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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397آذر  17:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع االول 30مصادف با:   مفردات _ارتباط آیه با آیات قبل _27آیه موضوع جزئی:      

 17 جلسه:

ئهم اجمعینارهین و الطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  اللعن علی اعدا
 27آیه 

 1« یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَوَ یُوصَلَ أَنْ الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ» 

 با آیات قبل 27ارتباط آیه 

. در آیه بیست و ششم است بیان شده گانهو سپس نتیجه فسق و این اوصاف سه فاسقینسه وصف از اوصاف  27در آیه 

 الََّذِینَ وَأَمََّامِنْ رَبَِّهِمْ  الْحَقَُّ أَنََّهُ فَیَعْلَمُونَ آمَنُوا الََّذِینَ فَأَمََّاإِنََّ اللََّهَ لَا یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا »  :فرمودند

یعني خداوند تبارک و تعالي « 2الْفَاسِقِینَ إِلََّا بِهِ یُضِلَُّ وَمَا كَثِیرًا بِهِ وَیَهْدِي كَثِیرًا بِهِ یُضِلَُّ  مَثَلًا ذَافَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللََّهُ بِهَ كَفَرُوا

یست بلکه اضالل جزایي و كیفري است. یعني كند و این اضالل نسبت به فاسقین، اضالل ابتدایي نفقط فاسقین را گمراه مي

غ یشود و خداوند فیوضات خودش را از او دركسي كه از مسیر هدایت خارج شده است به اختیار خودش، این رها مي

 شود. به گمراهي و سرگشتگي ميمنجر كند و این مي

  بیان كرده است. ن و نتیجه نهایي فسق راسه وصف از اوصاف فاسقی ،چون سخن از فاسقان به میان آمد، خداوند به مناسبت

كند كه این اضالل جزایي است. یعني تایید مي مؤید ،اي كه بر این اوصاف مترتب شدهو نتیجهبیان اوصاف این آیه و 

 ست و انشاءاهلل كیفیت این تایید را بعدا خواهم گفت.اضالل، اضالل ابتدایي نی

ه وصف از اوصاف ضمّن بیان ستاین آیه مشتمل بر چهار مطلب است و چهار بخش دارد. سه بخش آن م پس مجموعاً

 شود.مترتب ميفسق اي كه بر اق و فاسقین است، و یکي هم نتیجهگانه فسّسه

 مفردات

اي كه در این آیه مطرح گانهچهارهاي دهیم و بعد سراغ بخشابتدائاً طبق معمول مفردات این ایه را اجماالً توضیح مي

 رفت.شده خواهیم 
 «فسق». 1

در واقع به معناي بیرون  «فسق»نه در واقع تبیین وضعیت فاسقین است. گااوصاف سهكه این  كنیمجهت معنا ميفسق را به این 

 ، یعني خرما از پوستش بیرون آمد. این معناي لغوي فسق است. «التمرۀ فسقت»شود آمدن از پوست است، وقتي گفته مي
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عناي لغوي هم تناسب البته با مو در گذشته سابقه هم نداشته كه را در یک معناي خاصي استعمال كرده واژه اما قرآن این 

چه از حیث رفتار، ، چه از حیث اعتقاد، یعني خروج از مسیر مقرَّر الهي معناي قرآني فسق، .شودكسي كه فاسق ميدارد 

. فاسق در این آیه به خصوص در مورد فسق عملي نیست. چون است در حقیقت مثل این است كه از پوست خارج شده

. آن چیزي كه اینجا بیشتر مد نظر است، فسق اعتقادي است، یعني كفر و شرک شودنمي فسق عملي این جزاء متوجهدر 

 . است فرموده 26ذیل آیه در ري است كه خداوند كه این منشاء اضالل و گمراهي جزایي و كیف

 افساد في»است و یکي هم  «ن یوصلقطع ما امر اهلل به أ»هد است، یکي ع «نقض»به هر حال در این اوصاف كه یکي 

 هااین، «افساد في األرض»و  «قطع ما امر اهلل به» ،پوست وجود دارد. نقض عهد زمدن ااست؛ در هر سه بیرون آ «األرض

 .معناي خروج از پوست تناسب دارندهمه با 
 «نقض».2

کم شکستن در مقابل ابرام به معناي مح، گسستن، ناي فک و فسخ است؛ یعني پاره كردندومین واژه نقض است. نقض به مع

