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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی 17:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440ربیع الثانی  30مصادف با:  _گانه اعتقادیکیفیت داللت آیه بر اصول سه _28آیه موضوع جزئی:      

 29 جلسه:     داللت آیه بر مبدأ  

ئهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صّل   رّب الحمدلّل }   {  ارهین و اللعن علی اعدا
 گانه اعتقادیبر اصول سه 28کیفیت داللت آیه 

عرض کردیم آیه بیست و هشتم متضمن بیان سه اصل اعتقادی است که در آیات ابتدایی سوره بقره هم به آن اشاره شده 

استدالل و کیفیت  اثبات این سه اصل بیان شده بود منتهی طریقبود. گرچه در همان موضع هم استدالل خاصی برای 

قرآن متفاوت است. سه اصلی که در این آیه مورد اشاره قرار  ا یک اصل درضع مختلف بر یک موضوع یاستدالل در موا

ستفاده است، ل اد و قابشومیز این آیه برداشت گیرد اصل مبدأ، معاد و نبوت است. منتهی اصل مبدأ و معاد مستقیماً امی

 لکن اصل نبوت به صورت غیر مستقیم از این آیه قابل استفاده است. 

، یعنی از هیچ یا از یک شیئی «کُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ»ماید فرمیقابل فهم است؛ چون  «فأحیاکم»اصل مبدأ از  اصل اول:

بر مبدأ و این که این عالم هستی است واقع دلیل و استدالل  درکه قابل ذکر نبود تبدیل به یک موجود زنده شدید. این 

 خدایی دارد و مبدئی برایش حتما باید وجود داشته باشد.

 .ه قابل برداشت استاشاره به معاد دارد. این دو مستقیماً از ظاهر آیهم « ثُمََّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» اصل دوم:

د چون وقتی مبدأ ذکر شود  معاد هم که شومیمستقیم از این آیه فهمیده  لت و نبوت به نحو غیراما مسئله رسا اصل سوم:

به راهنما نیاز  تماًبرای حرکت از مبدأ به معاد که در این آیه یک سیری نیز برایش بیان شده حقهراً مقصد است بیان شود، 

ک راهنما ممکن نیست و برای . یعنی طی این حرکت از مبدأ تا معاد بدون رسالت یک رسول و راهنمایی یاست و رسول

واضح است و نیاز  همین است که داللت این آیه بر رسالت و نبوت به تبع بیان مبدأ و معاد قابل استفاده است و این کامالً

به تکلف هم ندارد. وقتی که برای انسان یک آغاز و پایانی تبیین شده و او باید از این آغاز حرکت را شروع کند تا برسد 

راهنمایی قهراً اگر بیین کرده تید و خود او هم این مسیر را گومیو هم از معاد سخن  خداوند هم از مبدأ. وقتی به مقصد

وجود نداشته تبع این حیات پیش خواهد آمد، اش در برزخ و آخرت که به زندگی و حیات بشر و کیفیت زندگی برای

به تعبیر دیگر  زال کتب و یال رسل و انلذا مسئله ارسا و دنفرستتواند راهنما و دلیلی نمیآید. لذا باشد مشکل پیش می

 از این آیه قابل استفاده است.  رسالت و نبوت قهراً

توضیح کلی از این جهت است که بدانیم این آیه متضمن این سه اصل اعتقادی است. اما کیفیت داللت این آیه بر مبدأ این 

 باید معلوم شود.نیز و معاد 
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ه بیان شد که این داللت غیر مستقیم دارد اما ظاهر آیه هم مبدأ را ذکر کرده و هم معاد لداللتش بر رسالت فی الجمکیفیت 

 چطور این آیه داللت بر مبدأ دارد؟ ، حالرا
 تنقیح موضوع نزاع

اطبش اگر مخ ت کند وخواهد اثباچه چیزی را میآیه صوص کافران هستند، خمخاطب آیه باید معلوم شود که اگر ابتدا 

 خواهد اثبات کند. مؤمنین هستند چه چیزی را می

  :ذکر شدهمرحله  5به طور کلی در این آیه عرض کردیم 

 . «کنتم امواتاً»موت است،  آن اولین .1

 خداوند.  ؟، چه کسی إحیاء کرد شما را«فأحیاکم»ه خداوند است لدومین موضع حیات به وسی .2

 مرحله سوم إماته است که این هم به دست خداوند است.  .3

  ؟مرحله چهارم إحیاء دوباره به دست خداوند است .4

 است.  «ثمّ إلیه ترجعون»موضع پنجم  .5

مرحله اول که موت سابق است، مورد اختالف نیست؛ یعنی همگان چه مؤمنان و چه کافران قبول دارند که  مرحله اول:

