
155 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1397بهمن  13:تاریخ     تفسیر سوره بقره موضوع کلی:     

  1440جمادی االولی  26مصادف با:  پیام کلی آیه: تسخیر عالم توسط انسان _29آیهموضوع جزئی:      

 35 جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 پیام کلی آیه

 .گفتیم آیه سه بخش دارد بیان شد کیفیت ارتباط و تناسب این آیه با آیات قبل 29در مورد آیه 

ها اهد بیان کند که غرض و هدف اصلی از خلقت انسان و آنچه که در آسمانخومی به طور کلی خداوند متعال گفته شد

مقصدی برسد و این د، شومی زمین است، این است که انسان به مقام قرب که گاهی از آن تعبیر به مقام خالفت الهیو 

و زمین برای او بما  د. در این مسیر و انتفاع از آسماند فراموش شود و انسان در این مسیر نباید متوقف شویاست که نبا

 وسایلی هستند که انسان به آن مقصد اعلی هدایت شود. و ر ابزااینها همه بلکه هو انتفاع موضوعیت ندارد 
 تسخیر عالم ماده توسط انسان

اهد بیان کند که آسمانها و زمین در تسخیر خومی د این است که خداوند متعالشومی نکته مهمی که از این آیه استفادهولی 

هُوَ الََّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ »لبیان در تفسیر یرد. برخی از مفسرین از جمله مرحوم طبری در جامع اگمی انسان قرار

ست است که اینجا سخن از تسخیر نیست، اما در واقع تسخیر در دل این آیه نهفته است و به نوعی فرماید: درمی ،«جَمِیعًا

که همه آنچه که در زمین  و معنایش این است که او خدایی استکرده به تعبیر فنَّی تسخیر را در معنای این آیه ِاشراب 

 1این است که یعنی مسخَّر کرد برای شما.« برای شما آفرید»است برای شما آفرید. منظور از 

که این عالم مسخَّر انسان قرار داده شده. جهاتی از بحث در مورد تسخیر معنا تسخیر موضوع مهمی است در قرآن به این 

 این عالم توسط انسان وجود دارد. 

ینکه این تسخیر در عرض تسخیر خداوند نیست و بلکه در طول آن است. در برخی از آیات قرآن به این امر ا جهت اول:

خداوند به امر خودش برای شما تسخیر کرد 2 « وسخر لکم الفلک تجری فی البحر بامره» د از جمله این آیهکنمی تصریح

تفویض در کار نیست و این یک خط کلی است و در همه  مسئلهلذا و مسخَّر قرار داد که این چیزها در دریا حرکت کند. 

د، در کنمی تی در دریا حرکتد؛ اگر کششومی واقع «مرهبه أَ»مواردی که سخن از تسخیر این عالم توسط انسان است که 

با د. این یک نکته مهمی است که خداوند نظام خلقت را به نحوی قرار داده است که کنمی پوشش امر خدا جریان پیدا

 تواند به تسخیر انسان در آید ولی همه اینها به إذن الهی و به امر الهی است. توانایی های انسان، می
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لَا الشََّمْسُ یَنْبَغِی » فرمایددر قرآن می چنان شود.در این چهار چوب نظام علی و معلولی واقع می این تسخیر دوم:جهت 

نها عوض نشود و سبقت بر اینکه روز و شب جای آ .1«یَسْبَحُونَ  فَلَک   فِی وَکُل َّ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللََّیْلُ سَابِقُ النََّهَارِ 

رند، همه در چهار ر کدام استقراری دایکدیگر نگیرند، اینکه نسبت بین خورشید و ماه چگونه باید باشد و اینکه اگر ه

آید، تفویض نیست وقتی سخن از تسخیر به میان می چوب نظام علَّی و معلولی و تحت تدبیر و اراده الهی است. پس قطعاً

ه که انسان تا به حال اختراع و در ضمن آنچتوسط انسان انجام شود.  ترین اختراعات و ابتکاراتولو اینکه محیَّر العقول

ها است و هنوز تا فعلیت ها و ظرفیتچون عالم، عالم قوَّهآنچه که کشف نکرده کالعدم است، به ف کرده است، نسبت کش

 بسیار درازی در پیش است.ها ها، زمانو ظرفیتها پیدا کردن این قوَّه

 است و گاهی تسخیر خاص.تسخیر عام صورت این است که تسخیر این عالم، گاهی به سوم نکته  جهت سوم:

ان و کوششی که در در حد توان و استعداد خودشها است به این معنا که همه انسانها برای عموم انسان تسخیر عامالف( 

مسئله شده بود لذا  قدیم کشتی تازه اختراع تسخیر کنند. مثال در زمانرا توانند این عالم دهند، میاین را به خرج می

ختراع شد.... ادیگر چیزهای هواپیما و خیلی از ها ت. بعددر لسان قرآن بیان شده اسها حرکت اش بر روی آب و دریا

سخیر عام این منظور از ت. پس یر انسان در این حد محصور باشدکشتی به عنوان مثال است و منظور این نیست که تسخ

ی و معلولی، ین علَّتوانند در امور این عالم و در چارچوب قوانهایشان، میو همتها بر اساس توانمندیها است که انسان

 کارهایی را انجام دهند.

