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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 6011اسفند  61: تاریخ       موضوع کلی: سوره بقره     

  6001شعبان  0مصادف با:     -احتمال نهم  –. متعلق ظن در جمله اول 1 – 64آیه  موضوع جزئی:      

   04جلسه:                                                                                   گانهبررسی احتماالت نه 

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

هرحال افتاد؛ هم تعطیالت ایام گذشته و هم برخی موانع دیگر؛ به بین آخرین جلسه بحث تفسیر تا این جلسه فاصله

 داشته باشیم.ای افتاده و لذا به نحو مختصر باید یادآوری فاصله

ه شد گفت«. بِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَالَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَ»شود، بود که توصیف خاشعین محسوب می 61بحث در آیه 

ظن هم در جمله اول آمده و هم در جمله دوم، سه احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه ظن به معنای یقین باشد؛ دوم، به  که

ین امعنای رجاء؛ سوم، به معنای حقیقی خودش. آنچه تقویت کردیم این بود که ظن به معنای علم و یقین است؛ البته 

این ی یعندر جمله دوم به معنای دیگر؛ « یظنون»در جمله اول به یک معنا باشد و « یظنون»احتمال را هم نفی نکردیم که 

ثالً م به معنای دیگری باشد؛« یظنون أنهم الی راجعون»به یک معنا و در « یظنون أنهم مالقو ربهم»ظن در ممکن است که 

 و در دیگری به معنای حقیقی خودش و حتی به معنای رجاء. در یکی ظن به معنای علم و یقین باشد

. در «مالقو ربهم»گفتیم متعلق ظن در جمله اول و دوم باید معلوم شود؛ در جمله اول متعلق ظن عبارت است از  همچنین

 مورد مالقات الرب چندین احتمال وجود دارد؛ هشت احتمال را ذکر کردیم. 

 احتمال نهم

توان اینجا ذکر کرد که مالقات الرب کنایه از بعث و قیامت باشد؛ یعنی الت، یک احتمال دیگر هم میعالوه بر این احتما

پس طبق این کنند و حساب و کتاب خودشان را شاهد خواهند بود. روند و رجوع به او میاینها به مالقات پروردگار می

در روز بعث و قیامت، و طبیعتاً محاسبه و مجازاتی مالقات الرب یعنی رجوع به محضر خداوند تبارک و تعالی احتمال 

 که در انتظار آنهاست. 

 گانهبررسی احتماالت نه

 میان سایررا از  رجحان دارد. برای اینکه بخواهیم یک احتمالبحث در این بود که کدام یک از این احتماالت در اینجا 

 آن معیارها هم جنبه لفظی دارد و هم جنبه معنوی.  احتماالت ترجیح دهیم، طبیعتاً باید براساس معیارهایی باشد.

شود، عدم ارتکاب خالف ظاهر یک معیار است. عدم تقدیر یک از نظر اصول و قواعد ادبی که به این الفاظ مربوط می

معیار است؛ یعنی معنایی را در نظر بگیریم که مستلزم تقدیر ـ که خالف اصل است ـ نباشد. همچنین تناسب معنا با کلمات 

رار پیش نیاید؛ چون تکرار جز برای مقاصد خاص از جمله تأکید مورد نیاز، ای معنا کنیم که تکگونهقبل و بعد؛ اینکه به
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کنند  توانند به ما کمکاین معیارها، معیارهایی است که می و فصیح است؛ و مقتضای سخن بلیغ و فصاحت بالغتخالف 

 برای ترجیح یکی از این احتماالت. 

روند؛ باالخره باید بعضی از این احتماالت را االت رأساً کنار میاگر با این معیارها بخواهیم بسنجیم، بعضی از این احتم

مالقو »ذکر کنیم که مستلزم تقدیر باشد؛ مثالً بگوییم منظور از « مالقو ربهم»کنار بگذاریم. اینکه مثالً یک معنایی را برای 

الفة است؛ یا مالقات ثواب ربهم، یا مخالاثر االطاعة أو  مالقات به معنای« مالقو ربهم»مالقو حکم ربهم است؛ یا « ربهم

 ایگونههبرود. چرا مالقات عمله فی قبال ربهم. اینها همه مستلزم تقدیر است؛ لذا چهار یا پنج احتمال بر این اساس کنار می

 لزممست، واب الربرب، مستلزم تقدیر است. مالقات ثمعنا کنیم که این تقدیرها را مرتکب شویم؟ مالقات عمله فی قبال ال

تقدیر است. مالقات الرب به معنای اینکه خود پروردگار را ببیند، این اگر به معنای رؤیت ظاهری باشد، این خالف عقل 

. یا مثالً بگوییم مالقات به معنای ادراک است، یعنی درک آن حقیقت؛ این محال است؛ رؤیت خداوند ممکن نیستاست و 

مثل احتمال دوم که کنایه از مرگ باشد. در احتمال دوم و چهارم  از است؛ولی مج هم درست است که تقدیر نیاز ندارد،

 تقدیر نیاز نیست، برخالف احتمال اول، ششم، هفتم و هشتم. 

کنایه از مرگ باشد، این را گفتیم مجاز است؛ چون از قبیل ذکر مسبب و ارادة السبب « مالقو ربهم»احتمال دوم که بگوییم 

؛ یعنی ذکر السبب و ارادة المسبب، برعکس احتمال چهارم. شودتمال چهارم که این هم مجاز میاست. به شرح أیضاً در اح

هر دو مجاز است؛ منتهی یکی ذکر السبب و ارادة المسبب است، چون مرگ سبب برای مالقات رب است؛ مسبب را گفته 

ی ادراک بگیریم، اینجا برعکس است؛ یعنی را به معنا« مالقو ربهم»ولی سبب را اراده کرده است. در احتمال چهارم که 

و مالقات به معنای اتصال است، منتهی مسبب آن را که ادراک باشد، اراده « مالقو ربهم»سبب ادراک، اتصال است. لذا 

 کرده است. این هم مجاز است؛ باالخره باید مرتکب مجاز شویم. 

