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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1400بهمن  25: تاریخ       موضوع کلی:سوره بقره     

 1443رجب  12مصادف با:                                    _احتمال سوم  _معنای ظن  _ 46یه آ :موضوع جزئی      

 46جلسه:                         حق در معنای ظن _سه گانه سببیت ظن برای خشوع وجوه       

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   رب  ه الحمدلل  } 
 ذشتهگجلسه خالصه 

د، این است کنمیر کذ هاآنکه در حقیقت به توصیف خاشعین پرداخته، اولین یا برجسته ترین وصفی که برای  46در آیه 

د. عرض کردیم در مورد وشباید معنای ظنّ معلوم به رجوع به سوی او دارند. ابتدا  ظنّو  ربّبه مالقات  ظنّ هاآنکه 

به رجوع به سوی پروردگار اساسا یعنی چه. این از حیث  ظنّیا  ربّات به مالق ظنّ چندین احتمال وجود دارد که  ظنّ

اند برای خاشعین یک وصف تومی ظنّبر اساس آن ببینیم آیا در اینجا به چه معناست و  ظنّاست. اصال این  ظنّخود 

 میخواهد به عنوان یک عامل برای خشوع تلقی شود؟  ظنّباشد؟ چطور 

معلوم  ظنّبعد از آنکه معنای  ظنّبه چه معنا است، یعنی متعلق این  ربّیا رجوع به  سوی  ربّ به دنبال آن مسئله مالقات 

 خواهیم داشت.  ظنّاره متعلق این ربّشد، ما یک بحث نسبتا مبسوطی د

در هر دو به یک  ظنّو  مطرح است ظنّو رجوع به سوی او مسئله  ربّو باز اینکه آیا در مورد هر دو یعنی مالقات 

بر سر جمله بعد  «ونظنّی»باالخره  ذکر کردیم. ظنّمعناست، یا معنای مختلفی دارد؟ البته با توجه به احتماالتی که برای 

در هر دو جمله  «وننّظی»این هم یک مسئله است که آیا . «هِمْ وَأَنََّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَربَّونَ أَنََّهُمْ مُلَاقُو ظنَّالََّذِینَ یَ»آید، هم می

بحث هایی است که ما اینجا در  هاایندر اولی به یک معنا باشد و در دومی به معنای دیگر. اند تومیبه یک معناست یا 

 بحث داریم. ظنّادامه مطرح خواهیم کرد. فعال در خود معنای 

 متصور است. دو احتمال را گفتیم: ظنّگفتیم اینجا چند احتمال در مورد 

 به معنای علم و یقین باشد. ظنّیکی اینکه 

 به معنای رجاء و امید باشد. ظنّدیگر اینکه 

 (ظن به معنای حقیقی)سوم احتمال 

به معنای احتمال راجح  ظنّاین است که به همان معنای حقیقی خودش باشد، یعنی گمان، یا  ظنّسومین احتمال در مورد 

 ظنّدارند و  ربّو گمان به مالقات  ظنّیی که هاآند که شومیدر مقابل علم و یقین و وهم و شک. آنگاه معنای آیه این 

 ربّت اگفت کسی که گمان به مالق توانیا میآولی گار دارند، خاشعین اند؟ درمان به رجوع و بازگشت به سوی پروو گ
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د نماز دیگر برای او ثقیل شومیبه بازگشت به سوی پروردگار دارد، او خاشعی خواهد بود که خشوع او باعث  ظنّدارد، 

 نباشد؟

 سه گانه سببیت ظن برای خشوعوجوه 

 به همان معنای حقیقی خودش باشد اما در عین حال موجب خشوع هم بشود ذکر کرد. ظنّد برای اینکه شومیوجه  چند

 اولوجه 

 شده است.موت اراده  ربّمالقات ال ازکنایه از موت است. یا به تعبیر دیگر  ربّمالقات یک وجه این است که بگوییم 

دگار، نسبت سبب و مسبب است و اینجا خداوند تبارک و تعالی مسبب را ذکر کرده رچون نسبت بین موت و مالقات پرو

به موت و  ظنّونَ أنّهم یموتون؛ ظنّییعنی ، «هِمْ ربَّونَ أَنََّهُمْ مُلَاقُو ظنَّالََّذِینَ یَ»ولی اراده سبب نموده است. اینکه میگوید: 

یک معنای مجازی دارد، نه معنای حقیقی. منظور لقاء پروردگارنیست، از لقاء  ربّمرگ منظور است. پس مالقات 

