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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی  15:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  28مصادف با:  سوره غافر 11تفاوت این آیه با آیه  _28آیه موضوع جزئی:      

 27 جلسه:

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

سه اصل مهم اعتقادی توحید، معاد و نبوت است. مستقیم و غیر مستقیم عرض کردیم آیه بیست و هشتم متضمن اثبات 

آن پرداخته شده بود. اما قبل از این که به بیان چگونگی داللت این آیه بر اصول اصولی که در آیات قبلی هم به نوعی به 

وارد  غافرسوره  11گانه بپردازیم، یک توضیح کلی و اجمالی در مورد این آیه و مقایسه آن با آنچه که در آیه اعتقادی سه

 د که خالی از فایده نباشد. رسمیشده، به نظر 

 ره غافرسو 11با آیه  28تفاوت آیه 

در سوره  1.«یُمِیتُكُمْ ثُمََّ یُحْیِیكُمْ ثُمََّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ثُمََّکَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ  »در این آیه آمده است که 

عرض کردیم سیاق این دو  2«.سَبِیلٍ مِنْ خُرُوجٍتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى قَالُوا رَبََّنَا أَمَتََّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْ»مؤمن آمده 

 وجود دارد.  هااینآیه نزدیک به یكدیگر است اما یک تفاوتی هم بین 

در اینجا چیست  «موت»گوید کنتم امواتاً، اینكه معنای در آیه محل بحث سخن از یک موت و دو حیات است، چون می

، «ثم یحییكم» ؛دیگر ، بعد یک اماته«ثم یمیتكم» ، اول یک موت است و بعد احیاء؛«اکمثم أحی»را عرض خواهیم کرد. 

 و تعالی است. بعد هم رجوع به سوی خداوند تبارکو دوباره احیاء؛ و 

ک تفاوتی بین این دو آیه ؛ پس ی«نَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِرَبََّنَا أَمَتََّنَا اثْ »احیاء است،  دواماته و  سوره غافر دو 11اما در آیه 

وجود دارد که در آیه محل بحث یک موت و یک اماته و دو احیاء و بعدش هم رجوع به سوی خداوند، اما در آیه سوره 

 غافر دو اماته و دو احیاء است. 

ته و احیاء است و یا یک موت و یک اماته به اضافه دو احیاء باید معلوم شود که باالخره در سیر حرکت انسان آیا دو اما

ذکر کنیم و ک توضیح اجمالی در مورد این معنا چیست. باید ی احیاءدو و  اماتهدو است و بعد اینكه اساساً منظور از این 

 ابل استفاده است.از این آیه ق به چه نحومعاد دارد و اصول اعتقادی و این آیه داللت بر مبدأ چگونه ینكه ابعد 
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 «کنتم امواتاً»معنای 

مبدأ این حرکت  د؛شومیشروع  «کنتم امواتاً»معنای کلی این آیه همانطور که گفتیم بیان سیر حرکت انسان است، یعنی از 

 شده و اینكه منظور از موت چیست، چند احتمال دارد.  در این آیه موت قرار داده

 احتمال اول

ثم »، «م معدومیناً فأحیاکم أی کنتکنتم اموات»د، شومیمنظور عدم سابق بر وجود است، بر این اساس معنای آیه این 

 و بعد موجود شده باشد. بوده؛ اینكه معدوم «وجدکمأ

 احتمال دوم

د و تبدیل به یک موجودی شومیاست. حیات به معنای آن روحی که در انسان دمیده  «عدم الحیاۀ»أی  «امواتا»منظور از 

و ما بود مثل نطفه در حالی که شأنیت حیات در شاشتید دیعنی اینكه شما حیات ن «کنتم امواتاً»د. شومیبه نام انسان 

 ات را دارند.حیات انسانی ندارد چون روح در او دمیده نشده اما در عین حال شأنیت حییعنی علقه. نطفه و علقه 

 احتمال سوم

ای از حیات از این هه وقتی انسان متولد شد، هیچ نشانبه این معنا ک موت، موت حكمی است نه حقیقی؛ این منظور از

گذاری و شناخته شدن و شناخت و اسم نداشت و یک موجود مبهم بود و بعد به مرور با نامجهت که کسی او را نمی

