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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی  3:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  16مصادف با:   بخش سوم: و یفسدون فی األرض _27آیه موضوع جزئی:      

 24 جلسه:

ئهم اجمعین ارهین و اللعنالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  علی اعدا

 خالصه جلسه گذشته

بخش است. دو بخش از این چهار بخش مورد رسیدگی قرار گرفت بخش  4عرض کردیم آیه بیست و هفتم مشتمل بر 

مراتب و مراحل و آثار موضوع عهد الهی و به تفصیل در مورد که « الََّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللََّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ»اول این بود 

 بود. « مَا أَمَرَ اللََّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَو یقطعون »  عهد و نقض عهد الهی سخن گفتیم؛ بخش دوم

گانه به بیان صفات سه 27بنابراین در آیه  بحث فاسقین مطرح شد، 26ون در آیه اند، چاین دو در واقع صفات فاسقین

ضمن اینکه « الْخَاسِرُونَ هُمُ ئِكَأُول»خسران است بیان کرد و عرض کردیم که  فاسقین پرداخت و نتیجه فسق آنها را که

د و همیشه کنمید، مؤید اضالل جزایی هم هست و اینکه خداوند متعال ابتدائاً کسی را گمراه نکنمینتیجه فسق را بیان 

 گمراه کردن جزا و کیفر اعمال خود انسان است.

 کردیم.بیان کرده بحث ف از اوصاف فاسقان را ما درباره دو بخش اول که دو وص

 «یفسدون فی األرض»:بخش سوم

های فاسقان افساد فی األرض از ویژگی که مبین ویژگی و صفت سوم فاسقان است. 1«وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ»بخش سوم این است 

د، روی فسق اعتقادی است، گرچه کنمیهم گفتیم که تأکید این آیه و آیه قبل که حول فسق و أثر وضعی فسق بحث  است. ما قبالً

چون توان بعضی از این آثار و مطالبی که گفته شده را شامل فسق عملی هم دانست ولی اینجا بیشتر به فسق اعتقادی نظر دارد می

از فسق عملی است. در ادامه خواهیم گفت که قرآن از فسق اعتقادی بعنوان فساد ترادی ریشه و بنیان فسق عملی و مهمفسق اعتق

 . توصیف شدند کبیر یاد کرده است. به هر حال موضوع بحث چون فسق اعتقادی است، فاسقان به مفسدان فی األرض

 معنای فساد فی األرض

مسئله فساد در قرآن و به ویژه فساد فی األرض به دفعات مطرح شده است، یعنی در برخی از آیات به بعضی از مصادیق 

فساد فی األرض اشاره شده است. این یکی از دستورات صریح قرآن است که خداوند متعال نهی کرده از فساد در زمین 
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دین، ارسال رسل، انزال کتب و شاید آوردن اصالح زمین به فرماید که ما زمین را اصالح کردیم؛ چون خداوند می

 اند.که در انسان قرار داده شده است یعنی عقل و فطرت، اینها همه سبب اصالح زمینباشد های باطنی حجت

ه مقابل صالح به چ د که فساد درشومید از اینکه شما زمین را بعد از اصالح آن فاسد نکنید. پس معلوم کنمیبعد نهی  

ل انسان مربوط هر آنچه که به حوزه اخالق و عماست یعنی معناست. وقتی اصالح ارض به دین و ما یَتعلقُ بالدّین 

 فساد زمین هم به از بین بردن و تخریب این بنیاد و بنیان است.پس ، دشومی

وت، ایمان به کتب آسمانی، قاد به نباصالح باشد، یعنی اعتقاد به توحید، اعتقاد به مبدأ، اعتقاد به معاد، اعت اگر دین سبب

. اگر دین و عمل تمل بر سه بخش است، اخالق، عقیدهچون دین مش و اعمال انسان باعث اصالح است. فضائل اخالقی

است.  مشتمل بر سه بخش است و دین سبب صالح زمین است، پس فساد در زمین به تخریب اخالق و عقیده و عمل

بعالوه  .د استرتبه فساد به توحید، مبدأ، معاد، نبوت، نباشد و این مهمترین و باالترین میعنی از حیث اعتقاد کسی معتق

پس صالح  است،باشد. دین چون مشتمل بر این سه بخش طالح های اخالقی باشد و نیز عملش یلتوجودش مملوّ از رذ

 قسمت است و فساد ارض هم به فساد این سه حوزه است. هدین به سالمت این س

ناقص است؛  گاهی این فساد جامع و تام است و گاهیباالخره این یك توضیح کلی در مورد فساد فی األرض بود که 

را به نحو  ضرت ولی عصر)عج( ظهور کنند و دینرض زمانی است که حه صالح هم اینطور است، صالح کلی أهمانطور ک

 ی باشند وعقایدشان سالم شود.کامل حاکم کنند و مردم ملتزم و عامل به فرامین و احکام دین

 فساد در قرآن

به فرمایید که مصادیقی برای فساد ذکر کرده اما در قرآن مصادیقی برای فساد ذکر کرده است، اینکه در آیاتی مالحظه می

نیست که فساد لزوماً مساوی با آن مصداق باشد. مفهوم فساد فی األرض همان بود که عرض شد ولی طبیعی این معنا 

است که برای هر مفهوم کلی مصادیق فراوانی یافت شود. در قرآن کریم بعضاً به این مصادیق اشاره شده و لذا نباید گمان 

جایی شرک را بعنوان فساد معرفی کرده، در جایی دیگر  چون در هماهنگی و ناسازگاری است.که بین این آیات ناشود 

