنی با استفاده از روایات هم است این مسئله در روایات هم بیان شده
 روایت اول

 مثل المعنی مختلف اللفظ متفق منه انحرف الذی فهو القرآن من المتشابه اما و » ماید:فرمی از جمله روایتی از امیرالمؤمنین که

 الجنه طریق عن ضاللهم هذا و الموضع هذا فی نفسه الی اللهضال فنسب( یشاء من یهدی و یشاء من اهلل یضل: )عزوجل قوله

متفاهم عرفی  ییعنی متشابهات قرآن آن چیزی است که از نظر لفظی ممکن است یک ظاهری داشته باشد که یک معنا «بفعلهم

، مهم است که چگونه متشابهاتاند متضمن چند معنا باشد و این تومیاز آن لفظ باشد؛ اما از نظر معنایی مختلف است، لفظ 

حالی که معنای ماید خداوند ضاللت را در این موضع به خودش نسبت داد در فرمی که دکنمیکر این آیه را ذ سپستفسیر شود. 

ند شومید گمراه شومی، ضاللت این است که از راهی که بسوی سعادت ختم «الجنه طریق عن ضاللهم هذا و»ضاللت این است

جزا و کیفر انحراف و فسق و آنگاه اند، منحرف شده هااینست. یعنی اول هاآند فعل شومیاما آن چیزی که باعث این گمراه 

متوجه  هاآنضاللت از ناحیه خداست. یعنی اضالل خداوند در واقع عبارت است از کیفری که در نتیجه سوء رفتار  ،هاآنکفر 

 را به حال خودشان وا هاآند و البته این معنای ایجابی ندارد، بلکه معنای سلبی دارد. به این معنا که خداوند شومیآنان 

از  هاایند که شومید و این رها کردن باعث کنمیرا از عنایات و فیوض خودش محروم  هاآند، کنمیرا رها  هاآنذارد، گمی

ند و تحت تأثیر هدایت ابتدایی خداوند ایمان می آورند شومیطریق جنت گمراه شود. در حالی که در هدایت وقتی مهدی واقع 

دهد که عبارت ند، خداوند پاداش این قرار گرفتن در مسیر هدایت را، یک هدایت دیگری قرار میشومیصالح  و اهل عمل

 رساند.به مقصود می را هاآنند، خداوند شومیاست ایصال إلی المطلوب، یعنی در معیت خداوند به مطلوب واصل 
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 ضالل منه و مذموم ال و بمحمود لیس ما منه و مذموم هو ما منه و محمود هو ما فمنه: وجوه علی الضالله فمعنی»

د است، و سوم پسنناآن گمراهی که پسندیده است، دوم آن گمراهی که  یپس ضاللت معنایش سه وجه دارد، یک «.النسیان

د، وقتی شومیاصل موم. این قسم سوم، گمراهی است که در اثر فراموشی بر انسان حن گمراهی که نه محمود است و نه مذآ

لی گاهی ناشی است، ونسیان د. گاهی این فراموشی ناشی از شومید حق را، این خود به خود گمراه کنمیانسان فراموش 

ای که انسان ختگیاین آمی است، یعنی منشاء نسیان و فراموشی گاهی توجه به عالم کثرت از یک فسق و گمراهی اولی است.

د، این نه محمود است و نه شومینسیان انسان از حق بیشتر  یختگی بیشتر باشد، قهراًبا عالم ماده و طبیعت دارد، هرچه آم

این نسیانی که از این راه  شود.ناشی می از توجه به غذا خوردن، خوابیدن و کارهایی که مباح است موم، مثل نسیانی کهمذ

د بهتر است ولی موم، البته اگر نباشنه مذهی است، ولی نه محمود است و یک ضاللت و یک گمرا د، قهراًشومیها حاصل 

 د. شومیانیم بگوییم.... این ضاللت خودش یک ضاللت کیفری است ویا منشاء یک ضاللت کیفری تومین

 د.شومیوند نسبت داده ضاللتی که محمود است و پسندیده است، به خدا ،«....تعالی اهلل الی المنسوب هو المحمود فالضالل»

 بفرض وااقرّ ان بعد عنه صرفوا و فخالفوه المنذر به جاء المّ الهادی االمام لهم اقام النه تعالی الیه المنسوب الضالل معنی فهذا» 

د، محمود است چون این شومیضاللی که به خدا نسبت داده ، «ضلوا فخالفوه، یذررون ما و یاخذون ما لهم نبیّ ما و طاعته