ت و معروفیت ابر موت حكمی است. البته شهراین یک حیات اعتباری و حكمی در برو لذا شهرت، یک حیاتی پیدا کرد 

و را ز شهرت برای یک کسی محقق شود که تعداد محدودی ااای د، ممكن است یک درجهکنمیبه حسب مراتب فرق 

 او را بشناسند. افراد بیشتری شناسند و یا اینكه یکب

 گانهبررسی احتماالت سه

 . ات قرآن سازگار نیستت البته با ظاهر آیالکه برخی از این احتما به هر حال احتماالتی در مورد کنتم امواتاً ذکر شده

که بگوییم این  .نیست سازگار، با ظاهر آیات این که بگوییم منظور از کنتم امواتاً أی کنتم معدومین بررسی احتمال اول:

 ، بر خالف قرآن است.است و از عدم محض پا به وجود گذاشتهانسان معدوم 

ست و بعالوه به نیشاهدی هم اما موت حكمی که به عنوان احتمال سوم بیان شد، برای این احتمال  :سوم لبررسی احتما

. «کنتم غیر مشهورین» أی «کنتم امواتاً»حیاء بعید است که موت در ابتدا این معنا را داشته باشد یعنی قرینه إماته و إ

ت و حیات در این مومعنای د که کنمیسوره غافر اقتضاء  11ماته در این آیه و نیز آیه االخره تناسب بین إحیاء و إب

 حیاء در بخش بعد ندارد.این معنا تناسب با إماته و إتناسبی با یكدیگر داشته باشد. آیات 

گوید: میدر برخی از آیات درباره پیشینه انسان چون رسد احتمال دوم قابل قبول است. به نظر می بررسی احتمال دوم:

هل اتی علی االنسان »در برخی از آیات دارد  1؛«لم تكن شیئاًو قد خلقتک من قبل و »انسان به طور کلی هیچ نبوده، 
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ای به . انسان در یک مرحلهبه و قابل توجهی نبود یعنی یک شیئ و وجود مُعتَنا 1«.كن شیئا مذکوراًیلم حین من الدهر 

رفی شده. در این آیه هم به وان اینكه چیز قابل ذکری نبود معای به عنک مرحلهعنوان اینكه چیزی نبود معرفی شده، در ی

یعنی در واقع وجود انسان در یک  «کنتم امواتاً»گوید توانیم بگوییم اینكه میعنوان کنتم امواتاً تعبیر شده. ظاهراً می

رای او وجود داشته و استعداد بنباتی  تت حیوانی نداشت. ممكن است یک حیااشرایطی بود که حیات انسانی و بلكه حی

بنابراین ممكن است از بین این سه احتمال، احتمال دوم که اشاره به این دارد که انسان در او بوده، تبدیل شدن به انسان 

تر باشد. بر اساس این احتمال قابل قبولنطفه یا علقه و یا یک تكه گوشت بود و بعد حیات حیوانی و بعد انسانی پیدا کرد 

اش یک حیات نباتی داشت و بعد به مرور ای از وجود و حیات داشت و در اسباب و علل بعیدهدر واقع یک مرحلهن انسا

 د که انسان یکشومیمعنایش این  «کنتم امواتاً»و بر این اساس معنای . تبدیل به حیات حیوانی و حیات انسانی شد

گوید شیئ قابل ذکر نبودند و آنجا هم که می هااین خاک بود و نطفه و یاچون « لم یكن شیئاً مذکوراً»موجودی بود که 

یعنی شما یک حیات نباتی  امواتاًکنتم پس  یعنی شیئ قابل ذکر نبود. «كن شیئاً مذکورایلم »، به قرینه «لم تكن شیئاً»

یری که دارد مقایسه ن را بعد از تولد و طی مسوجود انساشما . «مذکورا كن شیئاًیلم »و این در حدی است که داشتید 

توانیم بگوییم شیئ مذکور نبود و میانسان توانیم بگوییم میلذا کنید با همان نطقه و علقه و مضغه و تفاوت را خواهید دید. 

