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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

 1011اسفند  17: تاریخ       موضوع کلی: سوره بقره     

  1001شعبان  5مصادف با:             – دومدر جمله  و متعلق آن ظن معنای . 2 – 64آیه  موضوع جزئی:      

   09جلسه:                                                                         کالم شیخ طوسی و بررسی آن 

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

 نتیجه بحث در مورد جمله اول

ه ب ؛ یک بحث هم راجع«الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ»یعنی یک بحث درباره متعلق ظن در جمله اول بود،  64در آیه 

خود معنای ظن بود. نتیجه بحث در جمله اول این شددده یه یای او او ددداا خاشدددعاک آک ابدددال یه ظن به م  ا  

جه ربدنه. خاشعین نتی میپروردگارشداک دارنه؛ یعنی ییین و للم دارنه به ایناه به میا   ر  اهیی و به آک مربهه محمود  

ربنه؛ داننه یه به میا   ر  اهیی میخشوع خود و بذهل و هیچ پنهاشتن خود را در میابل خهاونه بهارک و بعاهی این می

یعنی این خشوع به طور  یری و  طعی موجب نزدیای و  ر  به حق بعاهی خواهه بود. یعنی یأک بنیا معیار  ر  و بنیا 

 ربانه.م هستی، خشوع ابال. خشوع ابال یه انساک را به آک مربهه و به آک میا  میراه بیر  به مههأ لاه

  معنای ظن و متعلق آن در جمله دوم. 2

آیه، یعنی بر بددر جمله دو  هم درمی« یظنوک»؛ همانطور یه  ه ً لرض شدده، «وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»جمله دو  این بود 

ظنوک أنیم إهیه راجعوک، آنیا یسدانی هسدتنه یه ظن به این دارنه یه به بوی پروردگار   اهذین یظنوک أنیم م  و ربیم و ی

یننه. پس اینجا در حیییال بدنن او رجوع ابال. در جمله اول مسأهه هیا  مطر  بود؛ در جمله دو  بنن او  رجوع می

 رجوع به میاک آمهه ابال. 

ه، همانطور یه در مورد هیا  و م  ا  احتماالبی مطر  شه. ایناه رجوع به چه معنابال، در مورد آک احتماالبی بیاک شه

یعنی او  ،«إنا هلل و إنا إليه راجعون»گویه ابال؛ و تی می آمهکرجوع به معنای هغوی یعنی باوگشال؛ باوگشال در میابل 

ره به هماک وباگردیم. این باوگشتن مسهوق به یک آمهک ابال؛ اگر یسی او جایی بیایه و داو هستیم و به بوی او باومی

 برنه. جا برگردد، بعهیر رجوع و باوگشال به یار می

اما آیا رجوع به معنای باوگشدال به محردر خها و اشاره به مهعث و  یامال دارد، یا ایناه به معنای  ر  و  وص  عود   

نای  یامال و ابدال یه در جلسه  هل اشاره شه. این دو احتمال در مورد رجوع  ابل کیر ابال؛ یای ایناه رجوع به مع 

 بعث و روو حشر باشه، دیگر ایناه به معنای  ر  و بیر  به حق بعاهی و هماک  وص  عود. 

بواک شدددواهه و  را نی کیر یرد. اگر بگوییم رجوع به معنای بیر  و میا   ر  اهیی برای هر یک او این دو احتمال می

رجوع هم اگر به  چوک هیا  هم به معنای  ر  بود، هذاه؛ آیابال، آک و ال جای این بؤال هسال یه اینجا بارار پیش می

معنای  ر  و نزدیای و میا  و مربهه خاص نزد خهاونه باشده، پس یأک اینجا بارار پیش آمهه ابال. یعنی خهاونه در  
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 ، محصل این آک ابال یه خاشعاک یسانی«اهذین یظنوک أنیم م  و ربیم و أنیم إهیه راجعوک»فرمایه بو یف خاشعاک می

هر دو یک معنا را دارد و شددایه این   هذاهسددتنه یه ظن به  ر  به حق بعاهی دارنه، ییین به  ر  به حق بعاهی دارنه؛ 

 بارار منابب نهاشه. 

احتمال دو  این ابال یه بگوییم رجوع به معنای بعث و  یامال ابال؛ یعنی باوگشتن به بوی خها و ایناه خهاونه انساک 

، احتمال  رار دهه و المال و رفتار و یردار او را جزا دهه، یا پاداش یا لیا . اههته این را در آک روو مورد محدابدددهه 

ینه؛ ایناه بگوییم منظور او رجوع به حق بعاهی هماک  یامال ابال، یک مزیال آک این ابال یه بارار بارار را منتفی می

نظر گرفته شود، معنایش این ابال یه خاشعاک هم به معنای للم و ییین در « یظنوک»در اینجا منتفی ابال. آک و ال اگر 

یسدانی هسدتنه یه ییین به رجوع به  یامال دارنه؛ یعنی ا ل  یامال و معاد برای آنیا یک امر  طعی ابال؛ ییین به معاد   

 دارنه. 