اهنما و هدایت د این است که خداوند رشومیکیفر عمل خود شخص است. پس معنای ضاللت و گمراهی که به خدا نسبت داده 

رگرداندند. یعنی ابتدا هدایت بمخالفت کردند و از آن روی  هااینقرار داد، بعد که منذر و انذار کننده آمد  هااینکننده را برای 

اما  طاعت الهی را،ا دفتنو پذیرگرفتند هدایت و هدایت پیشوایان قرار تحت قبول کردند و به انذار منذر توجه کردند،  الهی را

ای که ت جزایی، گمراهید همان ضاللشومیبیان شد، مخالفت کردند با آن و گمراه شدند. این  هاآنبعد از آنکه این امور برای 

 ست. هاآنمل خود قرار داده است. این نتیجه ع هاآنو کفار و فاسقان، خداوند برای بعنوان کیفر و جزاء عمل منحرفان 

 هااینقرار داد و عرض کردیم که این نتیجه عمل  هااین، منشاء این ضاللت را فسق خود «و ما یضلّ به إلّا الفاسقین»

 1.دکنمیاست و خداوند ابتدائاً کسی را گمراه ن

 وارد شده.  مضمون روایاتی است که در این رابطه گفتیم و تأکید بر آن شد، دقیقاً آنچه که ما در جلسه گذشته
 روایت دوم

 ان یستحیی ال اهلل ان»: تعالی قوله فی( السالم علیه) الصادق عن » :مایدفرمیکه  روایت امام صادق در ذیل این آیه

 علی یعذبهم ثم العباد یضل تبارک اهلل ان زعم من علی ردّ اهلل من القول هذا ان «کثیرا به ویهدی کثیرا به یضل... یضرب

 2.«ضاللتهم

                                                           
 .12ص  90ار ج . بح 1

 .7ص  5ار ج . بح 2
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را بخاطر  هاآند، و بعد کنمید که خداوند بندگان را ابتدا گمراه کنمیاین قول از ناحیه خداوند ردّ بر کسی است که گمان 

در  مخصوصاً موضوعات مورد بحثد. این در واقع ردّ جبریه است. اشاره خواهیم کرد که از کنمیاین گمراهی عذاب 

دق دارد اشاره به آن دوران امام صادق همین قول به جبر بوده. فرقه جبریه در واقع اساس اعتقادشان همین بود، امام صا

یچ نقش و اختیاری هند، طبق اراده الهی است و شومییی که هدایت هاآنند که همین را معتقد دقیقاً هاآند و کنمیفرقه 

این  هاآنرنوشت مقدر کرده و س ند بخاطر این است که خداوند چنینشومیه ایی هم که گمرهاآنسیر ندارند و مدر این 

را هم عذاب  هاآند، بعد به همین خاطر کنمیه خدا بندگان را گمراه کگمان کردند  هاآنبوده است. لذا در این بخش 

هشتی یا جهنمی خارج است و سرنوشت محتوم انسان ها است که بد، یعنی عذاب و جهنم و بهشت همه از اختیار ما کنمی

 شوند و خوشان هم هیچ نقشی ندارند.
 روایت سوم

 المنافقین یعنی( کثیرا به یضل) قوله فی الصحابه من وناس مسعود ابن عن »ور وارد شده است، یت دیگر در درّ المنثروا

و  (کثیرا به ویهدی)، ند که منظور همان منافقین استشومییعنی بوسیله قرآن عده زیادی گمراه ، «(کثیرا به ویهدی)

یی هاآنآنوقت  1،«المنافقون هم: قال( الفاسقین اال به یضل ما و)»ند که منظور مؤمنین است، شومیبسیاری هم هدایت 

 باشد،فسق آنها میگمراهی در اینجا اشاره به علت گمراهی شده است که علت فسقشان است،  لند به دلیشومیکه گمراه 

یعنی فسق اعتقادی  باشد.نیست، فسق در اینجا اعم از فسق عملی می« فاسقین من المؤمنین»در اینجا « فاسقین»منظور از 

ایی که خدا زده است گروه کثیری مردم را که به سبب این کالم و به سبب این مثله کرده استتقسیم  و عملی، قبل از آن 

این همان دلیل اضالل  شوند به دلیل فسق آنها است،آنوقت آنهایی که گمراه میشوند، گمراه و گروه کثیری هدایت می

ر چند به خداوند نسبت هن بخش از آیه داللت دارد بر اینکه اضالل وضوح ایکیفری و جزایی است که عرض کردیم. به 