جزئی، رابطه کلی و  ها مانند:رابطه اینای که عرض کردم در حقیقت با توجه به نکته ،ا بعنوان فساد معرفی کردهاخالق بد ر

در این آیات ذکر رض با استفاده از همین آیه معلوم شد و آنچه که ألرابطه کلی و مصادیق است. مفهوم کلی فساد فی او 

 1.از کفر بعنوان فساد کبیر یاد شده است ایشده همگی مصداق است. مثال در آیه
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وَلَا تَبْخَسُوا النََّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا  وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ» است: ای دیگر کم فروشی را مصداق کفر دانستهدر آیه

  .1«مُفْسِدِینَفِی الْأَرْضِ 

لذا ه اعتقاد است؛ ها در قرآن فسق در ناحیهم است این است که بزرگترین فسادمصادیق است ولی آنچه مبیان اینها همه 

ند، در واقع بیشتر به فسق کنمییعنی فاسقان کسانی هستند که در زمین فساد « وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ»فرماید آیه که می

اند و کسی که کافر و رکاند و یا مشدارد و منظور از فاسقان اینجا کسانی هستند که از حیث اعتقاد کافر اعتقادی آنها نظر

 مشرک باشد، قهراً همه گناهان او ناشی از همین کفر و شرک است.

 فساد غیر کافران

عقیده  یك ثالًاگر کسی متری است و باید توجه کرد که است، گاهی در یك دامنه محدود «رضفی األ» ،افساد متعلقگاهی 

یبند نباشد، این را توصیف یلت اخالقی در او باشد، یا اهل عمل صالح نباشد و به احکام ملتزم و پاباطل داشته باشد، یا یك رذ

نه تنها خودش آلوده  و ماده فسادی است که ید که این یك بذرآند؛ از فساد فی األرض به دست می کنمیفساد فی األرض نابه 

 رود.فرای بکار مید. تعبیر افساد فی األرض در مورد چنین اشومیاک است، بلکه باعث ناپاکی و آلودگی دیگران هم و ناپ

ند چون در کنمیناگر یك مسلمانی از حیث عقیده یا اخالق و عمل مشکل داشته باشد، او را متصف به فساد فی األرض  

ظر عملی و اخالقی و از ن زندیلی گناه از انسان سر ت که به هر دلمورد همه انسان ها گناه ممکن است و این بدیهی اس

از حیث عقیده ممکن  ثالًمیا  .در او وجود دارند مانند حسادت، کینه، انتقام، میل به دنیا و غیره و رذائلی دچار مشکل شود

ه به توانایی محدود است آن عقیده صحیح و درستی که باید نسبت به پروردگار و اولیاء داشته باشند را ندارند. با توج

این  ند؛ قطعاًکنمیرض ها افساد فی األتوانیم بگوییم که همه انسانانسان ها و امکان لغزش آنها در هر سه حوزه، ما نمی

انی است که ها در این سه حوزه دارند نیست. افساد فی األرض مخصوص کسالت متعارفی که انساناظر به اشکاآیه ن

ل به ملکه شده نها تبدیر مورد کسانی است که این صفت در آعقیده، شخصیت و رفتارشان بر فساد است و این مسلماً د

 است.

ند، اینها تا زمانی که بطور کنمیکه زیاد هم گناه  های معمولی یا مسلمانان معمولی که ممکن است اهل گناه باشندانسان

ممکن است که نور فطرت در خاموش نشده است.  تنها نور فطرآ جودوهنوز در  ی پیوندشان را با دین قطع نکردند،کل

ها وجود دارد. ی در باطن شخصیت بسیاری از انسانولی به هر حال آن کور سوی روشنای ها کم و ضعیف شودانسان

                                                           
 .183و  182. سوره شعراء آیه  1



115 

 

کسی که در او  تواند راه برای صالح خودش و دیگران را باز کند، اماکور سوی نور در نهاد شخصیتی انسان میهمین 

 ملکه شده است، چنین کسی مصداق افساد فی األرض است.  طالحهها و نیز اعمال عقیده باطل، رذیلت

 «فی األرضیُوصَلَ و افساد  أَنْ بِهِ اللََّهُ أَمَرَ مَا »استمرار نقض عهد و قطع

نکته مهم در این رابطه این است که این رفتار و عقیده و عمل فاسقان استمرار دارد و در این آیه هم بخاطر همین فعل 

 ید ینقضون، یقطعون، یفسدون. گومیمضارع بکار رفته است و 

ای هستند مثل یك چشمهر دارد. استمرا ید یفسدون، یعنی این فسادشان که شامل فساد عقیده، فساد خلق و عمل استگومیوقتی 

خودش را در حد وسع خود کند. طبیعتاً هم خودش آلوده است و هم اطراف جوشد و اطراف خود را آلوده میکه از آنها ناپاکی می

 قلمرو افساد معلوم شود. پس باید دقیقاًکند. و مقدار جوشش خود آلوده می

 صالح أرض در مورد آنها جایگاهی ندارد، اصالًاساساً روشن شد که فاسقان کسانی هستند که  پس معنای بخش سوم آیه اجماالً

 عمل به عهد الهی و اتیان به ما امراهلل به أن یوصل و نیز صالح به این معنایی که گفتیم در مورد آنها قابل تصور نیست.

 بحث جلسه آینده

ه این یك توضیح دارد و یك روایت در ذیل این آیه است که تمام اجزای است ک« الْخَاسِرُونَ هُمُ ئِكَأُول»بخش چهارم 

 یم.شومی 28این آیه را توضیح داده که آن را هم انشاءاهلل عرض خواهیم کرد و  بعد وارد آیه 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