 اندتومیبه موت در هر لحظه ای داشته باشد، ن ظنّکه بمیرند و کسی که یعنی گمان دارند موت اراده شده است.  ،پروردگار

در قلبش حالت خشوع نباشد. کسی که میداند هر لحظه ممکن است مرگ به سراغ او بیاید، طبیعتا اهل تسلیم و خشوع 

د و لذا مراقب است چون خوف موت دارد، هم مواظب است که معصیت نکند و هم نسبت به شومیدر برابر پروردگار 

 .د توبه کندکنمیمعاصی گذشته سعی 

اند یک عاملی باشد تومیبه معنای حقیقی باشد و مالقات را هم کنایه از موت بدانیم،  ظنّاگر است که  وجهک این یپس 

 .تسشد، دیگر نماز هم بر او ثقیل نی برای خشوع قلبی و واقعا باعث خشوع شخص بشود و طبیعتا اگر خشوع در او پیدا

به چه معناست؟ آیا اینجا لقاء به معنای مجازی منظور  ربّاصال مالقات الیم که کنمیالقات بعدا بحث البته در مورد م

 است یا در خود این لقاء چندین احتمال وجود دارد که این را بعدا در ادامه ذکر خواهیم کرد.

 دوموجه 

است نه  ربّثواب ال، مالقات ربّمالقات الاز را به معنای حقیقی خود بدانیم، اما بگوییم منظور  ظنّوجه دوم اینکه ما 

برسد و  هاآنگار را مالقات کنند. یعنی پاداش خدا به دردهند که پاداش های پرواحتمال راجح می هااین. یعنی ربّخود 

دهند. برند و آن خشوع خود را از دست نمیچون یقین به آن پاداش ها ندارند، کأن در یک حالت خوفی به سر می

د به انتومیخواهد بود. پس این هم  هاآنقهرا خشوع قلبی با به بهره مندی از پاداش پروردگار دارند،  ظنّیی که هاآن

 هاآندارند که پاداش پروردگار نصیب و گمان  ظنّبا اینکه  هااینعین ذکر شود. باالخره شاعنوان یک وصف برای خ

د که این حالت خشوع در شومینرسد و همین باعث  هاآنپاداش به  د، اما باز هم نگران اند و احتمال میدهند اینشومی

 ایجاد شود. هاآن
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 سوموجه 

معَ ذنوبهم. در حالی پروردگار را مالقات کنند که با  ربّیعنی مالقات ال ربّوجه سوم این است که منظور از مالقات 

د. کسی که نسبت به کنمیخشوع را حفظ قلبش  ی دارد، همواره درظنّچنین گناهانشان به دیدار خدا میروند و کسی که 

به این دارد که خدا را در حالی مالقات کند که باری از گناه بر دوش او باشد، خودش  ظنّحال خودش نگران است، چون 

د نسبت به اعمال و کارهای کنمیموجب این است که در قلب او خشوع ایجاد شود و مراقب است معصیت نکند و سعی 

 خشوع را ایجاد کند.اند تومیهم  معنا اینپس توبه و بازگشت داشته باشد. گذشته 

 در معنای ظنحق 

 به چه معنا است. ربّوجوهی است که در این رابطه گفته شده، اما این مبتنی بر این است که ببینیم مالقات ها این

انیم به یکی از این تومیست یا خیر و آیا صرف نظر از اینکه آنچه که در این سه وجه بیان شده برای مالقات درست ا

بحث در  (ید در بحث بعدی آن را تعقیب کنیممطلبی است که باکه )معانی که برای مالقات گفته شده ملتزم شویم یا خیر، 

 گفتیم: ظنّاست. باالخره ما سه احتمال در مورد معنای  ظنّخود معنای 

 م شواهد قرآنی دارد و هم استعمال شده و امری خالف قاعده نیست.به معنای علم و یقین و گفتیم که این ه ظنّ. 1

 .داردشواهدی ل است و این هم به معنای رجاء هم محتم ظنّ. 2

به معنای حقیقی که قاعدتا لفظ را تا مادامی که قرینه بر خالفش نباشد، باید بر همان معنای حقیقی خود حمل  ظنّ. 3

 کرد.