 هاآنعنایش این نیست که از ابتدا خداوند بندگانش را اضالل کند، بلکه این اضالل کیفر روی گرداندن مد ولی شومیداده 

اش این ردانند، نتیجهگمی شان از این رویودثال خدا و دین خدا و هدایت است. وقتی خماز کالم خدا و کتاب خدا و 

اوی است با گمراهی و تحیّر و از دست دادن جهت مسیر مساین د و وقتی که رها کند، کنمیرا رها  هاایناست که خدا 

 .بسوی مقصود و مطلوب
 روایت چهارم

 المثل بهذا یضل اهلل ان: کفروا الذین یقول( کثیرا به ویهدی کثیرا به یضل(: )السالم علیه) العسکری عن »:چهارم روایت

 قیلهم علیهم تعالی اهلل فرد به، یضله من به یضر فهو یهدیه من به نفع ان و النه للمثل معنی فال ای کثیرا، به ویهدی کثیرا

یضلّ به کثیراً و »اند اینکه گفته شده امام عسگری در ذیل این بخش از آیه فرموده؛ 2 «(الفاسقین اال به یضل ما و: )فقال

                                                           
 .104ص  1. درّالمنثور ج  1

 .389ص  24ر ج . بحا 2
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ه احتمال دادیم، یک ، این قول کفار است. اگر خاطرتان باشد در اینکه این مقول قول چه کسی است س«یهدی به کثیراً

احتمال اینکه هر دو قول خداوند است، یک احتمال اینکه هر دو قول کفار است، یک احتمال اینکه اولی قول کفار است 

هایش جمع یند خداوند با این مثالگومیار است که و دومی سخن خداوند است. طبق این روایت این مجموع قول کفّ

 فال ای»اهند بگویندخومی منظور از القاء این سخن چیست؟ .دکنمیرا هم هدایت  زیادی د و عدهکنمیکثیری را گمراه 

د، اما در کنارش کنمیای را هدایت ها عدهثال، وجهی ندارد که خداوند مثال بزند چون درست است این م«للمثل معنی

نسبت داده شده این است، یعنی  هاآنو به ند، فلسفه اینکه این جمله از کفار بیان شده شومییک جمع بسیاری هم گمراه 

بی فایده هم نیست و نفع هم دارد  هااینزند، هایی که خداوند می، این مثالبله :اهند به خداوند عرض کنند کهخومی کأنّ

ند و لذا نمی ارزد که خداوند این شومین جمع زیادی هم گمراه آد، اما در کنار شومیو برای جمع بسیاری باعث هدایت 

 مثال ها را بزند چون یک خسارتی از این پدید می آید و آنهم گمراهی جمع بسیاری است. 

که شما نترسید و نگران نباشید،  «الفاسقین اال به یضل ما و »:مایدفرمی خداوند در پاسخ و در مقام ردّ این جماعتاما 

ند که فسق دارند، یعنی منافقین. پس این شومیها گمراه د؛ کسانی با این مثالشومین ها ابتدائاً گمراهین مثالکسی با ا

د، این یعنی شومیاند و فاسد، این سبب گمراهی آنان ست. چون منافقهاآننتیجه عمل و رفتار خود در واقع گمراهی 

 همان اضالل کیفری و جزایی.

این غیر معقول  .، چون محال است و این با حق مطلق سازگار نیستدشومیپس اضالل هیچگاه ابتدائاً به خدا منسوب ن

این با مقام کمال ذات الهی سازگار نیست. اما این منافات ندارد با اینکه  .است که انسان را بسوی غیر حق سوق دهد

گرفته، گرفتار خداوند مخالف کرده و طاعت الهی را نادیده کسی که خودش را از هدایت الهی محروم کرده و با دعوت 

در حقیقت کیفر  و عذابی شود. عذاب شخص در دنیا گمراهی است که ناشی از عمل و رفتار و اخالق رذیله خودش است

 د.شومیو جزای او محسوب 

 الزم بود مطرح شود. 26این تقریبا نکات مهمی بود که در آیه 
  و مسئله جبر 26آیه 

تی که داللت بر تناد این آیه راه جبر را پیش گرفتند و این آیه را از آیاسبرخی به ادر اینجا همانطور که عرض کردم، 

مثال مثل فخر رازی و برخی دیگر به همین آیه استناد کردند و به نوعی مسئله جبر را  .د، قلمداد کردندکنمیعقیده جبریه 

ده جبریه سازگار نیست. همه با عقی ، لکن با این توضیحاتی که ما تا اینجا دادیم، معلوم شد که این از اساسدپذیرفتن