اللََّهُ الََّذِی خَلَقَ السََّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السََّمَاءِ »این نحوه از تسخیر را بیان کرده است از جمله آیه آیاتی از قرآن 

شََّمْسَ وَسَخََّرَ لَکُمُ ال»و « الْأَنْهَارَ  لَکُمُ  وَسَخََّرَ  جْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَ  وَسَخََّرَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثََّمَرَاتِ رِزْقًا لَکُمْ 

ها ها و زمین را آفرید و از آسمانفرماید اهلل آن خدایی است که آسمانکه می .2«وَالنََّهَارَ  اللََّیْلَ  لَکُمُ  وَسَخََّرَ  وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ 

ب باران را نازل کرد، بعد به سبب این آب باران ثمرات را خارج نمود. این که برای انسان آفرید، اشاره دارد به همان آ

رزق را برای انسان  «.لدنیاکم و آلخرتکم»أی « لکم»فرماید بعد جسمانی انسان. چون عرض کردیم منظور از اینکه می

وت طاعت و بندگی پیدا کند و با این ترتیبی که در این عالم و در خلقت ن با استفاده از این ارزاق، قافرید چون انسآ

 او هم تقویت شود تا در آخرت سعادتمند شود.اعتقاد وجود دارد، پی به مبدأ ببرد، یعنی 

وید گمی برد وام مینرا در آیه قبل اشاره کردیم. چند چیز است که خداوند نظیرش که  «و سخَّر لکم الفک»فرماید بعد می

، مسخر شما قرار داد راها کند؛ نهرحرکت اینها را در تسخیر شما قرار داد از جمله کشتی، برای اینکه به امر او در دریا 

ت داخل این ز موجودارا دریابید از جمله سد گذاشتن روی اینها و یا استفاده اها توانید معنای تسخیر نهرشما اآلن می

 ان قرار گرفته، روز و شب در تسخیر انسان قرار گرفته.ها. شمس و قمر در تسخیر انسنهر
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ه شده، یعنی قرار داد وید اینها مسخَّر انسانگمی انسان با تسخیر این مظاهر با عظمت خلقت، باید دنبال چه باشد؟ اینکه

د و تسخیر کننده باش تواند خودش هدفدارد و اینها ابزار انسان هستند. چیزی که مسخَّر است، نمی انسان بر اینها اشراف

اصل انسان است و  د که این دنیا در تسخیر انسان است، یعنیشومی مغلوب تسخیر شونده شود. اینکه در این آیات تأکید

ل خودش ی اینکه اصبه جاشونده تسخیر کننده و تسخیر فرع این دنیا است. انسان با فراموشی از این نسبت و رابطه بین 

به جای اینکه با  ترین وجه مغلوب شدن انسان این است کهند اصل و انسان شده مغلوب. مهماباشد وانها فرع، آنها شده

د کنمی در این دنیا زندگی داند و همه توجهش را به این چند صباحی کهدید ابزاری به اینها نگاه کند، کأنَّ اینها را اصل می

 داده است.قرار 

وَتَحْمِلُ »و  «وَلَکُمْ فِیهَا جَمَال  حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ »و  «تَأْکُلُونَ  وَمِنْهَا وَمَنَافِعُ  دِفْء   فِیهَا لَکُمْ  أَنْعَامَ خَلَقَهَاوَالْ »

به تسخیر عام انسان دارد این آیات هم اشاره  1«.رَحِیم   لَرَءُوف   رَبََّکُمْ  إِنََّ  یهِ إِلََّا بِشِقَِّ الْأَنْفُسِ ونُوا بَالِغِ تَکُ  لَمْ  بَلَد  أَثْقَالَکُمْ إِلَى 

 که انسان در همه حاالت میتواند این دنیا را در تسخیر خودش داشته باشد.