 نتیجه

ییین  عنا یهشددود یه آنیا هم ییین به  ر  به حق بعاهی دارنه؛ یعنی به این مبرییب این دو جمله این میبر این ابدداص 

دارنه بنیا راه بیر  همین خشوع ابال؛ ییین به معاد دارنه. پس بر این اباص، ظن به معنای ییین در هر دو جمله آمهه 

شددود  ر  به حق بعاهی و آک میا  شددود للم و ییین. متعلق ظن در جمله اول میابددال؛ معنای ظن در هر دو جمله می

شود معاد و  یامال. پس خاشعین یسانی هستنه یه ییین به آک میا  و ییین یخاص نزد خهاونه، و متعلق ظن در دومی م

در هر دو ظن به یک معنا آمهه ابال؛ بیاق یعنی بواک در مجموع به آک ملتز  شه؛ به معاد دارنه. این معنایی ابال یه می

ابال یه این دو ییین را در ابال؛ میا  خشوع میامی  واالییآیه حفظ شهه و بارار پیش نیامهه ابال. میا  خشوع میا  

 هبلا دل خودش دارد؛ این میا  ابال یه ییین به معاد در آک نیفته ابال؛ این میا  ابال یه خود را نه او با  خودنگری،

 شود او اا خاشعاک. بر ابال، اینیا میبر باشه نزد خها میر یه هر یسی خاشعاین با   او
 کالم شیخ طوسی

یم اهذین یظنوک أن»ایناه   شهه و آکمتمایل به این احتمال  همانه و شدی  طوبی  ر یردهیک احتماهی را اینجا بعردی کی 

. به معاد و ا ل هیا  ابال به به معنای ییین «أنیم إهیه راجعوک»به معنای ظن و گماک به ییفیال هیا  ابال و « م  و ربیم

هیا  و دیگری رجوع. هیا  غیر او رجوع ابال؛ منظور او رجوع، ا ل دو چیز داریم، یای  گویهلهار  دیگر ایشداک می 

معاد و ا ل هیا  ابال؛ منظور او هیا  یه در جمله اول آمهه، ییفیال هیا  ابال. یعنی یأک خاشعاک به ا ل هیا  پروردگار 

ه خها را گویا ییین نهارنه ی یننه، اما نسهال به ییفیال هیا  ظن دارنه؛ یعنیییین دارنه؛ ایناه روو  یامال او را م  ا  می

یننه؛ یک چیزی بین خوا و با آک جنهه غرب و انتیا  م  ا   چوک ممان ابال او رایننه با رحمال خاص م  ا  می

رجا . خاشدعاک این چنین هسدتنه یه به ا ل معاد باور دارنه، برای آنیا ا ل هیا  ییینی ابال؛ اما ییفیال هیا  برای آنیا   

یننه و خشدولی یه دارنه، این خیلی برای آنیا روشن نیسال یه وا عاً خها را  با همه ب شدی یه می ییینی نیسدال. چوک  
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یننه، یا خهای نارده آک جنهه یننه؛ آیا خها را با آک وجیه میر و محهال و رحمال خاص م  ا  میچگونه م  ا  می

لیحی وجه م بلاهاین معنا خیلی بعیه نیسال؛ گویه شود. هذا مرحو  شی  طوبی میغردب و  یر و انتیا  شامل آنیا می 

 ابال یه هیچ منع و محذوری نهارد یه مث ً ظن در دو جمله ینار هم، در دو معنا به یار رود. 

طهق این احتمدال، ظن در جمله اول به یک معنا به یار رفته و در جمله دو  به معنای دیگری به یار رفته و هیچ مانع و  

 9ایم.نظیر آک را داشته هم ربه، و در مواردییمحذوری او آک به نظر نم
 بررسی کالم شیخ طوسی

 به آک اشاره یردیم؛ چوک: دارد یه  ه ً هم محذوروجه این 

 «یظنوک»ابال؛ منصو اً ایناه یلمه  آیهدر دو جمله ینار هم یک یلمه بر دو معنا حمل شود، این برخ ا ظاهر اوالً: 

 جای این وجه بود یه« اهذین یظنوک أنیم م  و ربیم و یظنوک أنیم إهیه راجعوک»ال گفدیگر بارار نشددهه ابددال. اگر می

