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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس
 1397بهمن  7:تاریخ        تفسیر سوره بقرهموضوع کلی:     

  1440جمادی االولی  20مصادف با:     روایات مبین مسیر حرکت انسان _«ترجعون  هیثمّ إل» _28آیهموضوع جزئی:      

 33 جلسه:    

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   ه رب  الحمدلل  } 
 رویم.از آیه بیست و هشتم فقط یک مطلب باقی مانده که بعد از بیان آن سراغ آیه بیست نهم می

 « ترجعون إلیه ثمّ»

؛ عرض کردیم این آیه سیر حرکت انسان را از ابتدا تا انتها بیان «ثمّ إلیه ترجعون است»آخرین بخش از آیه عبارت 

إماته و دو إحیاء دارد و غایت حرکت انسان رجوع به حق تعالی است. در باب یک موت و یک  در این مسیرو  دکنمی

در اینجا د مطلب رجوع به خداوند تبارک و تعالی بحث زیاد است و این را در جای خودش بحث خواهیم کرد. اما چن

 :است قابل ذکر

ز طی اهمگی بعد که بلمنان ندارد مؤ یعنی اختصاص به صالحان و ؛نی استرجوع به سوی خداوند همگا :لاومطلب 

دند. این بازگشت در محضر خداوند منجر به حکم الهی گرمیسوی خدا بر ه اشاره شد ب هاآنه در این آیه به کمراحلی 

گی ستب هاانسانبه اعتقادات، اعمال و اخالق د و این حکم کردن کنمیاست، یعنی خداوند درباره افراد در نهایت حکم 

 .است1«اهلل یُبدئُ الخلق ثمّ یعیده ثمّ إلیه ترجعون»و یا  «ّله و إنا إلیه راجعونإنّا لِ»بازگشت به سوی خدا مثل  تعبیردارد. 

شود که این گمان ندد. پس گرمیدر همه قرآن سخن از این است که انسان در مقصد نهایی حرکتش به سوی خدا باز 

 د.شومیخلق را شامل  اختصاص به گروه خاصی دارد بلکه همه

چون سخن از رجوع انسان به سوی  «ثمّ إلیه ترجعون»در مادی و معنوی است. رجوع به سوی خداوند  :دوممطلب 

خداوند است و انسان یک موجود مادی است، ممکن است موهم این معنا باشد که پس خداوند هم مادی است چون 

آن شیئ هم یک مکان و جسمی تصویر شود. برای یک شیئ وقتی معنا دارد که  حرکت از طرف موجود مادی به سوی

گیرد. ولی این توهم باطل است، رجوع انسان کأنّ یک موجوی در یک مکانی وجود دارد و به سوی او حرکت صورت می

ن مرکب از جسم خداوند هم قطعاً جسم ندارد چون انسانیست. به سوی خدا، رجوع صرفاً مادی انسان به سوی خداوند 

د. کنمیدد روح انسان است. البته در ظرف قیامت رجوع مادی هم تحقق پیدا گرمیو روح است، آنچه که به سوی خدا بر 

نیازی به لذا و یعنی رجوع انسان با وجود مادی و روحش به سوی خداوند دد گرمیپس اینکه انسان به سوی خدا بر 

 . تأویل ندارد
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از رجوع انسان به سوی خدا، منظور  :یدگومید و کنمیفخر رازی در اینجا برای دفع این توهّم یک معنایی برای آیه ذکر 

جایی است که  یامتق؛ چون «إلی حکمه ترجعون ثمّ»یعنی  «ثمّ إلیه ترجعون»یعنی رجوع انسان به سوی حکم خدا و 

فخر رازی برای نفی توهم تجسم  1در آن ظرف حکم و فرمان دارد.در آن خداوند حکم و فرمان دارد و تنها اوست که 

توانیم آیه خداوند از این تعبیر چنین معنایی را برای آیه کرده است در حالی که نیازی به این معنا و این تعبیر نیست و می

جوع مادی او نیست معنا کنیم که مسئله فقط حکم و فرمان نباشد چون رجوع انسان به سوی خدا صرفاً ر ایرا به گونه

هم رود. در واقع این همان بحثی است بین فالسفه اسالمی که معاد هم جسمانی است و بلکه روح انسان به سوی خدا می