دو احتمال هم مستلزم  رود.و کنار می ت که خالف اصل استچهار احتمال مستلزم تقدیر اس ،لذا از بین این نُه احتمال

تا مادامی که بتوانیم معنای حقیقی را اراده کنیم، ضرورتی ندارد که سراغ مجاز برویم. بله، مجاز فی نفسه  ومجاز است 

جهی ذکر نشده باشد، وای بر عدم اراده معنای حقیقی قرینه ای برخالف ظاهر نباشد وی که قرینهاشکالی ندارد ولی تا مادام

قیامت  کنایه از بعث و« مالقو ربهم»ماند؛ یکی اینکه بگوییم ندارد که مرتکب مجاز شویم. پس فقط دو احتمال باقی می

 . تر است و باید این دو را بررسی کنیمباشد؛ دیگر اینکه به معنای قرب باشد. این دو معنا از بین این نُه احتمال نزدیک
 بر سایر احتماالت رجحان دو احتمال

کنایه از بعث و قیامت است، درست است که این یک معنای کنایی است ولی باز هم نسبت به « مالقو ربهم»اگر بگوییم 

مالقو »در این آیه پیش آید؛ چون اگر  اش این است که تکرار، اما الزمهمعانی قبلی و احتمال چهارم و دوم شاید بهتر باشد

 ؛ رجوع الی«و یظنون أنهم إلیه راجعون»فرموده  که کنایه از بعث و قیامت و حساب و کتاب باشد، در جمله بعد« ربهم

را « هممالقو رب»الرب در واقع اشاره به همان معنا دارد. مگر اینکه بگوییم رجوع الی الرب به معنای قیامت نیست؛ یعنی 
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« جعونإلیه را»یه از بعث و قیامت بدانیم و بگوییم متعلق ظن در جمله اول مسأله قیامت و حساب و کتاب باشد، و کنا

ین ، در تفسیر ا«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»شود ای که گفته میکه در جمله دوم آمده را به معنای قرب بگیریم. این جمله

اشاره « إنا الیه راجعون»اشاره به قوس نزول دارد و « انا هلل»گویند شتر مشرب عرفانی دارند، میجمله بعضاً کسانی که بی

را  زول که از منشأ و مبدأ اعلی وجودبه قوس صعود دارد؛ یعنی انسان دو حرکت دارد، یک حرکت نزولی و در قوس ن

، و بعد یک قوس صعود دارد که از این عالم استجود ترین مرحله عالم وآید که نازلبه عالم ماده میگیرد و از آنجا می

شود. البته برخی در این قوس رسد که به خداوند تبارک و تعالی نزدیک میکشد و به جایی میماده خودش را باال می

وز قیامت ر. بله، اگر بگوییم أنهم مالقو ربهم أی أنهم یبعثون، یعنی برندنمی صعود موفق هستند و برخی از این توفیق بهره

بینند بدین معنا که او را در مقام محاسبه و مجازات شوند، و خداوند را میآید و اینها در آن روز مبعوث میپیش می

 را بگوییم اشاره به« إلیه راجعون»بینند و محاسبه و مجازات اعمال خود را. آن وقت کنند؛ یعنی قیامت را میمالقات می

 به همان مسأله مقام قرب و محمود الهی است.  بعث و قیامت ندارد بلکه مشیر

ی اینها ، یعن«یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم»معنای دوم همان است که در احتمال پنجم گفتیم، که به معنای مقام قرب الهی باشد. 

رسند؛ خاشعین کسانی هستند که یقین به قرب الهی دارند؛ یقین دارند که به این مقام یقین دارند که به مقام قرب الهی می
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م، این یریبگ در نظر اولی باشد. اگر این معنا را احتماالترسد از سایر احتمال به نظر می گانه، ایننُه ین این احتماالتدر ب

به همان معنای قیامت و رجوع به خداوند در روز « أنهم إلیه راجعون»معنا درست است و دیگر مستلزم تکرار نیست؛ 

آید. اما باید ببینیم این خودش یک معنای حقیقی است یا قیامت است، این هم به معنای قرب و دیگر تکرار پیش نمی

الرب الزاماً در اینجا به معنای همان نزدیکی و قرب به حق تعالی است؛  ، مالقات«مالقو ربهم»مجازی؛ یعنی اگر گفتیم 

چون مالقات به معنای اتصال جسمانی و وصال جسمانی که اصالً اینجا امکان ندارد. پس مالقات در اینجا یعنی انسان 

بشر نسبت به خدا  تا آنجایی که ممکن است و امکان آن وجود دارد، به خدا نزدیک شود؛ و چون نزدیکی جسمی برای

شود همان مقام عنداهلل و مقام قرب و محمود. شاید در بین این احتماالت، این احتمال از بقیه معنا ندارد، این نزدیکی می

ین مقام ادر حقیقت آنها یقین دارند به مقام قرب و اینکه به « یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِم»گوییم تر باشد. بنابراین اینکه میقوی

 رسند. البته این بحث ادامه که باید در جلسه آینده به آن رسیدگی کنیم.می

 

 «والحمد للّه ربّ العالمین»