در جمله دو  به معنای دیگری ابددال و خود این بارار را « یظنوک»در جمله اول به یک معنابددال و « یظنوک»بگوییم 

بر بر جمله  «یظنوک»ابال. اگر  یک بار بیشتر کیر نشهه« یظنوک»بینیم شاهه بر اراده دو معنای متفاو  بگیریم. اما می

در جمله اول به لینه در جمله دو  هم « یظنوک»دو  نیدامهه و فی  در جمله اول کیر شدددهه، این ظیور در آک دارد یه  

 ینه این احتمال را. گیرد. پس این مستهعه میبارار شود؛ همین هفظ و با همین معنا بر بر جمله دو  هم  رار می

را مسددتهعه ینه، این ابددال یه در اینجا بایه بیهیر در نظر بگیریم؛ یعنی این خودش  آکممان ابددال جیال دو  یه ثانياً: 

أنیم م  و  اهذین یظنوک»بوانیم بایه مرباب خ ا ا ل نشویم؛ ما گفتیم با میمستلز  بیهیر ابال یه خ ا ا ل ابال. 

ای را در غردددب اهر . باالخره بایه یلمه م  واا رحمة اهر  ی م  وا، طهق این احتمدال یعنی اهذین یظنوک أنیم  «ربیم

 بیهیر بگیریم و این خ ا ا ل ابال. 

حیح   ،دانهمییک وجه ملیحی  آک رارغم ایناه شدی  طوبدی این احتمال را چنهاک بعیه نهانسته و حتی   بنابراین للی

و م  ا  اهر  هم به  دو به یک معنا باشه یه ظن در هرربه هماک وجیی یه ما کیر یردیم، اوهی به نظر می نیسال. هذا

هیه إ»شددود. بیر  و نزدیای به حق بعاهی یه به طور طهیعی حا ددل میاو آک ابددال؛ یعنی ینایه  یاهماک معنای  ر  

هیه إ»شود؛ آیا چه می« إنا هلل و إنا إهیه راجعوک»یا رجوع هم به معنای معاد. منتیی بایه بوجه داشته یه معنای « راجعوک

ر ها را دبوانیم به معنای  وص  دعود بهانیم و آنجا هم بایه حمل بر معاد شود، یه حاال این بحث را دیگر نمی« راجعوک

 خواهیم یرد. مطر  خود آک آیه 
 به برخی افراد 64تطبیق آیه 

روایی نیل  الو  ابدال اشاره ینیم، روایتی ابال یه در کیل این آیه آمهه و در برخی بفابیر  64ای یه در کیل آیه ناته 

 في نزلت الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ»فرمایه: شددهه ابددال. روایتی ابددال او اما  با ر عی یه می

                                                           
 .614، ص9. بفسیر بهیاک، ج9
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ی و طهق فرمایش اما  با ر عی این آیه در مورد للی ع 9«.مظعون و عمّار بن یاسررر  و أبرررما  لهم بن و عثمان علىّ

 انه.لثماک بن مظعوک و لمار بن یابر و همراهاک و یاراک آنیا ناول شهه ابال؛ یأک مصادییی برای این او اا کیر یرده

همانطور یه یراراً گفتیم، اینیا بفسددیر آیه نیسددال بلاه او  هیل بطهیق ابددال و مانع بسددری به دیگراک نیسددال؛ یعنی این 

ینه. اههته بعردی او این افراد در اللی مربهه هستنه و  یگراک هم  دهق می منحصدر در این افراد نیسدال بلاه در مورد د  

اشداره شهه، در یک مربهه نیستنه؛ مرابب آنیا   یابر. باوه خود این افراد هم یه در این روایال به آنبرخی در مرابب پایین

ن مظعوک یا لماریابدددر  طعاً متفداو  ابدددال. یعنی هیا  حق بعاهی به معنای  ر  در مورد امیراهمؤمنین عی و لثماک ب 

ای وجودی و معرفال و آگاهی آنیا متفاو  ابال؛ برخی او دیگری ا ر  هستنه و نزدیای آنیا به خهاونه به حسب بعه

م بر افراد شود یه ما این آیه را بطهیق نانیاین اخت ا مربهه مانع نمیهذا و فرا لی یه دارنه، بسیار بیشتر او بییه ابال. 

 بوانه متفاو  باشه. اینیا می ک مربهه دارد و نه رجوع یک وضعیال دارد، بلاهلف. نه م  ا  اهر  یبا مرابب منت

 

«واهحمه هلّه ر ّ اهعاهمین»  

                                                           
 .16، ص9بفسیر  رآک، ج. 9