معنا کنیم که مشکل آیه را اینچنین دد و روح مجرد است، دیگر ضرورتی ندارد که گرمیروحانی. اگر روح به سوی خدا بر 

 آید. استلزام تجسم خداوند پیش

د و هم معاد کنمیر مبدأ بمسیر حرکت که ما از ابتدا تا انتها برای انسان ذکر کردیم و گفتیم که چگونه این آیه هم داللت 

و معاد مستقیم است اما  و احتماالتی که در برخی فقرات این آیه هم بود را ذکر کردیم و گفتیم که داللت این آیه بر مبدأ

 هااینرد و همه ی سوم یعنی نبوت و رسالت غیر مستقیم است. چون اگر انسان مبدأ و معادی داداللتش بر اصل اعتقاد

توانیم داللت این آیه را بر اصل مستند به خداوند است، حتما برای این مسیر به راهنما و رسول نیازمند است و از اینجا می

این آیه هم در زییاتی جالبته ن بیان سه اصل اعتقادی برای انسان است. گفتیم این آیه متضمو لذا فاده کنیم تنبوت هم اس

ماال آن مطالبی که گفته آیا داللت بر برزخ دارد یا خیر، ثمّ یحییکم به چه معناست. اما برای اینکه اجمطرح شده است که 

 .شیمداشته با ارهاششد تحکیم شود، مناسب است به برخی از روایاتی که به این سیر حرکت اشاره کرده 

 مبین سیر حرکت انسانروایات 

عن »وارد شده روایتی است از امام عسکری )ع( ذیل همین آیه  از جمله روایاتی که در مورد این آیه اول:روایت 

 ،«فی اصالب آبائکم و أرحام امّهاتکم «کیف تکفرون باهلل و کنتم امواتاً» :جلّفی قوله عزّ و (علیه السالم)ری العسک

الب پدران یعنی ارحام مادرانتان بودید. در اص پدرانتان والب ت بودید و منظور این است که در اصفرماید شما اموامی

در ارحام مادران قرار گرفت. این مؤید همان الب آباء است هایی که در صلب آباء است، این چیزی که در اصهمان نطفه

 ،«یاکم أخرجکم أحیائاً فأح»یا نطفه و علقه و مضغه بودید. اینکه خاک بودید معنایی است که گفتیم منظور از موت یعنی 

یعنی شما را میراند در این  «و یقبرکمثمّ یمیتکم فی هذه الدنیا »یعنی شما را به این دنیا آورد در حالی که زنده بودید. 

ها زنده کرد. اینجا به وضوح به آن ، یعنی خداوند شما را در قبر«ثم یحییکم فی القبور»دنیا و وارد عالم قبر شدید. 

یحییکم فی »د که کنمید و این احتمال را تأیید شومیاستفاده منظور از إحیاء دوم ورود به عالم برزخ است  احتمالی که

. «وا فی القبور بعده، ثم تحیوا فی البعث یوم القیامۀ ترجعون إلی ما وعدکمبأن تموت ةفی االخر «ثم إلیه ترجعون». «القبور
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ید یعنی کأنّ طبق این روایت یک اماته سومی هم در کار است شویمیعنی اینکه در آخرت شما به سوی خدا باز گردانده 

ید و بعد رجوع به سوی خدا شومیید بعد دوباره برای روز قیامت زنده شومیید شما در عالم برزخ میرانده گومیچون 

طبق این روایت  هم گفته است ولی یک اماته و یک احیاءحیاء سخن اید. در این آیه از یک موت و یک اماته و دو کنمی

ورود به عالم برای اضافه شده است. یعنی اگر ما گفتیم ثمّ یحییکم، یعنی اینکه خدا بعد از مردن شما در این دنیا، شما را 

د آنوقت از زنده شدن در برزخ تا رجوع به خدا یک اماته و یک احیاء دیگر هم اتفاق میافتد چون کنمیبرزخ زنده 

یعنی بعد از اماته در قبر  «ثمّ إلیه ترجعون»گوید: هم میبعد . «ثم تحیوا فی البعث یوم القیامۀ تموتوا فی القبور» :یدگومی

 1ید.کنمیو احیاء برای ورود به قیامت، آنوقت است که شما رجوع به خداوند 

کیف »ش و الیهود عن النبی )ص( مخاطباً لکفار القری»آمده است که آیه همین روایت دیگری هم مربوط به  دوم:روایت 