د که این یک موجود شومیمذکورا، معنایش این  «كن شیئاًلم ی»و « لم تكن شیئاً»قرینه  هب «کنتم امواتاً»مرده بود. پس 

 ناقابل بوده، آنوقت خداوند او را احیاء کرده است.  و و بی ارزشبسیار پست 

 د.شومیه گفتم، معلوم کای که عرض کردم و با نفی آن دو احتمالی تا حدودی به قرینه آن دو آیه «کنتم امواتاً»معنای پس 

حیاء شد و وارد انسان إ ی. یعن، یعنی خداوند شما را زنده کرد؛ این حیات، حیات دنیایی است«فأحیاکم»گوید بعد می

قائل باشیم به عنوان  نی. اگر برای نطفه حیات حیوابود به اعتبار این که نطفه یا خاک بوداو مرده  .حیات دنیایی گردید

توانیم ظر بگیریم میتوانیم بگوییم حیات حیوانی داشته و یا اگر خاک در نی حیوانی است، میی موجودات زندهااینكه دار

به حیات دنیایی  حیات نباتی داشته و یا بالقوه این حیات در آن بوده است. به هر حال إحیاء اول مربوطبگوییم یک 

 است.

د شومیباعث و  وتم و آن اولی (یک اماته بیشتر در این آیه نیستاست )د، این اماته شومی، انسان میرانده «ثم یمیتكم»

 که انسان از این دنیا بیرون رود.

ید. شومیگردانده دا باز، یعنی به سوی خ«لیه ترجعونثم إ»ماید فرمی، این احیاء مربوط به قیامت است؛ و بعد «ثم یحییكم»

 ساساً یک اماته بیشتر نیست. پس در واقع اینجا ا
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 تفاوت موت و اماته

سابقه حیات اینكه  دیگر .در موت نظر به استناد و ارتباط با فاعل نیست : یكی اینكهاستاز دو جهت ماته با موت فرق إ

د که اوالً یک ارتباطی شومید، این دو خصوصیت در آن بر جسته شومیماته بحث از إد. اما وقتی شومیهم از آن فهمیده ن

یعنی  .حیاتی بوده است د و ثانیاً حاکی از این است که مسبوق به یکشومید و مستند به یک فاعل کنمیبا فاعل پیدا 

، آنجا دو اماته «قَالُوا رَبََّنَا أَمَتََّنَا اثْنَتَیْنِ »ماید فرمیسوره غافر که  11داشته که از او سلب شده و لذا در آیه  یک زندگی

آنجا باید دید که منظور  باید این ویژگی وجود داشته باشد که مسبوق به حیات باشد و آنوقت در ماته اول حتماًدر إ .است

د. شومیفهمیده آن و نه سبق حیات از داد نه استناد به فاعل  «کنتم امواتاً»گوید ر اینجا که میاول چیست. ولی د از اماته

 د. شومیناینكه انسان قبل از اینكه به احیاء اول وارد دنیا شود، آیا حیاتی از قبل داشته یا نه، از این آیه فهمیده 

ماته اول همان بر این اساس إ .فهمیده شودآن ، دو حیات و دو مرگ از «یَیْتَنَا اثْنَتَیْنِقَالُوا رَبََّنَا أَمَتََّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْ» در آیه 

ته بحث است که آیا برزخ از این آیات قابل استفاده است یا نه. پس بل. استاندن حیات دنیایی و ورود به عالم برزخ است

کرد میرانده ین است که انسانی که در این دنیا زندگی میماته اول اإ میراندن اول مربوط به حیات دنیایی است و لذا معنای

 شد. 

د به زنده شدن بعد از مرگ، یعنی در این دنیا میرانده شد، و بعد إحیاء شد و این إحیاء بعد از شومیإحیاء اول مربوط 

 سلب حیات در دنیا است و مربوط به عالم برزخ است.

د و شومید، آنجا دوباره انسان میرانده رسمیماته دوم مربوط به عالم برزخ است، یعنی در عالم برزخ وقتی به آخر إبعد 

 دوباره یک احیاء دیگری دارد که ورود به عالم قیامت و ابتداء قیامت است.