بقاء باشد یعني اگر  دچیزي استعدادر اگر  .ن هستد بقاء در آشود كه استعدانقض در چیزي استعمال مي غالباً .كردن است

 . استشده گویند نقض خود به خود باقي باشد و بعد بیایند این را بر هم بزنند، مي ،كاري به آن نداشته باشند

تفسیر كرده فسق را به نقض عهد بعد از میثاق، یعني كساني كه «.  الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ»  فرمایدميلذا 

، این به این معنا است كه قبالً یک پیماني بین بنده و آنیعني بعد از محکم كردن  ،آنشکنند عهد خدا را بعد از میثاق مي

 خداوند محکم بسته شده و نقض آن عهد، یعني بیرون شدن از پوست این تعهد و پیمان است.

به اتصال آن كرده، اگر بریده شود، اینهم در واقع هم همین است، یعني آنچه را خداوند امر  «قطع ما امراهلل به ما یوصل»

 شود.بیرون شدن از پوست است. پس تناسب بین معناي لغوي فسق و آن معنایي كه خداوند فرموده اینجا روشن مي
 . عهد3

؛ اینکه انسان در یک امري خودش است عهد است. عهد به معناي التزام و تعهد در برابر كسي بر امر مخصوصيسوم واژه 

گویند عهد. عهد یعني التزام و در واقع حفظ یک چیز و مراعات آن در در برابر كسي متعهد و ملتزم بداند، به این ميرا 

 همه حال است كه دال بر یک نحوه ثبات هم هست.
 «میثاق». 4

یقات یعني ما یتحقق به الوقت، یعني آنچه كه وقت به ما یوثق به الشیئ است. م يمثل میقات، به معنا لمیثاق بر وزن مفعا

شود. پس میثاق در این بیان به معناي شود. میثاق هم یعني آنچه كه شیئ بوسیله آن محکم و مطمئن ميآن محقق مي

 محکم كردن است. 

كه ایجاد شده  يام و تعهدالتزو با خداوند بسته  یعني عهدي كه بشر «ینقضون عهد اهلل من بعد میثاقهالذین » بر این اساس

 برند.كنند و از بین ميمحکم شده، آن را نقض ميو 

، پاي بند هستندها به التزامات و تعهداتشان عهد في نفسه یک امر الزامي است،چون این یک امر عقالیي است كه انسان

كند. پس در درون عهد معناي استحکام تر ميتر و محکماميید، یعني این عهد را الزآاما وقتي میثاق به دنبال عهد مي
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ساده یعني این را دو  هست چون یک نوع التزام و تعهد است، ولي میثاق عهد یعني اتقان و إحکام عقد كه به تعبیر روان و

  دارد. ن وجودفي نفسه از نظر عقالء الزام در آ کهكند با اینتر ميميقبضه و الزا
 «خاسرون». 5

 است  ت عربدر ادبیااین در مقابل ربح و سود است. و خسارت غیر از ضرر  .است استعمال شدهخاسرون در آخر آیه 

ربح است. خسارت  الي كه ضرر و نفع غیر از خسارت وكنیم در حمياستعمال را بجاي هم  هااینو إال ما در لغت فارسي 

ارزش كاالي او ا نفعتي برایش حاصل شود و یاي مدر مقابل ربح است و ضرر در مقابل نفع است. اگر كسي در یک معامله

گویند ود كم كند ميكسي سود نکند و یا ساگر  ،گردد به سودضرر برميولي برند. پیدا كند، كلمه نفع را برایش بکار مي

گاهي تعبیر برد ولي نفع نمياش محفوظ است سرمایه محفوظ است. كسي كه سرمایهاصل ضرر و مورد ضرر كرد. در 

رود كه سرمایه آسیب ببیند، در جایي بکار ميهمواره اینجا نظر به سرمایه نیست، ولي خسارت  .كه او ضرر كرد كنندمي

توجه به اینکه این  خواهد بگوید كه فاسقین بادر واقع ميآیه یا بخشي از سرمایه. بر این اساس  همه سرمایه ویا  حال

، بلکه باالتر دم نفععد. نه تنها ضرر به معناي اناز دست دادههم را  دشانسرمایه خو وجود دارد،  هاآنسه وصف در مورد 

رق بین فسق اعتقادي ف اتفاقاً شان را هم از دست دادند.اند هیچ، بلکه سرمایهدست نیاوردهبه نفع كه  از ضرر است. یعني