ورزید در میکفر به خدا ، چگونه شما «بُلَ الرَّدَىسُالَّذِی دَلَّکُْم عََلى طُرُقِ الْهُدَى، وَ جَنَّبَکُمْ أَْن أَطَعْتُمُوهُ  «تکفرون باهلل

 .یی که موجب سقوط شما است باز داشتهاهدایت داللت کرد و شما را از راهحالی که شما را بسوی طرق 

نْیَا وَ یُقْبِرُُکْم ِفی هَذِهِ الدُّ »ثُمَّ یُمِیتُکُمْ»أَخْرَجَکُمْ أَحْیَاءً « فََأحْیاکُمْ»فِی أَصْلَابِ آبَائِکُمْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِکُمْ « وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً »

تا اینجا  ،«بِهِمَا ، وَ یَُعذِّبُ فِیهَا الْکَاِفرِینَ(ع)عَلِیٍّ  ۀوَ وَلَایَ (ص)دٍ بُوَّةِ مُحَمَّفِیهَا الْمُؤْمِنِینَ بِنُِفی الْقُبُورِ، وَ یُْنعِمُ « ثُمَّ یُحْیِیکُمْ »

سانی هستند که به کمؤمنین فرماید خداوند در قبور به مؤمنین نعمت داد و تمامی معانی مانند روایت قبل بود و بعد می

 .ندکنمیمؤمنین ایمان آوردند. و کافرین به والیت این دو را عذاب نبوت پیامبر و امامت أمیرال

 سوال:

نکه خود والیت در بحث قبور است ولی در ایاینجا اصالً  خیر والیت و ایمان به نبوت در دنیا حاصل شده است. استاد:

دهد و در برزخ و قیامت لی یک نعمتی است که انسان در مسیر سعادت قرار میاین دنیا یک نعمت است بحثی نیست، و

 برد.از آن بهره می

وَعَدَکُمْ مِنَ الثَّوَاِب فِی الْآخَِرةِ بِأَنْ تَمُوتُوا ِفی الْقُبُورِ بَعُْد، ثُمَّ تُحْیَوْا ِللْبَعِْث یَوْمَ الْقِیَامَۀِ، ُترْجَعُونَ إَِلى مَا « تُرَْجُعونَثُمَّ إِلَیْهِ »

. این روایت به غیر از آن جمله اولش که 2تُمْ مُقَارِفِیهَاإِنْ کُْنتُمْ فَاعِلِیَها، وَ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى الْمَعَاِصی إِنْ کُنْ  عَلَى الطَّاعَاتِ

 اش دقیقاً مثل روایت قبلی است.داللت و راهنمایی خداوند را تبیین کرد و انعام و تعذیب مؤمنین و کفار، بقیه

 سوال:

وایت قبلی عمال رایت و این فواصلش بیان نشده است و إال طبق این روخیر تفسیر و توضیح است. منتهی در آیه  استاد:

 عرض کردم که یک اماته دومی هم وجود دارد.

 

                                                            
 .236ص  6. بحار األنوار ج  1

 . همان. 2



151 

 

 سوال:

د و انتقال شومیواقع موت نیستی محسوب ن گیرد چون دربه محض موت در این دنیا، إحیاء در برزخ صورت می استاد:

یم که در این صورت شومیخ باید بگوییم به محض موت در این دنیا وارد عالم برز. لذا ای دیگر استاز یک نشئه به نشئه

موت و ورود به عالم بین ید که ثمّ یحییکم چون ثمّ داللت بر تأخیر دارد و نباید گومیآید که چرا این مسئله پیش می

کشد. ای باشد، مگر اینکه بگوییم تا بشر بفهمد که مرده است و وارد عالمی دیگر شده است یک مقدار طول میبرزخ فاصله

میرد مانند کسی است که متحیر و سرگردان است و شاید علت ذکر ثمّ که داللت بر تأخیر دارد ه انسان میچون وقتی ک

 این باشد.

در عین حال مبین سه اصل  و دکنمیبیان به هر حال مجموع این آیه همانطور که عرض کردم سیر حرکت انسان را 

 اعتقادی هم هست.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


