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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1397دی23:تاریخ     تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440جمادی االولی 6مصادف با:   28جامعیت آیه  _کیفیت داللت آیه بر معاد _28آیهموضوع جزئی:      

 31 جلسه:

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

به طور مستقیم بر مبدأ و معاد داللت دارد. دو موضع در این آیه داللت بر مبدأ دارند که بیان شد؛  28عرض کردیم آیه 

توضیحش  احیاء و اماته در این دنیا داللت بر مبدأ دارد که. «کمثمّ یمیت»است و دیگری تعبیر  «فأحیاکم»یکی تعبیر 

 گذشت.
 بر معاد 28کیفیت داللت آیه 

در این آیه داللت  «ثمّ یحییکم»معاد، بخش دیگری است که باید به آن پرداخته شود. گفتیم اما کیفیت داللت این آیه بر 

ره بعضٌ رد کردیم و گفتیم که این احتمال مردود کَد کما ذَاشبر معاد دارد و این احتمال را که بخواهد داللت بر مبدأ داشته ب

 بر معاد را قرار بود در این جلسه بیان کنیم. «ثمّ یحییکم»است. اما چگونگی داللت 

معاد، بازگشت و  ،د و دیگر پس از مرگشومیمیرند همه چیز تمام کفار و منافقان اعتقاد داشتند و دارند که وقتی می

این اعتقاد کافران در صدد اثبات معاد است به این بیان که زنده کردن  دّوند متعال در مقام رَای در کار نیست. خدامحاسبه

نیست. به زعم آنها به دنیا آمدن انسان و سپس مردنش یک فرصتی است برای انسان  عبثها در این دنیا انسان میراندنو 

د و دیگر رسیدگی و بازگشت معنا ندارد. این شومیم که در این دنیا زندگی کند و بعد هم که از دنیا رفت همه چیز تما

ای چند صباحی زندگی کند و هیچ مسئلهبودن خلقت انسان؛ باالخره اینکه انسانی در این دنیا  عبثمبنا مساوی است با 

اوند هیچ هدفی در پی این خلق نیست. لذا خدطبق این نظر بعدش اتفاق نیافتد، معنایش لغو بودن حیات انسان است چون 

یعنی آیا شما گمان کردید  1؛«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ» :متعال در برخی از آیات قرآن میفرماید

ایم، اما آفریده شده عبثیند که ما گومیگردید؟ آنها به صراحت آفریدیم و شما به سوی ما باز نمی عبثکه ما شما را 

وَقَالُوا مَا هِیَ إِلََّا حَیَاتُنَا الدَُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا »یند و گومیبودن انسان و حیات انسانی است. وقتی  عبثالزمه انکار معاد 

هیچ بودیم بعد  الًیم، معنایش این است که قبشومیمیریم و زنده و ما میمیراند یعنی روزگار ما را  2،«وَمَا یُهْلِکُنَا إِلََّا الدََّهْرُ

و اعتقاد آنها این  3«وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثینَ»یند گومیمیراند. بعد طبیعت و روزگار ما را به دنیا آورد و روزگار هم ما را می
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یم. این اعتقاد معنایش این است که هیچ غرضی و هدفی در پی شومیاست که بعد از آن خبری نیست و ما بر انگیخته ن

دارد و بودن خلقت است؛ لذا خداوند در آن آیه پرده از گمان اینها بر میعبث الزمه این اعتقاد  .ان نیستآفرینش انس

خداوند متعال حکیم است و عبث است در حالی که عبث نیست؟ چون ید شما کأنَّ اعتقاد دارید که خلقت انسان گومی

یکی از امور مهمّه در این دنیا  .دشومیغرض واقع نهمه کارهایش بر اساس غرض است و هیچ فعلی در این دنیا بدون 

و قطعا چنین عبث است نباشد، یعنی خلقت انسان  «ثم یحییکم و ثم إلیه ترجعون»اوست، اگر  میراندن وخلق انسان هم 

 ند راه ندارد. وچیزی در مورد خدا

 میراندد و سپس او را پس تقریب داللت این آیه بر معاد این است که اگر خداوند متعال انسان را آفرید و به او حیات دا

بدون  و ارددجود وکه است د، این حتما به واسطه حکمتی کنمیگرداند و زنده و دوباره او را به حیات و زندگی باز می

د نباشد لغویت د که معادی در کار باشد و اگر معاکنمیانسان اقتضاء  نبودن خلقتعبث و داشتن غرض نیست. پس هدف 

برای  اندتومیکه  استإحیاء مجدد انسان، در راستای هدفمند بودن افعال الهی است. این بیانی  .به دنبال خواهد داشت

 داللت این آیه بر معاد ذکر شود.