ست و گرفتار ادي است، كافر اقتو فسق عملي در همین دو نکته و این دو مطلب نهفته است. كسي كه گرفتار فسق اع

مگر در  ،است خسران است. كسي كه گرفتار فسق عملي است ضرر كرده و نفع نبرده، اما به سرمایه او آسیبي نرسیده

 گیرد. مرار پیدا كند و زیاد شود كه حتي سرمایه او را هم از او بي از حاالت كه این فسق آنقدر استبعض

» ، در سوره رعد هم آمده (فقط تفاوتش در آخر این آیه و بخش چهارم است) ،تعبیرنظیر این آیه با همین به هر حال 

 سُوءُ وَلَهُمْ اللََّعْنَةُ لَهُمُ ئِکَأُولَ لَ وَیُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِالََّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللََّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَ

شاءاهلل در جاي كه ان«  أُولَئِکَ لَهُمُ اللََّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدََّارِ» ، این جمله را دارد « أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ» . بجاي 1«الدََّارِ

 خودش درباره این دو بحث خواهیم كرد. 

 27وجه تأیید کیفری بودن اضالل با آیه 

، جز فاسقین اضالل و « الْفَاسِقِینَ اإِلََّ بِهِ یُضِلَُّ وَمَا»  :ردیم كه در آیه قبل فرمودراجع به ارتباط این آیه با آیه قبل عرض ك

 كند،مي هسقین را گمراخداوند فاو فرمود این سه وصف را ذكر كرد؛  ،كنند. بعد به مناسبتگمراهي كیفري و جزایي پیدا نمي

وضیح دادیم. تما این را  وگمراه كند، چون اصال اضالل ابتدایي در مورد خداوند محال است  را هاایننه اینکه از ابتدا  ولي

ض كردم كه این و به همین جهت عر كندبیان مي ها راآن فلسفه اضالل كیفرياوصاف  اینگویا در این آیه ضمن معرفي 

ند، و همه آنچه را را محکم كرده بودآنکه آن فاسقان نقض عهد كردند بعد از فرمایدميل كیفري است چون الیه مؤید اضآ

 د را باختند. و بعد از آنکه در زمین افساد كردند، سرمایه خو قطع كردند هاآنكه خداوند امر كرده بود به وصل 
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و و پیمان شکستند  داما نقض عهد كردن ،را از دست دادند. یعني با خداوند عهد كردندعهداهلل بوده كه آن هااینسرمایه 

ه نقض عهد جرت در واقع نتیسرمایه را از دادند، گمراه شدند. پس این گمراهي و اضالل و خساشکستند و چون پیمان 

زماني اتفاق افتاده  هاایناضالل  .را رها نکرده بود هااینخداوند نکنند شکني  إال تا زماني كه نقض عهد و پیماناست و 

 كه نقض عهد كردند. 

فطرت و نداي حقیقت طلبي  آیه به روشني خودش مؤید اضالل كیفري و جزایي است. كسي كه سرمایه بنده معتقدم كه این

اي براي تکامل و حركت كتب را كنار بگذارد، دیگر سرمایهدرون را خاموش كند و دعوت انبیاء و ارسال رسل و انزال 

در این دنیا نور فطرتش خاموش شود مساوي  خاسرند و كسي كه هااین فرمایدميندارد و بخاطر همین است كه خداوند 

شود و این گمراهي در تاریکي مطلق و گمراه شدن و كسي كه نقشه راه زندگي را كنار بگذارد، قطعا گمراه ميبودن است با 

 عمل خودشان است كه با نقض عهد باعث شدند سرمایه شان را از دست بدهند.نتیجه هم 

 كیفري بودن و جزایي بودن این اضالل مورد توجه قرار بگیرد. مؤید د به عنوانتواننکته مهمي است كه ميپس این 

 بحث جلسه آینده

این چهار بخش توضیحات و درباره و اینکه این ارتباط چگونه است باید  26با آیه  27بعد از بیان مفردات و ارتباط آیه 

را چیست كه فاسقین آنهد كه خداوند اشاره كرده نقض عهد یعني چه و یا منظور از این ع مطالبي عرض كنیم كه اصالً

، منظور از افساد في درا قطع كردنآن هاآناند و یا چگونه این عهد میثاق شد و ما امراهلل به أن یوصل چیست كه شکسته

 اش سخن بگوییم.بارهچهار بخشي است كه باید در هااینمعناي خسران چیست.  األرض چیست و نهایتاً

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»                                                                                                                 