اند، اما در مورد شخص انسان یعنی آن انسان اولیه که چگونه آفریده ها اینچنینچیزی نبوده. نوع انسانل از تولد انسان قب

به عرصه تواند مورد اختالف باشد اما باالخره حتی همان شخص انسان که برای اولین بار پا از یک جهاتی می هرچند شده

در مرحله اول یعنی موت سابق چه برای شخص انسان و چه ه و بعد به وجود آمده است. پس وجود گذاشته، او هم نبود

  اختالفی بین مؤمنان و کافران نیست. ،برای نوع انسان

دیگری ل حیات و به وجود آمدن و یکی اص: د، متضمن دو جهت استکنمیکه مرحله دوم را بیان  «فأحیاکم» مرحله دوم:

فران از جهت اولی اختالفی نیست، این که به هر حال انسان بعد حیات به خداوند. در مرحله دوم بین مؤمنین و کا انتساب

 انتساببخشی از کافران از آن که هیچ بود، حیات پیدا کرد. اما از جهت دوم اختالفی بین کافران و مؤمنان وجود دارد. 

شخص انسان مورد ا در حیات به خداوند ر انتساباز آنان ند و بخشی دیگر کنمیحیات به خداوند را قبول ندارند و انکار 

یند که دیگر این را خداوند واگذار کرده و یا به تعبیر دیگر گومی، (بعد از انسان اول)ها نوع انسانمورد بول دارند اما در ق

به خدا نیست. چون برخی هم خالقیت را منکرند وهم ربوبیت را، برخی خالقیت را  منتسباین ربوبیت است که دیگر 

هم که خالقیت خدا را پذیرفتند اما منکر ربوبیت  دارند و لذا حتی آنهابه خدا را قبول ن منتسبوبیت لی ربوقبول دارند 

 دارند.  ها به خدا اشکالحیات نوع انسان انتسابهستند، اینها در 

نه.  ب به خداوند است یااست در این که آیا این حیات منتس پس به طور کلی در جهت دوم بین کافران و مؤمنان اختالف

یا در حیات به خداوند را  انتساباما کافران  «فأحیاکم»ماید فرمیدهد به خدا و در این آیه صریحاً این را نسبت می

 بود.اختالف له خالقیت و ربوبیت و یا در خصوص ربوبیت منکرند. پس این یک نقطه مرح
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در مرحله سوم که مسئله إماته مطرح است، همین دو جهت مطرح است. یکی اصل مردن در این دنیا و  مرحله سوم:

بین مؤمنان و منکران در جهت اولی اختالفی  ،مرحله سوم یعنی إماته اولمورد مردن به خدا؛ باز در دیگری انتساب 

 این مرگ به خداوند اختالف است.  نتسابافتد اما در جهت ثانی یعنی ااین که باالخره یک مرگی اتفاق مینیست. 

پس تا اینجا در این سه مرحله فقط در مرحله اول اختالفی نیست و در مرحله دوم و سوم در یک جهتش اختالف است 

هر  انتسابمیرند لکن منکران در ای هم میند و عدهشومیای متولد هست و عدهکه حیاتی در این دنیا  قبول دارندچون 

 دو به خدا اشکال دارند.

، هردو مورد انکار کافران است. «ثمّ إلیه ترجعون»، و مرحله پنجم «ثمّ یحییکم»مرحله چهارم  مرحله چهارم و پنجم:

 گردد را اینها قبول ندارند. د و قیامتی است و انسان به سوی خدا باز میشومییعنی این که انسان بعد از مردن زنده 

این مراحل دو مرحله را کالً مرحله داریم اما از  5موضع است؛  4اختالف بین مؤمنان و کافران  پس موضع خالصه:

ند، إحیاء بعد از برزخ و رجوع به سوی خداوند. در دو مرحله فی الجمله مخالفت دارند و آنهم مرحله دوم و سوم منکر

ن حیات رد و مرگ و مماتی هم دارد اما این که ایاست که اصل این دو مرحله را قبول دارند که انسان حیات و تولدی دا

 است.  انانکار آنب به خدا باشد محل و تولد و مرگ و مماتش منتس

پس موضع بحث یا موضوع نزاع معلوم شد که به هر حال چه چیزی محل اختالف است و چه موضعی را کافران و منافقان 

آورد ل هم معلوم شد که خداوند متعال دلیل بر مبدأ و معاد میضوع استدالوند. پس موضوع بحت تبیین شد و مکنمیانکار 

 د که با این بیان منقَّح شد.وخواهد اثبات کند، این موضوع بحث بچه چیزی را می
 الف( کیفیت داللت آیه بر مبدأ