د، این مربوط به إحیاء در کنمیای که وجود دارد این است که آیا ثمّ یحییکم که اشاره به إحیاء مجدد انسان فقط مسئله

این نقطه . «ثمّ یحییکم»د در این دنیا، بعد میفرمای «ثمّ یمیتکم»ید گومیچون  یا ابتدای عالم برزخ؟ پایان عالم برزخ است

ند این آیه کنمیای گمان عدهان برزخ را استفاده کرد یا نه؟ تومیا از این ای است که محل اختالف است که آیهمان نقطه

زمانی که خداوند باشد تا آن برقرار می موت  اینو که اماته است در این دنیا،  «ثمّ یمیتکم»، چون داللت بر برزخ ندارد

د کنمیحیات برزخی  که این آیه چگونه برداللتی بر حیات برزخی ندارد. ما این ، پسدکنمیها را زنده برای قیامت مرده

ک احیایی است بالفاصله یتواند اشاره به این باشد که بعد از مردن در این دنیا می «یحییکم ثم»اینجا در را بیان کردیم. 

 کند. که مسئله معاد را مطرح می «ثم الیه ترجعون»تا  کندامتداد پیدا میدر عالم برزخ و این 

به  1،«رْزَخٌ إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَوَ مِنْ وَرائِهِمْ بَ»اش از قرآن قابل انکار نیست. آیه حیات برزخی و استفادهاصل به هر حال 

برزخی داشته باشد یا نه، عرض کردیم  تاما اینکه این آیه به خصوص داللت بر حیاکند وضوح حیات برزخی را ثابت می

هم برزخی  حیاتحتی اگر این آیه داللت بر  .داللت بر حیات برزخی داردرسد که که محل اختالف است ولی به نظر می

 28گوییم آیه بر معاد قابل انکار نیست. به عبارت دیگر این که ما مینداشته باشد، تردیدی نیست که اصل داللت آیه 

ای به نکند و در هر صورت خدشهد، اعم از این است که این آیه حیات برزخی را بیان کند یا کنمیداللت بر معاد و مبدأ 

د، شومیت بر حیات برزخی داشته باشد، قهراً از زمانی که حیات برزخی شروع ل. اگر دالشوددارد نمی داللت آیه بر معاد
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اند مورد نظر باشد؛ و اگر داللت بر حیات برزخی نداشته باشد، طبیعتاً مستقیماً اشاره به تومیاین به عنوان مقدمه معاد 

  .داللت آیه بر معاد نیست دردارد و لذا تردیدی  معاد

د و قطعاً این مطلب از آیه قابل کنمیبنابراین به روشنی این آیه هم بر اصل مبدأ و هم بر اصل معاد به وضوح داللت 

 استفاده است.

 28جامعیت آیه 

کنم که مقدمتاً عرض میجامعیت این آیه است. رسد اشاره به آن مناسب است، ای که در ادامه این بحث به نظر مینکته

 اینجا سه جهت باید مورد توجه قرار گیرد:

اند، چند دسته هستند. گاهی از اوقات آیات فقط به مبدأ به طور کلی آیاتی که متضمّن بیان مبدأ ومعادجهت اول اینکه  .1

 ند.کنمیآیات هم به مبدأ و هم به معاد اشاره  ند؛ برخی از آیات فقط به معاد اشاره دارند؛ قسم سوم ازکنمیاشاره 

یعنی گاهی  جهت دیگر مسئله اجمال و تفصیل است، گاهی این دو اصل به صورت اجمال بیان شده و گاهی به صورت تفصیلی؛ .2

را که در معاد صحبت از این است که انسان روزی به سوی خدا باز میگردد و این یک بیان اجمالی است، و گاهی اتفاقات و مسائلی 

 د بیان تفصیلی.شومید و این کنمیرا بیان آید پیش می

د، یعنی از زمانی که پا به عرصه کنمیجهت سوم این است که در قرآن گاهی سیر حرکتی انسان را به نحو کامل بیان  .3

د و فقط به یک نقطه و شومیگردد، و گاهی این سیر به نحو کامل بیان نگذارد تا زمانی که به سوی خدا باز میوجود می

 د.شومیموضع خاص از این سیر اشاره 

اند از حیث حرکتی در این عالم، سه جهت را باید توجه کنیم و آیات پس ببینید ما در آیاتی که متضمن شرایط کلی انسان

 را با این سه جهت باید بسنجیم.