د او از این حیات دنیایی شومی ای که باعثماتهإ حیات دنیا ندارد و فقط به وروداشاره به کیفیت  غافرسوره  11پس آیه 

شود و بعد در عالم برزخ دوباره میرانده شود و بعد دوباره میشود و وارد عالم برزخ میبعد احیاء بیان شده، بیرون رود 

  .شودمیشود به این معنا که وارد عالم قیامت میاحیاء 
 خالصه تفاوت دو آیه

 علی رغم نزدیكی سیاق این دو آیه همانطور که عرض کردم یک تفاوتی بین این دو آیه از این جهت هست. پس 

، اما در آیه است  اشاره به آغاز حیات و احیاء اول برای ورود به این دنیاآن یک تفاوتی باهم دارند و هم از حیث مبدأ، 

 احیاء اول مربوط به ورود عالم برزخ هست. غافرسوره  11

حیاء ه اپس یک احیاء مربوط به ورود به آن دنیا است، و یک احیاء هم مربوط به ورود به آخرت است. به روشنی دربار

توانیم از این آیه مسئله برزخ را به معنای ورود به عالم برزخ در این آیه چیزی ندارد و لذا باید بحث شود که چگونه می

از چهار  است. یعنی یعنی همان حالت آدمی قبل از نفخ روح «نتم امواتاک»محل بحث معنای  بدست آوریم. پس در آیه

توانیم بگوییم که به د و ما میشومید و زنده شومیم، چون در چهار ماهگی روح در انسان دمیده کنیمیماهگی حساب 
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د ولو اینكه در حد جنین باشد، وشمیکه روح در او دمیده  م.  باالخره انسانیکنیمیتولد را حساب ن ه، لذااین دنیا وارد شد

، برای این است که این «ی بكم األمم و لو بالسقطهإنَّی أُبا» :مایدفرمییک موجودی است به نام انسان و اینكه پیامبر 

 ات شود.هاند با او احتجاج کند و مایه مباتوای از وجود انسانی که پیامبر مید به یک مرحلهرسمی

بعید نیست که اشاره داشته باشد به آن حالت  «کنتم امواتاً»لذا د و شومیتا زمانی که نفخ روح نشده از او تعبیر به موت 

 نطفه بودن و علق و مضغه بودن انسان.

د ولو اینكه در شكم مادر است و هنوز از شكم مادر بیرون نیامده، منتهی در شومینفخ روح إحیاء اول آن زمانی است که 

ای که در سوره غافر آمده، إحیاء اول برای زنده شدن بعد از مرگ حیات دنیایی است. اما در آن آیه اولین مرتبه از مراتب

آیه ورود به عالم دنیا است وطبق آن آیه ورود به این است که به معنای ورود به عالم برزخ است. پس احیاء اول طبق 

 عالم برزخ است.

سوره غافر برای آخر برزخ و ورود به  11بحث برای ورود به عالم قیامت است، اما طبق آیه إحیاء دوم طبق آیه مورد 

 قیامت است منتهی دراین آیه ثم إلیه ترجعون دارد که این نكته ای دارد که آن را عرض خواهیم کرد.

ز است ولو در اطالق حیات به هر حال مجموع آیاتی که مبین سیر حرکت انسان است از ابتداء تا انتها، مضمونشان یک چی

یكی است.  هااین. نقطه آغاز و پایان در ها هستبین آن هاییلفی که در پیش رو دارد، تفاوتو ممات به اعتبار عوالم مخت

تواند خدا و دارد و این سیر خودش دلیل اثبات خدا و معاد است و اینكه چگونه می این سیری است که انسان پیش رو

 د، را ذکر خواهیم کرد. معاد را اثبات کن

مهم این است که در این مسیر و عوالمی که دارد، انسان باید به چه نكاتی توجه کند، چه اموری را باید متذکر شود این 

این سیر برای همه مفید  بیان ه حسنۀ است ومنان مذکِّر و موعظؤبرای کافران و منافقان برهان و حكمت است و برای م

 گانه هستند.مخاطبان این آیه همه اصناف سه است و لذا گفتیم که

 بحث جلسه آینده

 م.کنیمییا نه که بعدا عرض  ه آیا داللت بر برزخ دارندآیه است کدو فقط اختالفی در مورد این 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