قُلْ أَئِنََّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالََّذِی خَلَقَ »فرماید ، می28وزان آیه قبلی یعنی آیه بر و به همین دلیل است که خداوند در آیه دیگری 

وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدََّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا »و  «الْعَالَمِینَ  رَبَُّ  ذَلِکَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا  

دهید؟ روز آفرید، شریک قرار می 2بیبیند برای خدایی که اینچنین است و زمین را در  2«.لسََّائِلِینَ فِی أَرْبَعَةِ أَیََّام  سَوَاءً لِ 

های بسیار قرار داد، و خدایی که مواد غذایی شما زمین قرار داد و در دل آنها برکترا به منزله میخ برای ها خدایی که کوه

 را در طی چهار فصل تنظیم کرد؟ 

 تسخیر خاصب( 

  .سخیر عام داردانسان بر اساس منطق قرآن نسبت به عالم طبیعت و ماده تکه سخیر عام معلوم شد تمعنای حال به هر 

تسخیر خاص دارند و قدرت ویژه دارند برای اینکه در امور این عالم تصرف کنند. تسخیر خاص نیز ها بعضی از انسان

هم تسخیر عام را دارند اما در عین حال ها اند. البته اینامتت که دارای معجزه و کرمربوط به انبیاء و اولیاء الهی اس

شکافد، یک تسخیر است که از عهده هر ای به إذن خدا دارند. اینکه حضرت موسی با عصا دریا را میهای ویژهتوانایی

این تأثیر عصا و شکافتن آن چیست؟ آیا غیر از مسخَّر  3«.أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ »فرماید: میدر قرآن  .آیدکسی بر نمی

آیا غیر از مسخَّر های آب جاری شد، ا سنگ را شکافت و چشمهیا مثال وقتی موسی با عص ن است؟اشدن بحر توسط انس

 ن است؟اشدن بحر توسط انس
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توانند قدرت بر باد پیدا معمولی نمیها انسان 1«.حَیْثُ أَصَابَ فَسَخََّرْنَا لَهُ الرَِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخَاءً » فرماید:می و یا مثال

 کنند اما  سلیمان این قدرت را دارد. 

 وَکُنََّا وَالطََّیْرَ حْنَ دَاوُودَ الْجِبَالَ یُسَبَِّ  مَعَ  وَسَخََّرْنَا مًا وَعِلْمًاحُکْ  آتَیْنَا وَکُلًَّافَفَهََّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ  »میفرماید نیز در مورد داوود پیامبر 

 .2«فَاعِلِینَ

 در مورد انبیاء بسیار است.ها از این نمونه

بینیم. حتَّی در مورد می این نحوه از تسخیر را (علیهم السالم)ما در مورد احواالت ائمه هستند و اولیا الهی هم اینچنین 

شده نقل زیاد ها علماء و عرفا از این نمونهاولیاء غیر معصوم هم چنین تصرَّفاتی مشاهده شده است، و در شرح حال 

کسی که  .دارند دیند که چنین توانمنکنمی کسانی هستند که وانمود .هم کم نیستکذب است. البته در این بین ادعاهای 

 ای داشته باشد؟تواند چنین توانمندیمملو از شهوات نفسانی است چگونه می

 تشکیکی بودن تسخیر

لی تسخیر دارای وبخش اول آیه اشاره به اصل تسخیر کلی عالم طبیعت و ماده توسط انسان دارد همانطور که عرض کردم 

نی به هر که گفتیم که ما تسخیر عام و خاص داریم، ولی این یک حقیقت تشکیکی است، یعت مراتب است، درست اس

رحمانی ها ن تواناییصرف کند که گاهی ایتواند در این عالم تهای روحی خودش را تقویت کند، میمیزان که انسان توانایی

دست  هاانمندیم و غیرمشروع هم به این تواست و گاهی شیطانی، برخی با بعضی از القائات شیطانی و ریاضتهای حرا

ت و به قرب یکوقت در مسیر شرع اسلکن تقویت شود قدرت تسخیر او بیشتر میشود، . هرچه روح انسان کنندپیدا می

 د و گاهی در مسیر شیطان است که موجب بعد انسان میشود.انسان کمک میکن

، و مسخَّر انسان قرار داده الم خلق شدهاره به این دارد که عاش «هُوَ الََّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا »به هر حال 

 نیا و هم برای آخرتش.دکند هم برای شده است برای یک چیز و آن این است که انسان از این عالم به عنوان ابزار استفاده 

ید، بدانید اینها میخواهد بفرماید ما شما را خلق کردیم، غرض را فراموش نکنخداوند این خط کلی حرکت انسان است و 

 هستند و قدرت شما فوق اینها است. ابزار

 «العالمین ه ربَّوالحمد للَّ»
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