 د به نحو کلی.کنمیهر دو را بیان  جهت اول این که آیه گاهی فقط مبدأ، گاهی فقط معاد و گاهی .1

 جهت دوم این که گاهی تبیینش در این جهات و در این سه نقطه اجمالی است و گاهی تفصیلی. .2

 گاهی آیات به سیر حرکت انسان عنایت دارند و گاهی به یک نقطه و موضع خاص.جهت سوم این که  .3

است که اوالً متضمن دو اصل مبدأ و معاد است و نیز بیان اجمالی  ایبا توجه به این جهاتی که گفتیم، آیه محل بحث آیه

این آیه یک آیه جامعی است؛ اما در عین لذا د و کنمیبیان دارد نسبت به این دو جهت و نیز سیر کلی حرکت انسان را 

« کنتم امواتاً»گوید: یرا بیان کرده است، ابتدا مو منتهی مبدأ حال جامعیت این آیه به معنای تفصیل همه مسائل نیست، 

اموات بودید خدا شما را زنده کرد، دوباره میراند، دوباره را بیان کرده است،  حرکت، سیر «ثم الیه ترجعون»گوید: بعد می

افتد، در این که مثال در این دنیا چه اتفاقی می بیان آن هم به نحو اجمالی است، اما گردیدزنده میکند و به سوی او باز می

 د را توضیح نداده. شومیو روز قیامت چه  برزخ
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در  مثالً هایی دارندبینید که آیات از این جهت چه تفاوتها و آیات قرآن به این جهات توجه کنید، میاگر شما در سوره

یعنی خدا آغاز کننده و باز  1،«إِنََّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ»یک آیه فقط به مبدأ و منتهی اشاره کرده و به سیر حرکتی اشاره ندارد 

 2؛«فَمُلَاقِیهِ کَدْحًا رَبَِّکَیَا أَیَُّهَا الْإِنْسَانُ إِنََّکَ کَادِحٌ إِلَى »گرداننده است. در جایی ممکن است که فقط به آخر کار اشاره کند 

رود، اً به مالقات خدا مید اعم از مؤمن و کافر که باالخره انسان در سفرش نهایتکنمیبیان در اینجا پایان کار انسان را 

فَأَمََّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ » سوره انشقاق این آیاتال ؛ مثها بیان شدهدر یک آیه دیگری کیفیت مالقات و تفاوت مالقات

إِنََّهُ وَیَصْلَى سَعِیرًا یَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ وَأَمََّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ وَیَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا 

  .ها متفاوت استمالقات 3،«کَانَ فِی أَهْلِهِ مَسْرُورًا

حرکت  وشن شود که این آیه ضمن اینکه جامع است و مسیربه هر حال غرض این است که جامعیت آیه محل بحث ر

اره کردم، این آیه واجد د لکن به نحو اجمال و آن سه جهتی که در مورد آیات اشکنمیانسان من المبدأ إلی المعاد را بیان 

بینید که نوعاً می شما آیات دیگری که در رابطه با مبدأ، معاد و یا هر دو وجود دارد را نگاه کنید .هر سه جهت هست

 رار گرفته است.گانه مورد توجه قآیاتی که در این محدوده و در این مسیر بیان شده، یک یا دو جهت از آن جهات سه

 سوال:

یم که مقام کنمیم عرض ما در مورد بعضی سُوَر این تعابیر را داریم و این یک مسئله از یک موضع دیگر و ما داری استاد:

به طور و رسالت  اصل نبوتاصول اعتقادی است و در این مقام دو اصل اعتقادی به صورت مستقیم و اینم آیه مقام بیان 

اسط بین مبدأ و معاد را واست که هم مبدأ و هم معاد و هم منازل  غیر مستقیم بیان شده. و اینکه جامعیت دارد به این معنا

 .در آن اشاره شده است، هم بیان کرده به نحو اجمال و آن جهت سومی که اشاره کردیم

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»
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