 احتمال، کدام یک از این احتماالت أرجح و أقوی است؟ حال از بین این سه

قابل توجیه است به همان بیانی که عرض شد.  با اینکه احتمال دوم و سوم هم غلط نیست و اگر این دو معنا هم مراد باشد

 :چون ر اولی باشد.شاید از دو احتمال دیگبه معنای یقین  ظنّ یعنیل احتمال اورسد که اما مجموعا به نظر می

صفت قائم به نفس انسان مؤمن و بین خشوع  ن یکیقین به عنواانیم بین تومیا نمهمتر اینکه م و قرآنی که داردشواهد 

ی است که خواه یا ناخواه انسان را اهل خشوع رو یقین به بازگشت به سوی او، از امو ربّیقین به مالقات  تفکیک کنیم.

مسئله معاد و یعنی ک و تعالی رجوع به خداوند تبارد، این است که کنمیچیزی که این امر را تقویت د. مخصوصا کنمی

برای انسان  ، یکی از اصول اعتقادی است که مسلمانان باید به آن یقین داشته باشند. آنچه که به عنوان یک باورقیامت

باور  دا و معاد و قیامتزگشت به سوی خو به با معتقدست. او باید به توحید مسلمان الزم است بعد از توحید، معاد ا

أولی است که  ربّت الاون در رابطه با مالقظنّمسئله یقین به معاد از ارکان ایمان و اعتقاد دینی است. پس یداشته باشد. 

 چون ؛به معنای یقین باشد

بر معانی دیگر حمل کنیم، باالخره نیازمند توجیه و  ن راآ بخواهیماگر ما خشوع است یقین است و  آنچه موجب :اوال

 تکلف است.



181 

 

و چیزی که این مسئله رجوع به سوی پروردگار امری است که به عنوان یک اصل اعتقادی الزم است یقینی باشد.  ثانيا:

یوقنون أنَّهم یبعثون و نقل شده که امیرالمؤمنین )ع( میفرماید:  صافی روایتی است که در تفسیرد کنمیاحتمال را تقویت 

شان هم ظنّکسانی هستند که  هااین 1هم یقین است. هااین ظنّند و شومییقین دارند که مبعوث  هاآن منهم یقينٌ، ظنَّال

 مانند یقین است.

د یقین است. برای همین شان هم ماننظنّ د، اما بعضی هستند که نباش ظنّبله، ممکن است افرادی باشند که یقینشان هم مانند 

داشته باشند،  ظنّند. عرض کردم، چه بسا شومییقین دارند که مبعوث  هااینمیفرماید  هاآناست که امیرالمؤمنین در مورد 

 رود.ر میبکا هاآناما این واژه در مورد 

خودش  به همان معنای فاظ راالاین  و یتیقّنونیا یعلمون و یا  نگفته یوقنونبکار برده شده و  «ونظنَّی»اینکه چرا تعبیر اما 

و برخی هم  وجوهی برایش ذکر شود. برخی از این وجوه ممکن است استحسانی باشداند تومیعرض کردم  ،نیاورده

ی نوع انسان ها حاصل علم که قطعیت داشته باشد، چه بسا برا یمعنا باشد. باالخره یقین به ریشه یقینی داشتهممکن است 

و گمان  سشتر از حدتبارک و تعالی چیزی بی د و اگر هم حاصل شود، باالخره در برابر علم خدا و یقین خداوندشومین

 د.شومیمحسوب ن

 معنای اول اولی باشد.رسد که از بین این سه احتمال به نظر می هر حالبه 

 سوال:

مت پیدا کند، کأن و گمان به مرگ و قیا ظنّد، یعنی همین که انسان شومیاین از مرجحات آن احتمال محسوب  استاد:

ه احتمال هم ضعیف باشد، ینکاد. به تعبیر متعارف، شومید برای اینکه انسان خاشع باشد. این احتمال هم داده کنمیکفایت 

ان است. چه یقینی؟ اما باز اینجا کأن پای یقین در می ل قوی است، خود به خود آن اثر بازدارندگی را دارد.چون محتم

هد این را بخورد دمال مییقین به ترتب آن آثار و دردناکی آن آثار، یعنی یقین به اثرات سوء و تلخ آن. مانند کسی که احت

دارد به  ظنّارد، یعنی د ظنّکشد. نسبت به اینکه این اثر را داشته باشد، د، اما یقین دارد که سم او را میشومیمسموم 

او قوی است، یقینی  خودش به این جهت که محتمل برایلی وکشد، اصال وهم دارد؛ او را میاینکه اگر این دارو را بخورد 

 د.شومیقین محسوب نیست و به یک معنا ی ظنّد. از آن باب هم باز شومیبب بازدارندگی د که سکنمیبرایش ایجاد 

 را انشاءاهلل در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. چیست ربّاینکه معنای لقاء ال

 «العالمین ربّه والحمد للّ»
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