ر که همانطو کنند.داللت میاب حیات بعد از مرگ اول به خداوند انتسبر دلیل بر اثبات مبدأ است و  «فأحیاکم»جمله 

لب پدران و مادرانشان بودند و صدند و تبدیل به انسان شدند، یا در ها یا خاک بوانسانند که عرض کردیم کافران معتقد

فرماید آن کسی که شما را إحیاء کرد خود . خداوند متعال میبعد تبدیل به انسان شدند اما مبدأ فاعلی را قبول ندارند

، «کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللََّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ» :مایدفرمیو بعد خداوند شما را إحیاء کرد و لذا  بودیدهیچ و مرده  . شمااوست

د کافران را کنمیسرزنش یعنی  .ورزید به خدا، خدایی که مبدأ فاعلی شماستید و کفر میکنمیچطور شما خدا را انکار 

ید شما حیات داد، چگونه او را منکر ید. شمایی که مرده بودید و خدا بهکنمیرا انکار به این که چگونه مبدأ فاعلی خویش 

چون ای زنده شود بدون این که مبدأ فاعلی داشته باشد. د یک مردهشومیمگر  :مایدفرمیورزید. کأنَّ خدا و به او کفر می

 :بدأ فاعلی از چند حال خارج نیستم

تبدیل به زندگان شدند. یا بگوییم بخت و تصادفاً و اتفاقاً ها یا از خاک، یا از پدران و مادران انسانبگوییم  احتمال اول:

توانیم مستند به شانس ای را نمیهیچ حادثه .این یک امر باطلی است .شانس موجب این شده است که انسان به وجود آید

نظام علی و معلولی را در این عالم پذیرفتیم و احکام  این نظامی است که مبتی بر علل است و اگر ماچون و بخت کنیم. 
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اند. بله اگر کسی اصل نظام علیت را در ها بدون مبدأ فاعلی خلق شدهتوانیم بگوییم انساننمی ن را جاری دانستیم، قطعاًآ

اهل منطق  است اما قطعاًبه وجود آمده  تفاقاتواند در اینجا هم بگوید که انسان بر اساس شانس و این عالم انکار کند، می

 ها را بر شانس و اتفاق و تصادف حمل کنند و مستند به آن بدانند.خلقت انسانتوانند و استدالل نمی

انسان خودش علت خودش باشد، یعنی انسان که االن از خاک و یا نطفه و علقه و مضغه تبدیل شده است به  :احتمال دوم

تواند معطی چون فاقد الشیئ نمی ،این هم که فسادش معلوم است بوده.دارای حیات، خودش علت خودش  یک موجود

تواند به دست خودش زنده شود چون میت ؛ مرده نمیتواند معطی حیات باشدالشیئ باشد، چیزی که حیات ندارد نمی

ت را به تواند حیایعنی چیزی که لم تکن له حیات، پس فاقد حیات است آنوقت چیزی که فاقد حیات است چگونه می

 ؟إعطا کندخودش 

حیات را از موجود دیگری بگیرد، یعنی یک علتی در کار باشد و آن علت حیات را به این موجود إعطا  :احتمال سوم

 بلکه مهم این است که انچه که باعث حیات شده یک موجود دیگر است.  ،کند؛ مهم نیست آن موجود چیست

 دش حیات را به خودش داده یا از یک موجود دیگری أخذ کرده؟ سوال این است که آن موجود دیگر آیا خولکن 

د شومیاگر بگوییم از یک موجود دیگری أخذ کرده، پرسش سراغ موجود دیگر میرود و هکذا یتسلسل إلی غیر النهایۀ. ن

بی نهایت  هم از یک موجود دیگری آن را أخذ کرده باشد تا دما حیات را مستند به یک موجود دیگری کنیم که آن موجو

ای ختم شود که حیات از خودش باشد و از جایی این را أخذ چون تسلسل محال است. پس ناچاراً باید به یک نقطه

تواند حیات را از جایی أخذ نکند و خوش واجد آن باشد، واجب الوجود نکرده باشد. بدیهی است که تنها موجودی که می

تواند حیات را به خودش بدهد و به دیگران بودنش ثابت شده است میاست؛ آن کسی که از جمیع جهات واجب الوجود 

 ، از این آیه به این ترتیب قابل استفاده است. لمطلوب لذا اثبات مبدأهم إعطا کند فثبت ا

د راه دوم که در این آیه بیان شده و آن را هم شومیبه عالوه این پدیده یعنی مبدأ از راه مرگ هم قابل اثبات است که 

 داللت بر مبدأ دارد. «فأحیاکم»هم همانند« ثمّ یمیتکم»رض خواهیم کرد. یعنیع

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»