د، از هدایت شومیشان هست و البته شامل موجودات دیگر غیر از انسان هم به غیر از هدایت تکوینی که شامل هاانسان

عام  یرد. هدایت تشریعیگمی ها را در بریعنی همه انسان«. إنّا هدیناه السبیل، إمّا شاکراً و إمّا کفوراً»ند؛ مندتشریعی بهره

یرد. منتهی این هدایت ابتدایی تشریعی در برخی اثر دارد و در برخی تأثیر گمی است، این هدایت ابتدایی همه را در بر

 تأثیر شود، بماند.د که این هدایت بیشومیعواملی باعث  چهندارد. اینکه 
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درست و غیر حق ه انسان به سمت و سوی نادر اینک از عومل مختلف تأثیر دارد که توضیح دادم آنچه هم بنده اجماالً قبالً

معه و غیره، عامل وراثت، عامل تربیت، خصوصیات والدین، جا ی مثالًند، یعکنمیپیدا  یحرکت کند، عمدتاً جنبه مقتض

ع ورمش ش به طرق ناداجدا کسی که مثالً د، نه اینکه تمام العلّۀ باشد.کنمیت در شخص را ایجاد همه مقتضی شقاو هااین

اما در وجود همین  تر است،یل مال کردند و از این مال فرزندی متولد شده، کشش به سمت شقاوت در او قویتحص

با لذا ند. کنمیعالوه دین و هادیان و ائمه هم از بیرون او را راهنمایی ، بهدایت عقل، موجود است شخص ندای فطرت و

اند در برابر آن اقتضاء مانع ایجاد کند هر چند که مشکل است. کسی که تومیو نقشه راه بیرونی  کمک این عوامل درونی

تر است تا کسی که فد، مقتضی برای رفتن بسوی انحراف در او ضعیشومیدر یک محیط عقالنی، دینی، اخالقی تربیت 

کسی مثال از راه جبر نیست، یعنی اینطور نیست که در هر صورت د. اما کنمیدر یک شرایط مستعد برای انحراف زندگی 

زنا متولد شد، این دیگر به هیچ وجه روی سعادت را نبیند یا پدر مادر خالف کاری که همه مالشان از راه حرام تحصیل 

تر است ولی در عین ، یا مقتضی به سمت شرّ در او قویتر استضعیففرزند آنان شده، مقتضی برای خیر و سعادت در 

 ایجاد کند.  هاآنر اند مانع در برابتومیی که گفته شد حال با آن نکات

فسق و نفاق و کفر اشخاص هم در عین که عرض کردم  و دشومیبه هیچ وجه از این آیه، جبر استفاده ندر مجموع پس 

عوامل مختلفی دارد و اختیار همیشه به عنوان یک ابزار در دسترس انسان است که بر  هااینحال بر اساس جبر نیست، 

 .که اشاره خواهیم کرد مرحوم عالمه گفتههم . چند نکته مفید در این رابطه کند صحیح را انتخاب اساس آن راه

 سوال:

چرا آنطور شد؟ این عوامل اما بود،  ییم هر کسی که منحرف است.... مثال پسر نوح که پدرش پیامبرگومیما که ن استاد:

دخالت دارد، ؛ خیلی از امور در این مسئله خالصه کنیمانیم همه این مشکالت را در یک عامل تومیف دارد. ما نلمخت

ها لرزیند و خودشان در مقابل این وسوسه ضعف نفسانیکه خیلی هم خوب بودند اما بر اساس  بسیاری از افراد بودند

 ولی که راه سعادت را طی کندراهم است انسان فه شرائط برای مهگاهی دلیل اختیار است، خود لغزیدند. اتفاقا این 

است هم داریم کسانی را که حتی ممکن  طرفیاز دهد. میهای شیطانی او را به این سمت سوق ا و وسوسههای دنیجاذبه

ند و کنمیدر رابطه با حق الناس و حقوق مردم نهایت مراعات را  هااینپدر و مادرشان رو به قبله هم نایستاده باشند اما 

ند. این به هر حال به عوامل مختلف بستگی دارد و عمده پیام این آیه این است که هیچ کس کنمیکسی را ضایع ن حق

د و هر آنچه که از گمراهی به خدا نسبت کنمیمجبور به شقاوت و انحراف نیست و خداوند هیچ کس را ابتدائاً گمراه ن

 د در واقع اضالل جزایی و کیفری است.شومیداده 

 

 «العالمین ه ربّلحمد للّوا»


